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SZABÓ FERENC SJ 
Szent Bernát hatása Pázmány misztikájára 

 
 
Különös jelenség ebben a szekularizált és vallástalan nyugati világban: egyre 
terjednek az ezoterikus, okkult gyakorlatok, erősödik a keleti vallások iránti 
érdeklődés, a hinduizmus és a buddhizmus bizonyos elemeinek átvétele, a 
New Age „kevert” „misztikája”, szekták keletkezése. Röviden: fokozódik, 
szemben a modern racionalizmussal, az élmény, az átélés hangsúlyozása, 
öntudatlanul is egy bizonyos istentapasztalat, mondjuk: a misztika keresése. 

Négy évtizeddel ezelőtt Karl Rahner jezsuita teológus kijelentette: „A 
közeljövőben a vallásos emberek »misztikusok« lesznek, olyanok, akik 
»megtapasztaltak« valamit, vagy egyáltalán nem is lesznek vallásos embe-
rek.” Tíz évvel később így módosította: „A jövőben a keresztények miszti-
kusok lesznek, vagy egyáltalán nem is fognak létezni többé.” Rahner szerint 
a személyes és közvetlen istentapasztalat a döntő, és ebben minden hívőnek 
része lehet a Lélek által szívébe öntött isteni szeretet révén.1  
 
 

Mi a misztika? 
 
A misztika a görög müsztikosz, azaz titokzatos szóból származik, a miszté-
riummal, titokkal kapcsolatos. Egyik tág meghatározása ez lehet: olyan val-
lási tapasztalat, amelyben valamiképpen létrejön a tapasztaló ember és a 
megtapasztalt Isten(ség) egysége. Mert sok jelentése van a fogalomnak. A 
keresztény lelkiségben jelenti az Istenhez való felemelkedést (szemlélődés-
ben, imában), illetve az Istennel való kegyelmi egyesülést. Régen megkülön-
böztették az aszketikát és a misztikát, tehát az életszentség aszketikus és 
misztikus útját. Ma már a keresztény teológia együtt tárgyalja a kettőt a ke-
resztény spiritualitás (lelkiség) neve alatt. A keresztény spiritualitásra – a 
Szentírás spirituális/misztikus értelmezésével – jelentős befolyást gyakorolt a 
platonikus és újplatonikus „filozófiai spiritualitás”: Keleten Alexandriai Ke- 
                                                   
1 Alois M. HAAS, Felemelkedés, alászállás, áttörés: A misztikus tapasztalat és a misztika nyelve, Bp., 
Vigilia, 2011, 109–115 (hivatkozások K. Rahnerre). 
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lemen, Órigenész, főleg az 5. századi Areopagita Dénes (Pszeudo-Dionüszi- 
osz Areopagitész), Nyugaton Szent Ambrus, aki még jelentősen függ a gö-
rög atyáktól, továbbá főleg az újplatonikus Szent Ágoston, Nagy Szent Ger- 
gely, majd a középkori és az újkori augusztinizmus egészen Lutherig. 

A keresztény misztika a megismerés és a szeretet síkján „a Bibliában 
megrajzolódó Krisztus-titokból táplálkozik […] A misztikusok ezen a hori-
zonton beszélnek istentapasztalatukól, mint olyan egyesülési tapasztalatról, 
amelynek során egészen bensőséges módon jelenvalóvá válik számukra az 
isteni Ige, azaz maga Jézus Krisztus.”2 Az Isten és az ember közötti „csodá-
latos csere” az Ige megtestesülésével valósult meg. Az egyházatyák ezt így 
fejezték ki: Isten emberré lett, hogy az ember Istenné legyen, megistenüljön 
(theoszisz), részesedjék az isteni életben. A keleti atyák formuláját a nyuga-
tiak is átvették, és ez a dogmatikai igazság az egyházi hagyományban a misz-
tika kulcsfontosságú tétele lett századokon át. Mindjárt látjuk, hogy Szent 
Bernátnál is központi fontosságú a léleknek a megtestesült Igével való sze-
retetkapcsolata.  

A megistenülésről, a csodálatos cseréről szóló tétel tehát lényeges marad, 
de az egyes középkori misztikusoknál újplatonikus elemekkel színeződik, 
majd ennek felfelé emelkedő mozgását, a lélek Istenhez emelkedését ellen-
súlyozzák a Fiú önkiüresítő (Fil 2, 7), a végsőkig leereszkedő mozgásával, és 
Istent a lélek legmélyén akarják megtapasztalni. Az újplatonikus gyökerű 
misztika tehát az alászállási és a felemelkedési utat veszi alapul, de már 
Clairvaux-i Szent Bernáttól, majd a 14. századi domonkos misztikától fogva 
„újfajta alászállási misztikának lehetünk tanúi, amely a mons contemplationis 
helyett az alázat völgyét vagy később a lélek befoghatatlan mélységekbe 
nyúló alapját választja metaforául.”3  

Egyedülálló az ún. „jegyesi misztika” személyes dimenziójánál fogva. „A 
jegyesi misztika nem csupán forrásánál (az Énekek énekét idéző tapasztalat-
nál), hanem belső lényegénél fogva is közösségi, vagyis egyházi irányultságú” 
– hangsúlyozza Hans Urs von Balthasar nyomán Haas.4 Látjuk majd, hogy 
az Énekek énekén kívül más bibliai helyekre hivatkoznak az egyházatyák, 
Órigenésztől Szent Ágostonon és Szent Bernáton át Pázmány Péterig. 

                                                   
2 Uo., 20.  
3 Uo., 61–62. 
4 Uo., 63, 102. jegyzet. 
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Szent Bernát misztikája 
 
Szent Bernát clairvaux-i apát, egyházdoktor (1090–1153) számára a lényeg: 
Istennek az emberrel való egysége.5 Főbb művei: Az alázatosság és a gőg foko-
zatai (1124), A kegyelem és a szabad akarat (1128 előtt), Az Isten szeretetéről (De 
diligendo Deo; 1132–1135 között) – amely a teremtés és a megváltás jótéte-
ményeiről elmélkedve kifejti a szeretet négy fokozatát –, végül az Énekek 
énekét kommentáló liturgikus beszédei (1135-től). Ez utóbbiakban kidom-
borítja Jézus Krisztus, az Istenember páratlan nagyságát és közvetítő szere-
pét, aki egyesíti az Atyával a Szentlélekben egyházát mint jegyesét és benne 
a lelkeket. 

Bernát kezdetektől fogva Szent Benedek Reguláját, majd az Énekek énekét 
magyarázta, és (főleg leveleiben) a saját lelki tapasztalatára is hivatkozva 
fejtette ki az alázatosság és a szeretet fokozatait.  

A De diligendo Deo című traktátusában6 először az Isten szeretetének in-
dokairól és fokozatairól (1–11. fej.) tárgyal, a második rész (12–15. fej.) 
valójában 11. levelének átmásolása, ahol kifejti a szeretet törvényét. A 8–11. 
fejezetben olvasunk a szeretet négy fokozatáról: 1. megtérés: elfordulás az 
érzéki vagy önszeretettől; 2. Isten szeretete a jutalom reményében; 3. a sze-
retet megtisztítása: ez a tiszta, igaz és ingyenes szeretet, de még nem miszti-
kus; 4. a misztikus szeretet. Ez utóbbinak lényege nem az, hogy Istenben 
szeretem önmagam, hanem annak módozata. Szent Bernát itt a 10. fejezet-
ben szól saját tapasztalatáról, elragadtatásáról, „megistenüléséről”; ez nem 
panteisztikus élmény, hanem Istenhez hasonulás: „sic affici, deificari est 
[…] sic omnem tunc in sanctis humanam affectionem […] in Dei penitus 
transfundi voluntatem”, azaz minden földi vonzalmat teljesen Istenbe akar 
átömleszteni. A négy fokozat nem kizárólagos. Másutt, pl. az Énekek éneke 
kommentárjaiban7 Bernát a szeretet (szerelem) három csókjáról, három 
                                                   
5 A következőkhöz lásd Dictionnaire de Spiritualité, I, Paris, Beauchesne, 1937, 1463–1464, 
1474, 1476–1489. A szerző, Anselme Le BAIL OCR gyakran hivatkozik Étienne GILSON 
Szent Bernátról szóló művére: La Théologie mystique de saint Bernard, Paris, J. Vrin, 1934. – 
Továbbá: Étienne GILSON, A középkori filozófia szelleme, Bp., Paulus Hungarus–Kairosz, 
2000, főleg a XIV. fejezet. – Szent Bernát szövegeit a római ciszterci kritikai kiadásban 
olvastam: S. BERNARDI Opera, ed. Jean LECLERQ, Henri ROCHAIS, Roma, Editiones 
Cistercienses, 1966. 
6 Patrologia Latina [a továbbiakban: PL], 182, 973–1000. 
7 In Cantica Canticorum sermones, 3–9, 31, 33, 57, 59.  
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állomásáról, az Úr három látogatásáról beszél. A lényeges az, hogy saját 
tapasztalata szerint megkülönbözteti az aszketikus és a misztikus időt. Ez 
utóbbi nem áll az ember hatalmában: Isten ragadja el a lelket.  

Szent Bernát nem írt külön traktátust a misztikáról. A „mézajkú doktor” 
számára a misztikus egyesülés egyszerűen a szeretet utolsó, legfelső fokoza-
ta. A misztika isteni működés: felemeli a lelket tökéletes szeretetre, jegyesi 
egységre. A misztikus egység lelki házasság a lélek és az Ige között. Ezt 
kifejti az Énekek énekéről szóló 83. beszéd, amelyet – mint mindjárt látjuk – 
Pázmány is idéz: „Talis conformitas maritat animam Verbo, cum cui […] 
similem nihilominus ipsi se exhibet per voluntatem, diligens sicut dilecta 
est. Ergo, si perfecte diligit, nupsit.”8 Az Igéhez való teljes hasonulás házas-
ság: ha a lélek úgy akar szeretni, ahogy szeretve van, tehát ha tökéletesen 
szeret: házasságra lép. 

Szent Bernát szerint a földi misztikus szeretet, vagyis az Igével való je-
gyesi egyesülés követi a lélekbe költöző és onnan távozó Ige viszontagsága-
it. Bernát szerint Isten és a lélek szeretetkapcsolata drámai, annak a léleknek 
a drámája, aki teljesen Isten szeretetének akarja szentelni magát. „Haec est 
lex aeterna, creatrix et gubernatrix universitatis. Siquidem per eam facta 
sunt universa”.9 Ez a mindenséget teremtő és kormányzó örök törvény, 
minthogy mindenek a szeretet által lettek.  

Minden bizonnyal e szemlélet miatt választotta Szent Bernátot vezetőül 
Dante a Divina Commediában az égi körökben. Emlékezzünk az Isteni színjá-
ték utolsó soraira:  

Csüggedtem volna, lankadt képzelettel, 
de folyton-gyors kerékként forgatott 
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely  
mozgat Napot és minden csillagot. 

(Babits Mihály fordítása) 
 
 
 
 
 

                                                   
8 PL 183, 1182. 
9 De diligendo Deo, cap. 12. 
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Pázmány Péter lelkisége és misztikája 
 
Pázmány Péter jezsuita kiképzéséről és lelkiségéről Őry Miklós SJ jelentős 
tanulmányokat írt.10 Különösen is kiemeli a Collegium Romanum házfőnö-
ke, Bellarmin Szent Róbert és a spirituális Gianbattista Ceccotti hatását.11 
Ez utóbbi lelki olvasmányul a rendalapító lelki hagyatékán kívül szívesen 
ajánlotta Szent Ágoston Soliloquiáját, vagy a mézajkú Szent Bernátnak szer-
zetestestvéreihez intézett meleg hangú leveleit. 

Őry Pázmány lelkiségét elemezve rávilágít12 arra, hogy Pázmány Jézus-
eszménye Szent Ignác lelkiségében, nevezetesen a lelkigyakorlatok Jézus-
teológiájában fogant. Ebbe a lelkiségbe vezették be római mesterei: Bellar- 
mino, Ceccotti, valamint a harmadik próbaév instruktora, Fabius de Fabiis. 
Pázmány Jézus életének misztériumait dolgozza fel – a Lelkigyakorlatok 
nyomán – huszonhat Jézusról szóló prédikációjában, a Kalauznak Krisztus-
ról szóló fejezetében, Imádságos könyvének számtalan könyörgésében.  

Új monográfiámban megmutattam: Pázmány Krisztus egyedülálló sze-
repét a teremtésben és a megváltásban már összefoglalta a gráci De 
incarnatione Verbi, az Ige megtestesüléséről szóló traktátusát bevezető csodá-
latos Krisztus-himnuszában,13 amelynek tartalmát később kifejti, és alapve-
tő gondolatai visszatérnek prédikációiban is. A hosszú himnusz Pázmány 
krisztológiájának összefoglalása.14 Most két szakaszt idézek belőle saját 
fordításomban. 

Krisztusban nemcsak Isten bölcsességének és tudományának összes kincse rejlik 
(Kol 2, 3) […] hanem Benne lakik testileg az Istenség egész teljessége (Kol 2, 9) 
[…] nem hiába nevezi az Úr Krisztust a Szentírás Isten Arcának […] Amint 

                                                   
10 ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, Eisenstadt, Prugg, 1970; UŐ., Pázmány lelkisége 
= Pázmány Péter lelkisége, összeáll. Ő. M., Klagenfurt, Carinthia, 1964, 16–31. Vö. még SZA-
BÓ Ferenc, A teológus Pázmány: A grazi „theologia scholastica” Pázmány műveiben, Róma, Detti, 
1990.  
11 ŐRY, Pázmány Péter..., i. m., 96–117. 
12 ŐRY, Pázmány lelkisége, i. m., 18–19. 
13 Petrus PÁZMÁNY, Theologia Scholastica [...], rec. Adalbertus BREZNAY, Desiderius BITA = 
Petri cardinalis PÁZMÁNY Opera Omnia, V, Bp., Budapesti Királyi Magyar Tudományegye-
tem Hittudományi Kara, 1901, 355–359. 
14 SZABÓ Ferenc, Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében, Bp., Jézus Társasága Magyaror-
szági Rendtartománya – L’Harmattan, 2012 (Jezsuita Könyvek – Isten és Tudomány; Páz-
mány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 11), 85–88. 
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ugyanis az embert arcáról, úgy Istent az Úr Krisztusról ismerjük fel. Aki ugyanis 
„engem lát, látja Atyámat is” – mondja Krisztus (Jn 14, 19), minthogy Ő lénye-
gének képmása (Zsid 1, 3), a láthatatlan Isten képmása. 

Ezután Pázmány még számos szentírási idézettel megmutatja, hogy Isten 
Krisztusban és Krisztusért teremtett mindent (Kol 1, 15–16), hogy az örök 
isteni üdvösségtervben Krisztus szerepe az, hogy mindent összefoglaljon, 
megújítson (Ef 1, 10). Ezután a latin traktátus elején költői szárnyalással az 
Énekek éneke képeit alkalmazza Krisztus és a lélek kapcsolatára. Látjuk 
mindjárt, hogy a keresztény misztikus hagyomány Órigenésztől Szent Ber-
náton át Pázmány koráig (Nagy Szent Terézig és Keresztes Szent Jánosig) 
az ószövetségi szerelmi költemény szimbolizmusát alkalmazza. Idézek 
Pázmány himnuszának második feléből: 

Ahogy a jegyes az Énekek Énekében mondja: feje nem tűzzel tisztított vagy mes-
terséggel fényesített, hanem természetes tisztaságában tündöklő színarany. Krisz-
tus Feje ugyanis Isten (1Kor 11, 3). Szemei tisztán tündöklők, mint Hesbon tava-
inak vizei, átlátják a mindenséget, a dolgokról pontos tudást szereznek. Fejének 
hajként pálma a koronája, fekete, mint a holló; magasztos tervei és gondolatai ki-
fürkészhetetlenek, homályosak halandóknak […] 

És még hosszan alkalmazza az Énekek éneke leírását Krisztusra. 

Ha másodszor az Úr Krisztust hozzánk való viszonyában szemléljük, könnyen 
kimutathatjuk, hogy Ő érdemei nagyságával és méltóságával messze felülmúl 
mindent, ami Isten alatt van. Tőle ered ugyanis mint minta-októl minden, és 
hozzá mint mindenek céljához, az egek és a földek aranycsatjához összpontosul-
nak mindenek, hogy mindenek Alfájának és Ómegájának, Kezdetének és Végé-
nek nevezhessük. Isten minden kifelé való működésének mintegy a célja az Úr 
Krisztus volt; Isten először őt tekintette és mindent hozzá rendelt. […] Az 
Apostol egészen világosan kijelenti (Zsid 2, 10 és Kol 1, 16), hogy Isten mindent 
Krisztusért és Krisztusban teremtett, ő előbb van mindennél, és minden benne 
áll fenn, hogy mindenben övé legyen az elsőség. […] 

Figyelemre méltó, hogy Pázmány már latin traktátusa elején hivatkozik 
az Énekek énekére, de értekezésében csak egyszer utal kifejezetten az Énekek 
énekét kommentáló Szent Bernátra, akit – mindjárt látjuk – több prédikáció-
jában igen gyakran és hosszan idéz. 
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Szent Bernát idézése Pázmány prédikációiban 
 
Az első karácsonyi prédikáció15 előbb részletes tájékoztatást ad Krisztus 
Urunk születésének idejéről, módjáról és helyéről, utána, Szent Bernát nyo- 
mán,16 az emberré lett Isten példáját, alázatosságát állítja elénk.17 

Szintén az alázatosságról szól korábban Advent III. vasárnapjának első 
prédikációja.18 Itt a vasárnapi evangéliumból (Jn 1, 19–28), Keresztelő Szent 
János példájából indul ki, de főképpen Jézus alázatosságát mutatja be, mert 
mindenekelőtt „az alázatosságot böcsületessé és kivánatossá tészi a mennyei 
Mesternek, a Christus Jézusnak tanítása és példája”. Majd ezt részletezi, 
idézve az evangéliumokat (Mt 11, 29 stb.), követve Szent Bernát Énekek 
éneke-kommentárját19 Krisztus alázatosságáról,20 majd Aranyszájú Szent János 
egyik homíliáját,21 aki – más egyházatyákkal – azt tanítja, hogy az alázatos-
ság minden tökéletesség „fondamentoma, gyökere, forrása, sőt annya, daj-
kája, erőssége, kincs-tartó háza”. Ezeket a jelzőket aztán sorban értelmezi, 
költői hasonlatokkal konkretizálja.22 A továbbiakban Ágostont idézve meg- 
mutatja, hogy az alázatosság a legjobb út a mennyországba, és hogy Isten az 
alázatosaknak ad kegyelmet.23  

A prédikáció második részében azt világítja meg, mennyire segít az alá-
zatosság megszerzésében önmagunk, fogyatkozásaink, vétkeink ismerete. 
Utal Szent Tamásra24 és arra, hogy Advent III. vasárnapjának következő 
második prédikációja25 ezt a témát fejti ki.  

Az alázatosság témája gyakran visszatér Pázmány több prédikációjában. 
Mindenekelőtt példaképünk Jézusnak, a megtestesült Isten Fiának leeresz-
kedése, aki felvette „szolgai alakját” (Fil 2). Advent III. vasárnapjának 2. 
                                                   
15 PÁZMÁNY Péter, A római anyaszentegyház szokásábúl [...] predikácziók, s. a. r. KANYURSZKY 
György = PÁZMÁNY Péter Összes munkái, VI, Bp., Budapesti Királyi Magyar Tudomány-
egyetem Hittudományi Kara, 1903 [a továbbiakban: PPÖM, VI], 127–139. 
16 Bern. Ser. 3. de Nativ. initio. 
17 PPÖM, VI, 136–137. 
18 Uo., 63–81. 
19 Bern. Ser. 42. in Cantic. in medio. 
20 PPÖM, VI, 66–68. 
21 Chrysost. homil. 30. in Act. c.14. ultra medium. 
22 PPÖM, VI, 69. 
23 Uo., 71–72. 
24 S. Thom. [Summa Theologiae] 2. 2., q. 161. art. 2. 
25 PPÖM, VI, 81–98. 
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prédikációja – az elsőtől eltérően – bőségesen idézi a pogány bölcseket, 
különösen is a sztoikus Senecát. De hangsúlyozom, hogy a pogányok erköl-
csi intelmeit túlszárnyalja a keresztény lelkiség, nevezetesen az ignáci lelki-
gyakorlatok elvének „beépítésével”.26 

Krisztológiai szempontból fontos a Jézus nevéről szóló beszéd Kiskará-
csony (január 1.) ünnepén.27 (Régen ez volt a Jézus Társasága, a jezsuita 
rend főünnepe.) 

Pázmány, miután utalt arra, milyen fontos a névadás a Szentírásban, ó- és 
újszövetségi idézetekkel világítja meg azt, hogy a „kedves és gyönyörűséges 
Jesus” Üdvözítőt és Szabadítót jelent. Közben teológiailag elmélyíti Jézus 
üdvözítő művét. Jézus az egyetlen Üdvözítő: „A mint egy az Isten és több 
nem lehet, úgy az Üdvözítő JESUS, csak egy, a ki-nélkül senki nem üdvözül-
het, mert nem adatott más név ezen-kívül, az üdvösségre [vö. ApCsel 4, 
12].”28  

Következnek Krisztus istenfiúi mivoltára, mindenek feletti elsőbbségére 
vonatkozó idézetek Szent Páltól:  

Christus Urunkrúl azt mondgya Szent Pál, hogy röviden és summa-szerént, ma-
gában foglallya és kapcsollya, instaurat, recapitulat [Ef 1, 10], valami jó menyben és 
főldön vagyon: mert mindenek ő-érette teremtettek; mindenek az ő dücsősségére 
rendeltettek; mindenek tekélletessége és jósági ő-benne foglaltattak: ut sit in 
omnibus primatum tenens [Kol 1, 15kk]. […] valamenyi neve vagyon Istennek, eb-
ben az Üdvözítő névben, a JESUS-ban, foglaltatik. Azért, ez a név, est super omne 
nomen [Fil 2, 9]; minden nevek-felett dücsősséges és böcsűlletes.29  

Ez a szakasz egyértelműen emlékeztet bennünket a gráci De Incarnatione 
Verbi traktátus bevezető, ragyogó Krisztus-himnuszára.  

Pázmány a továbbiakban is – szentírási idézetekkel és néhány egyház-
atyára, teológusra hivatkozva – Jézust dicsőíti. Utal arra, hogy az Ószövetség-
ben a királyokat és főpapokat olajjal kenték fel, de  

                                                   
26 Őry Miklós e prédikációról megjegyezte: „[ez] nem más, mint a lelkigyakorlatok bűn-
elmélkedésének »nagy összehasonlítása«, amelynek utolsó tagja: »Micsoda az Isten, aki 
ellen vétkeztem? […]«” (ŐRY Miklós, Pázmány az ige szolgálatában, Szolgálat, 1969/2, 53). 
Őry ugyanebben a tanulmányában egy párhuzamos táblázatban jelzi Szent Ignác Lelkigya-
korlatos könyve fundamentumának és első hete elmélkedéseinek megfelelőit Pázmány pré-
dikációiban (52).  
27 PPÖM, VI, 194–204. 
28 Uo., 197. 
29 Uo., 197–198. 
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olajnál méltóságosb kenettel emeltetett Üdvözítőnk ezekre a tisztekre: unxit te 
Deus, prae participibus tuis [Zsid 1, 9]. Mert, a Szent Atyák magyarázattya-szerént, 
először; az isteni személynek eggyesűlése-által, Isten ő-maga vólt a kenet: mellyel 
a Christus lelke és emberi természete felséges méltóságra emeltetett; ő-benne lé-
vén omnis plenitudo divinitatis corporaliter [Kol 2, 9], az istenségnek tellyessége. Má-
sodszor; unxit eum Deus Spiritu Sancto [ApCsel 10, 38; vö. Iz 61, 1 és 11, 2]; Szent 
Lélek ajándékival-is, mint valami drága kenettel, oly bévségesen felkente őtet Is-
ten, hogy az ő kifolyó tellyes-voltából árad mí-reánk-is, valami üdvösséges jót vé-
szünk Istentűl.30 

Ezután a Jézus Társaságának szerzetese „ennek az áldott névnek” hasz-
nát részletezi, és a „mézes-nyelvű” (doctor mellifluus) Szent Bernátot idézi, 
aki az Énekek éneke első versét kommentálja költői elragadtatással 15. be-
szédében.31 

A JESUS neve pedig, mel in ore, in aure melos, in corde jubilus;32 méz a szájban, musika 
a fülben, gyönyörűség a szűben.33 Végezetre, a JESUS neve orvossága minden lel-
ki nyavalyánknak. Ha a világ inségi-közöt, szomoruság fojtogattya szűvedet: sem- 
mivel inkább nem vígasztaltatik, mint, ha JESUST szűvedben és szájadban forga-
tod. Ha bűneidnek sokasága és súlyos úndoksága lenyom, és kétségbe akar ejteni: 
jusson eszedbe, hogy JESUS-od vagyon; oly szabadítód vagyon, a ki birád és szó-
szóllód, mindgyárt megbátorodol. Ha a harag gerjeszt; ha kevélység felragad; ha a 
testi kivánságok édesgetnek; ha a restség tartóztat; ha egyéb vétkek izgatnak: jus-
son eszedbe JESUS, és minden vétkes indúlatok megenyhődnek. […] Ez az oka, 
keresztyének, hogy ő-maga a mí jegyesűnk azt kivánnya tőllünk: pone me, ut signacu- 
lum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum [Én 8, 6]; hogy szívűnkön és 
kezűnkön, mint valami jelt, úgy visellyük szűnetlen az ő nevét. […] hogy szívün-
kön és kezűnkön visellyük az ő nevét; az-az omne quodcumque facimus, in nomine 
Domini JESU [Kol 3, 17]; valamit gondolúnk és cselekeszűnk, JESUS nevében, ő-
érette, az ő tisztességére cselekedgyük.34 

Valóban ez az ignáci jelmondat kommentárja: „Omnia ad maiorem Dei 
gloriam!” 

Pázmány beszédeinek forrásairól írva Bitskey István35 joggal kiemeli 
Szent Bernát befolyását. „Természetes, hogy Pázmány is jól ismerte a »keresz- 
                                                   
30 Uo., 200. 
31 Uo., 202–203. 
32 Bern. Ser. 15. in Cantic. 
33 Emlékezzünk Szent Bernát híres himnuszára: „Jézus édes emlékezet / te adsz szivünknek 
örömet. / Se méz, se semmi nem lehet / jelenlétednél édesebb. // Hallani boldogabb soha 
/ nincs, se dalolni muzsika, / sem elgondolni idea, / mint Jézus, az Isten fia.” Ujjongása Jézus 
nevére (Babits Mihály fordítása). 
34 PPÖM, VI, 203. 
35 BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadé-
miai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 80. 
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tény misztika atyját«, szinte minden beszédében idézi valamelyik művét 
(összesen 102 esetben), ennek ellenére azonban a misztikus szellem átvéte- 
lének sehol sincs nyoma.” És még: miként a jezsuita rend, „Pázmány is 
elsősorban a stílusművészt, a kiváló rétort látja benne […].” Majd példaként 
idéz a Jézus nevéről szóló beszédből, amelynek teológiáját, miként más 
beszédekét, homályban hagyja.  

Bitskey elnagyolt állítását árnyalnom kell. Ő maga is szinte rácáfol saját 
állítására, amikor éppen a most elemzett Pázmány-szöveget hozza fel pél-
dának. A nagypénteki misztikus szárnyalású beszédekben Pázmány gyakran 
a misztikus Szent Bernátot idézi. Például a passióról szóló beszédét közelről 
követi, teljesen magáévá téve, mélyen átélve a mézajkú doktor compassióját, 
együttszenvedését Jézussal.  

Hogy Pázmány magáévá tette a bernáti misztikát, annak bizonyítására 
elég lesz részletesen ismertetnem Pázmány két beszédét. Az egyik a Pün-
kösd utáni 17. vasárnapi, Az isteni szeretetről:36 ez a beszéd Ágoston mellett 
főleg Szent Bernát De diligendo Deo című értekezését követi.37 A másik a 
Pünkösd utáni 19. vasárnapi, Isten a mi lelkünk jegyese:38 ez közelről követi 
Szent Bernát műveit, így pl. Énekek éneke-kommentárját.39 
 
 

Az isteni szeretet misztériuma – „jegyesi misztika” 
 
A Pünkösd utáni XVII. vasárnap Pázmány az isteni szeretetről prédikált.40 
Már a gráci Theologia Scholastica traktátusban – Szent Tamást kommentálva – 
tárgyalt a szeretet isteni erényéről.41 Ott főleg Szent János evangéliumára és 
leveleire, illetve Szent Ágoston János-kommentárjára támaszkodott, miköz-

                                                   
36 PÁZMÁNY Péter, A római anyaszentegyház szokásábúl […] predikácziók, s. a. r. KANYURSZKY 
György = PÁZMÁNY Péter Összes munkái, VII, Bp., Budapesti Királyi Magyar Tudomány-
egyetem Hittudományi Kara, 1906 [a továbbiakban: PPÖM, VII], 491–509. 
37 Szent Bernát és a ciszterciek misztikájáról lásd GILSON, i. m., XIV. fejezet, főleg ennek 
függeléke: 269–279. 
38 PPÖM, VII, 525–537. 
39 Sermo 17; 83. 
40 PPÖM, VII, 491–509. 
41 Petrus PÁZMÁNY, Theologia Scholastica [...], rec. Adalbertus BREZNAY, Desiderius BITA = 
Petri cardinalis PÁZMÁNY Opera Omnia, IV, Bp., Budapesti Királyi Magyar Tudományegye-
tem Hittudományi Kara, 1899, 667–788. 
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ben a korabeli skolasztikusokkal vitatkozott. Néha érintőlegesen hivatko-
zott Szent Bernátra is. Az egész traktátus az akkori heves kegyelemvita ke-
retében, valamint a trentói zsinat protestánsok ellen hozott, megigazulásról 
szóló határozata szellemében érthető. Megjegyzendők még Arisztotelész 
Ethicájából vett, a barátságról szóló ott szereplő reflexiói, amelyeket Páz-
mány részletesen átvesz prédikációjába is, amikor az isteni szeretetről szólva 
azt hangoztatja, hogy Isten barátai vagyunk.42 

De az isteni szeretetről szóló prédikációt – a Szentíráson és Szent Ágos-
tonon kívül – fokozottabban ihlette Szent Bernát De diligendo Deo című, 
fentebb ismertetett műve.43  

Pázmány Péter „jegyesi misztikájának” legszebb kifejezése a Pünkösd 
utáni XIX. vasárnap prédikációja: Isten a mi lelkünk jegyese.44 Ebben – igen 
gyakran idézve Szent Bernátot és a Szentírás számtalan helyét, megmagya-
rázza, hogy „Christus a vőlegény, menyasszonyok mi vagyunk.” 

Még a szokásos propositio (téma-összefoglalás) előtt teológiailag meg-
alapozza bensőséges istenkapcsolatunkat: három oldalon kifejti a Szentírás 
alapján, hogy miért is lehet az istenkapcsolatot a jegyességhez vagy házas-
sághoz hasonlítani. Mindjárt Szent Bernátra hivatkozik, aki egyik beszédé-
ben arról szól, hogy Jézus nagy szeretettel barátainak nevezte apostolait (Jn 
15, 14). Isten minket, szolgákat barátainak nevez, mert minket úgy szeret, 
hogy szent Fiát adta értünk. (Vö. 1Jn 4, 9; Jn 3, 16.) Ő, aki tulajdon Fiát 
odaadta értünk, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent (Róm 8, 
32). De nincs határa az isteni jóságnak: nemcsak barátaivá, hanem fiaivá 
fogad bennünket és valóban azok is vagyunk (vö 1Jn 3, 1–2): „nem úgy 
fogad minket fiaivá, mint az emberi szokás tartya, szóval és ajánlással, ha-
nem Szent Lelkét mennyei ajándékival belénk önti, hogy ezek-által az isteni 
természetben részesüllyünk [2Pét 1, 4]”. Következik még több szentírási 
idézet. Mivel Isten gyermekei vagyunk, ezért „mindenbe Isten Lelkétűl hor-
doztatunk”; Isten országának és minden javának örökösei vagyunk (Róm 8, 
14, 17, 29; Ef 2, 15). „Ezzel sem elégszik Istennek híveihez-való kegyelmes-
sége, hanem a kiket igaz szolgálattyában megkedvellett, azokat eljegyzi; sőt 
állandó házasság kötelével magához kapcsollya. Ki tudná ezt meggondolni, 
                                                   
42 PPÖM, VII, 503–505: öt dolog kívántatik az igaz barátsághoz. 
43 Háromszor hosszabban idézi (PPÖM, VII, 494, 499, 508), továbbá az 503. oldalon hivat-
kozik az Énekek éneke kommentárjára (Bernard. Sermon. 85. in Cantica).  
44 PPÖM, VII, 525–537. 
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ki merné ezt remélni vagy mondani, ha Isten ő-maga nem mondaná?” A 
Megtestesüléssel „menyegzőt és csudálatos házasságot szerzett Isten az ő 
Fiának, mikor […] egybe-adá a Fiú Isten személyét az emberi természettel, 
úgy egymáshoz kötvén, hogy soha el ne válhassanak egy-mástúl.” E me-
nyegző lakodalmára mindenkit hívat Isten prédikátorai által. De még más 
lelki menyegzőt is ígér: „tulajdon maga házasságába-is vészen minket.” „A 
házasság szerelmének sengéje és gyönyörűsége leginkább gerjedez a mátka-
ságban. Azért Isten Oseas-által [Óz 2, 21–22] sűrű fogadásokkal háromszor 
mongya egymásután hogy minket jegyesévé fogad: »eljegyezlek, úgy-mond, 
örökös mátkámmá tészlek, jegyruhájúl és jegy-gyűrűjűl hitet és igazságot 
adok néked«; és nevezet-szerént akkor mondgya, hogy a sidó népet mátká-
jává fogadta, mikor ő-érette mindenét elhagyván Egyiptomban elment vélle 
a pusztába [Jer 2, 2].” Az Ózeás-idézet is elsősorban Isten és a választott 
nép között helyreállított szövetségre, házasságra vonatkozik, de Pázmány, 
mint az egyházatyák, a lélek és Isten szeretetkapcsolatára vonatkoztatja. 
Következnek még hivatkozások az Újszövetségből: Keresztelő Szent János 
vőlegénynek nevezi Krisztust (Jn 3, 29), sőt maga Krisztus így nevezi magát 
(Mt 9, 14–15). Szent Pál pedig ezt írja (2Kor 11, 2): „eljegyeztelek titeket 
egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz”. Pázmány itt is, 
mint mindig, latinul idézi a szöveget, majd így fordítja: „mátkát szerzett 
nékünk, a Christust, kinek jegyesi lettünk, hogy tiszta szűzességünket néki 
tarcsuk.”  

Pázmány ezután még ismét ószövetségi szövegekre hivatkozik (Óz 2, 16; 
Jer 3, 14; Ez 16, 8), amelyek a házasságra vonatkoznak. Ezután következik 
egy hosszú latin Bernát-idézet:45 „Szeme-előt viselvén Szent Bernárd ezeket, 
felkiált: Sponsus est Christus” stb.46 Szent Bernát a Vízkereszt nyolcada 
utáni első vasárnap 2. beszédében a kánai menyegzőről (Jn 2, 1–11) elmél-
kedik: a víz borrá változtatása Mária közbenjárására alkalmat ad neki arra, 
hogy a jegyesi misztikára kitérjen. Nagy csoda volt a víz borrá változtatása, 
de még nagyobb az, aminek ez csak előképe, a Magasságbeli jobbjának mű-
ve: „Ugyanis valamennyien lelki menyegzőre hívattunk, amelyben a jegyes 
maga Krisztus: »in quibus utique sponsus est Christus Dominus […]«.”  

                                                   
45 Bern. Dom. 1. post Octav. Epiph. Conc 2. sub initium (l. Sancti BERNARDI Opera, IV: Sermones 
I: Sermo 2, 2, 320–321). 
46 PPÖM, VII, 528. 
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Pázmány, mint mindig, most is hosszan latinul idézi Szent Bernátot, 
majd magyarra fordítja:  

Sponsus est Christus; Sponsa vero, nos ipsi sumus. Omnes simul una sponsa, et animae 
singulorum, quasi singulae sponsae […] Christus a vő-legény, meny-aszszonyok mí 
vagyunk. Minnyájan egy meny-aszszony; mindenikünk lelke magán meny-
aszzony […] Semmivel inkáb nem magasztaltatik Istenünk szerelme, mint hogy 
lelkünket házasságába vette. 

És itt ismét hivatkozás Szent Bernátra,47 az Énekek énekéről mondott 83. 
beszédre, ahol Bernát a szeretet fokozatait fejtegeti:  

Sunt gradus in amore: sponsa in summo stat; a fiak és atyák-, az urak és szolgák-közöt 
szeretet vagyon: de a jegyes mátka és vő-legény szeretete felsőb és elsőb helyt 
foglal, mivel apját, annyát és minden jó-akaróit elhadgyák egy-másért és ketten 
eggyé lésznek a házasok [vö. Ef 5, 31; Mt 19, 5].48 

Mindezek után következik a propositio és annak részletes kifejtése ismét 
szentírási idézetekkel.  

Mind-ezekből szép, üdvösséges tanuságokat vehetnénk. Én rövideden a mái na-
pon csak két dologrúl szóllok: először megmutatom, mely méltán mondatik Isten lel-
künk jegyesének: mivel tekélletesen megtellyesíti, valamit a lelki házasság kíván. Másodszor, 
röviden megmondom, micsoda készűletek kívántatnak tőllünk, hogy kedves jegyesi 
légyünk Istennek.49 

A hűséges, tökéletes testi és a lelki házasság párhuzamában sok gyakorlati 
példát hoz fel Pázmány. Ismét idézi Szent Bernátot, az Énekek éneke kom-
mentárjának 17. beszédét. Miután a hűséges férfiről idézte Ef 5, 28-at, így 
folytatja:  

Mind-ezeket punct-szerént [pontosan] megtellyesíti Isten lelki jegyesével. Mert, 
Fidelis et verax, [2Tim 2, 13; Jel 19, 11], hív és igaz-mondó. Jegyesével pedig ugyan 
megesküszik a hívségre [Ez 16, 8]). Igazán hív vagy én Istennem, úgy-mond 
Szent Bernárd, mert, Ubique recordans mei; ubique zelans salutem meam, adversus homines 
superbos et sublimes angelos, in caelo et in terra expugnas impugnantes me: ubique subveniens, 
ubique assistens, ubique a dextris es mihi, ne commovear […].  

Következik Pázmány (népies) magyar értelmezése: 

mikor az ördöggel harczolok, segítesz; mikor nyavalyákba esem, künnyebbítesz; 
mikor veszedelmes igyekben forgok, mellettem forogsz és őrizsz, mint szemed-

                                                   
47 Bern. Ser. 83. in Cantic. ultra medium. 
48 PPÖM, VII, 528. 
49 Uo., 529. 
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fényét, hogy el ne veszszek [MTörv 32, 10; Zsolt 16, 8]. Azért méltó, hogy mí-is 
ennek a hívségnek igaz élettel és jámbor cselekedetekkel megfelellyünk. 50 

A beszéd II. részében Pázmány azt részletezi, hogy mi kívántatik tőlünk 
e lelki házassághoz. Itt is idézi Szent Bernátot a tökéletes szeretetről:  

Ezt a szeretet írja Szent Bernárd,51 hogy szerzője a lelki házasságnak. Mert 
Anima, si perfecte diligit, nupsit. Vere spiritualis, sanctique connubii contractus 
est iste, ubi idem velle et nolle idem, unum facit spiritum de duobus; ha Istent 
szereti a lélek, férjhez ment Istenhez, mivel a lelki házasság törvénye az, hogy két 
lélekből egy legyen, azont akarják és ne akarjak. Egyébbel a szeretetet meg nem 
fizethetni, hanem szeretettel.52 

A beszéd végén az összefoglalás:  

Megtanulátok, keresztyének, micsoda menyegzőre híja Isten az embereket; meg-
értétek, mely igazán megfelel Isten az igaz házasság kötelének; azt-is meghal- 
látok, mi kívántatik tőlletek, hogy Isten jegyesi, sőt házas-társai legyetek.53 

 
A középkori amor sanctus zeng tovább Pázmány szeretetről szóló be-

szédeiben ilyen szárnyaló fohászokban:  

Oh szent és áldott szeretet, mely ennyi jókkal tellyesíted lelkünket, vastagítod 
gyarlóságunkat, böcsülletes méltóságra emeled kicsinségünket, hogy Isten barátai 
legyünk! Te vagy a töb jóságok élete és lelke, mert eleveníted és Isten-előt érde-
messé tészed azok cselekedetit. Te vagy a mí lelkünk szárnya, mely-nélkül örök 
bóldogságra nem röpűlhetünk. Te vagy hidegségünk melegítő tüze. Te vagy a 
bűnök halála, a jóságok gyökere, kút-feje és királynéja. Azért valaki érti és érzi a 
te jóságodat és hasznodat: [Ha valaki egész vagyonát adja a szerelemért, szinte semminek 
sem tartja (Én 8, 7)]; ha minden javait éretted adgya-is, semminek álíttya, mert 
annyi jót talál benned, hogy úgy tetczik, semmit nem ád éretted, mikor mindenét 
éretted adgya, mivel ily nagy jóért keveset ád, a ki mindenét adgya.54 

 
 

                                                   
50 Bern. Serm. 17. in Cantica. sub finem – PPÖM, VII, 532. 
51 Bern. Ser. 83. in Cant. ante medium. et, sub finem. 
52 PPÖM, VII, 536. 
53 Uo., 537. 
54 Uo., 505. 
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A hívek szentmiseimádságai a kora újkorban* 
 
 
A szentmise kialakulásáról, a szertartás menetéről, értelmezéséről bőven 
tájékozódhatunk a szakirodalomból.1 A tridenti szertartású misében a pap a 
híveknek háttal misézett, latin nyelven. Az V. Pius pápa által 1570-ben köte-
lezően elrendelt római misekönyv (néhány változtatással2) a II. vatikáni zsi- 
natig volt használatban. Az egyház liturgikus életének e központi dokumen-
tuma meghatározta a szertartás rendjét, külsőségeit, de hogy a fenséges 
külső mögötti isteni titok mikor mennyire érintette/érinthette meg a laiku-
sokat, erről a szakirodalomban keveset olvashatunk. A liturgia szépsége, 
Isten köztünk való megjelenése felette áll az azt vonzóvá, széppé és érde-
kessé tenni akaró igyekezetünknek,3 s ez lehetővé teheti a misét celebráló 
pap és a laikus jelenlévők számára a misztériummal való találkozást. Évszá-
zadok óta gyönyörűvé kristályosodott műalkotást szemlélhetnek a hívek, de 
hogy mikor mennyire voltak tájékozottak a szentmise eseménysorában, a 
kutatás még nem tisztázta.  

A szentmisét celebráló pap szerepével jóval többet foglalkozik a szak-
irodalom, mint a hívő nép bevonásának kísérleteivel, a szentmise nagysze-
rűségének laikusokban való tudatosításával. A 20. századi liturgikus mozga-
lom4 előtti törekvésekről csak elvétve esik szó.  

                                                   
* A szerző az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport vezetője. 
1 Josef Andreas JUNGMANN, Missarum Sollemnia: Eine genetische Erklärung der römischen Messe, 
Wien, 19481, I–II; rövid magyar nyelvű változata: J. A. JUNGMANN, A szentmise, ford. 
SÁNTHA Máté, Eisenstadt, Prugg Verlag, 1977; PÉTERY József, A szentmise története, Bp., 
Szent István Társulat, 19462; Polycarpus RADÓ, Enchiridion liturgicum, Roma, 1966, I−II. 
2 1570 után 1604-ig a misekönyv és a Vulgata egyeztetése történt meg, 1634-ben a rubrikák 
váltak áttekinthetőbbé, 1884-ben jelentősen ritkult a szentek száma a kalendárium-részben, 
1906-ban a római graduálé új kiadása miseénekek reformját jelentette, néhány évvel később 
pedig a vasárnapi misék jobb érvényesülése érdekében a szentek ünnepeinek a csökkentésé-
re került sor. 
3 XVI. Benedek pápa 2007-ben Heiligenkreuzban arra figyelmeztetett, hogy ha csak ezzel 
törődünk, vége a liturgiának. 
4 A mozgalom képviselői, például az osztrák Pius Parsch vagy a magyar Szunyogh Xavér 
Ferenc a 20. század első felében a liturgiát nemzeti nyelvű fordításokkal és teológiai kutatá-
sokkal népszerűsítették.  
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Tanulmányomban magyarországi források felsorolásával kérdőjelezem 
meg azt az általános véleményt, hogy a tridenti zsinattól a II. vatikáni zsina-
tig tartó időszakban a latin mise „inkább a papság liturgiája volt, a nép leg-
feljebb csak éneklésével fejezte ki jelenlétét, az áldozatba való aktív bekap-
csolódása hiányzott.”5 

Vajon a 17–18. századi egyházi rendelkezések, hitbuzgalmi művek, az 
egyre nagyobb számban megjelenő imádságos- és énekeskönyvek6 mennyi-
ben szorgalmazták a szentmise lényegéhez való közelebb kerülést, a szent-
mise cselekményébe való bekapcsolódást?  

Jóllehet a tárgyalt korszakban sokféle szertartással (búcsúk, zarándokla-
tok, az oltáriszentség szentmisén kívüli imádása: úrnapi körmenet, szentség-
imádás) találkozunk, a szentmise központi helye, a vasár- és ünnepnapi mi-
sehallgatási kötelezettség végig megmaradt. A szentmise tanító részében a 
prédikáció előtt a pap a prédikálás nyelvén (magyarlakta területen magyarul) 
is felolvasta az evangéliumot. Az imakönyvek többségének, a 18. század 
közepe után mindegyikének, része volt a szentmiséhez készült fejezet. Mi 
volt ennek a tartalma? Tényleg annyira érdektelen és használaton kívüli feje-
zetek voltak ezek, hogy nem irányították a hívők figyelmét a lényegre? Mikor 
alakult ki (ha kialakult), miért alakult ki az a helyzet, hogy a hívek a szentmi-
sén annak cselekményétől függetlenül imádkozgattak és énekelgettek? Ha ki 
tudjuk mutatni a hívek folyamatos és nagymértékű bekapcsolódási lehetősé-
gét a szentmise cselekményébe, akkor kérdésünket valószínűleg így kell átfo-
galmaznunk: Mi volt az oka a helyenként és területenként, bizonyos idő-
szakokban a szentmise iránt kétségtelenül kimutatható igénytelenségnek? 

Gregor Rippel 1723-ban kiadott, 1754-ben magyarul is megjelent Anya-
szentegyháznak ceremóniái és szertartási című művében azt állítja, hogy „A köz-
embereknek, akik olvasni tudnak, a szentmisének magyarázása és annak tit- 
kai az imádságos könyvekben elégségesen megvannak: miképpen lehet nékik 
a szentmisét áhétatossan meghallgatniok, mindenik rész mit foglal magában, 
és mindenik része alatt minémű elmélkedésekben és imádságokban kell ma- 
gokat foglalniok.”7 
                                                   
5 Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, XIII, Bp., Szent István Társulat, 2008, 108. 
6 Az alábbiakban nem vizsgálom a katekizmusok, prédikációk, püspöki körlevelek ez irányú 
útmutatásait. 
7 RIPPEL Gergely, Anya-szent-egyháznak ceremoniái és szertartási, ford. SZENT-ILLÓNAY Jósef 
arbai püspök […] nagyszombati plébános, Nagyszombat, 1754, 224. 
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A tridenti zsinat nyomán meginduló rekatolizáció Magyarországon hosz- 
szú ideig tartott, bőven egybeért a 18. század közepének megújulási folya-
matával. Magyar nyelvű katolikus imakönyvek a 16–17. század fordulójától 
jelentek meg, egyre növekvő számban. A laikusok a szentmise eseményei-
hez kapcsolódó imákkal e kötetekben találkozhattak. Úgy vélem, ha még 
felirat is jelzi a könyvben, hogy a szentmise egy-egy mozzanatához kapcso-
lódó imáról van szó, s a következő kiadásokból, összeállításokból ezen imák 
nem tűntek el, akkor azokat imádkozhatták. A mise szinte minden részéhez 
imák, gyakran énekek kapcsolódtak, a mise cselekményének megfelelő tarta-
lommal. A szentmiséhez kapcsolt imák száma általában harminc–negyven 
közötti volt, köztük természetesen gyakran a szentmise állandó részeinek 
(Gloria, Credo stb.) fordításaival. Ez azt jelenti, hogy a laikusok kezében 
olyan imakönyvek voltak/lehettek, amelyek segítségével bekapcsolódhattak 
a liturgikus cselekményekbe. 

Az imakönyveket készítők egyértelműen megfogalmazták szándékukat. 
Baranyi Pál jezsuita szerzetes 1700-ban kiadott Lelki paradicsomából idézek: 
„A misehallgatásnak és kommunikálásnak gyümölcse többnyire attól függ, 
hogy miképpen járulsz hozzá. Ha azért, mintegy szokásból, némely közön-
séges imádságocskákat mondasz mise alatt, avagy communio előtt és utána 
is, kevés gyümölcsöt és lelki vigasztalást vészel abból.”8 „Intencióidat, avagy 
szándékodat foglald össze a papéval, azaz a pappal együtt mutasd bé az 
Istennek a szentmisét és így te is részes leszel a Krisztusnak szent testében 
és vérében.”9 „Mivelhogy a szentmise áldozatja a Krisztus Jézusnak a ke-
resztfának oltárán lett véres áldozatjának eleven példája, azért igen hasznos 
a szentmise-hallgatás idején azokról elmélkedni, és a szentmisében szokott 
ceremóniákon, hogy mit jelentsenek.”10 

Az általam bemutatott imakönyvek többsége folyamatosan kapható volt, 
általában a 20. század elejéig. Ha megvizsgáljuk a 18. századi könyvterjesz-
tői jegyzékeket, állandó tételekként találkozunk velük. Ám az imakönyvek 
többsége elhasználódott, ezért megsemmisítették, máskor a halott mellé 
temették, ma csak kevés példányt sikerül találnunk. Az Országos Széchényi 
Könyvtár több évtizede folyó, hazai és külföldi könyvtárakra kiterjedő feltá-

                                                   
8 BARANYI Pál, Lelki paradicsom, Nagyszombat, 1700, Sss r. 
9 Uo., Bbbb v. 
10 Uo., Zzz r. 
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ró munkájának eredményeként azonban a korábbi időszakoknál jóval ked-
vezőbb helyzetben vagyunk,11 a fennmaradt példányok digitalizálása is új 
lehetőséget teremt.  

A 17. század elején a szentmiséhez Pázmány Péter,12 Ferenczffy Lő-
rinc,13 Kopcsányi Márton14 imádságoskönyvei, az Útitárs című kötet15 egy-
aránt közöltek szentmiseimádságokat. Néhol ez azonos a szentmisében 
elhangzó latin szöveggel, másutt tartalmilag kapcsolódik ahhoz. Időben 
előre haladva nemcsak a miseimádságokat közlő imakönyvek száma, hanem 
a közölt imádságok mennyisége is növekedett.  

1680-ban Kiss István jezsuita szerzetes, Báthory Zsófia fejedelemasszony 
végrendeletének eleget téve, Bécsben Három szép imádságos könyvecske címmel 
adott ki reprezentatív kötetet,16 amelyben a szentmiséről 35 egészlapos 
metszet és imádságok találhatóak. A kinyitott könyv bal oldalán közös ke-
retbe komponált metszetek a szentmise egyes részeit (és a felső harmadban 
annak Jézus életéből vett előképeit) ábrázolják, mindkettőhöz címirat társul. 
A két rész közt tartalmi, prefigurációs kapcsolat van. Például az alább látha-
tó képen a pap áldozás utáni imája, felette a feltámadás jelenete látható.  

A kinyitott könyv jobb oldalán az adott szentmiserészhez kapcsolt kö-
nyörgés áll latinul és magyarul. Irodalmi művekben az egyházatyáktól kezdve 
gyakori volt az előképekkel élés. Jézus szenvedéstörténetének a szentmiséhez 
társításai olyanok, mint az ószövetségi előképek újszövetségre utalásai a 
középkori kéziratos és nyomtatott Biblia pauperumokban, a Speculum humanae 
salvationisban és a Concordiae caritatisban. Az ott kialakult motívumrendszert 

                                                   
11 Ma is akadnak leírásokból ismert kiadványok, amelyeket nem sikerült azonosítanunk. A 
szentmise ájtatos hallgatásának módja vagy A szentmise áldozatja című képeskönyvek bizonyára a 
Lelki kincs (esetleg csak a szentmisére vonatkozó részének) kiadásai, de hogy a Nagyszom-
batban 1771-ben nyomtatott Kétszeri imádságnak. Azaz a szentmise szolgálatja alatt (12rét, 6 
krajcár) címmel jelzett munka milyen kiadvány, nem tudjuk.  
12 Imádságos könyv, Bécs, 16061. (Pázmány Imádságos könyvének kiadásairól lásd: Pázmány Péter-
bibliográfia 1598−2004, összeáll. ADONYI Judit, MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2005 (Pázmány Irodalmi Műhely, Bibliográfiák − Katalógusok, 1), 23−33.  
13 Imádságos könyvecske magyar nyelven, Prága, 1615.  
14 Keresztyén imádságos könyvecske, Bécs, 16222.  
15 Úti-társ, Pozsony, 16391.  
16 Három szép imádságos könyvecske. Az első régen németből magyarrá fordittatot. A második Szűz 
Mária örökkévalóságának haynala. Az harmadik A szentséges misebéli áldozatnak felséges titkai. 
Melyet a nagy jóemlékezetű Báthori Sophia fejedelem asszony költségével nyomtattak, Bécs, 
Joh. Jacob Kürner, 1680. 8r, 365, [7] l. (RMK I. 1241b.) 
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követi imakönyvünk is. Előfordul a szentmise 14 képsoros Jézus életére 
vonatkoztatása is. Mindkét tipologikus változatot helyeselték az imakönyv- 
készítők. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Isten előtt is sokkal kellemetesb a Krisztusnak keserves szenvedéséről, 

haláláról, vagy szentséges életéről elmélkedni, hogysem bujdosó elmével az 
olvasót vagy más imádságokat is elmondani.”17  

Krisztus keresztáldozatának ábrázolásai és az ószövetségi előképek épp-
úgy a szentmise mélyebb megértését szolgálták, mint a hozzájuk kapcsoló-
dó rövid imádságok. E szemlélődést segítik gyakran a szentáldozás utáni, 
középkori eredetű imák. De a könyv 17. századi első kiadása is érezte, hogy 
nem minden tulajdonos mélyed el ennyire a jelenvalóvá tett eseményekben, 
ezért a képsorozat előtt választási lehetőséget kap a könyv használója: 
                                                   
17 RIPPEL, i. m., 189. 

 
Bécs, 1680 

 
Nagyszombat, 1755 



SZELESTEI N. LÁSZLÓ 

254 
 

„imádkozhatol olvasón is”. Ez az „engedélyadás” másutt is előfordul.18 A 
19. század elejéig állandóan kapható volt a Mindenkor magával hordozandó lelki 
kincs, melyből miképpen kellessék ájtatosan hallani a Szent Misét, és maga mindennapi 
ájtatosságit végbe vinni, kitetszik című (vagy némileg eltérő címváltozatú) kiad-
vány, melynek 1718-ból Kassáról, 1719-ből Nagyszombatból ismerünk 
kiadását, aztán sűrűn megjelent Nagyszombatban, Kassán, Kolozsvárott, 
majd másutt, még a 20. században is. 

A szentmise tipologikus ábrázolása metszetekkel kísérten vagy a metsze-
tek elhagyásával, bizonyára annak keresett volta miatt, gyakorivá vált 18–19. 
századi imakönyveinkben. Huszonnyolc 1718 és 1908 közötti kiadást sike-
rült kézbe vennem, ennek több mint fele képekkel díszített. A nagyszomba-
ti 1755-ben megjelent metszetsor felső harmadában ószövetségi előképek-
kel egészült ki mindegyik metszet. (Ilyen metszetsort közölt 1764-ben a 
budai Landerer-nyomda is.)  

A 19. század közepétől a korábban külön keretben ábrázolt bibliai jele-
netekkel oltárképeken találkozunk. A pesti egyetemi nyomda 1824-ben köz-
zétette nyomdai díszeit, amelyben szintén szerepel egy metszetsor.19 Ebben 
a nyomdában volt szedő, majd autodidakta réz- és fametsző is Hederich 
Frigyes, akinek az 1802-ben jegyzett metszetsorát a váci nyomda 1845-ben, 
az 1808-ben jegyzettet pedig a pesti Trattner nyomda 1854-ben használta.20  

Gyakoriak az olyan imádságos könyvek is, amelyek a prefigurációs met-
szetek nélkül közlik a metszetek melletti magyar nyelvű imákat (könyörgé-
seket). 1710-ből és 1711-ből maradt ránk a nagyszombati nyomdából Bá-
thory Zsófia imádságos könyve. Metszetek nélkül találhatjuk a könyörgés-
sort Baranyi Pál már említett könyvében,21 Pongrácz Eszter először Nagy-
szombatban 1719-ben kiadott Arany koronájában.22 
 
                                                   
18 Pl. PONGRÁCZ Eszter, Arany korona, Nagyszombat, 1719, 101: „Ha pedig csak az Olva-
són akarsz szentmise alatt imádkozni, mondd el elébb ezt az imádságot a szent áldozatnak 
gyümölcsös voltáért. Mennybéli Atya Úristen, áldlak téged és szent nevedet magasztalom a 
népek között […].” 
19 Verzierungen in Abgüssen für die Pressen der Königlichen Ungarischen Universitäts-Buchdruckerey, 
Ofen, 1824, nr. 261−294. 
20 PATAKY Dénes, A magyar rézmetszés története a XVI. századtól 1850-ig, Bp., Közoktatásügyi 
Kiadóvállalat, 1951, 138. – A képeket lásd a következő lapon. 
21 BARANYI, i. m., Yyy2 r−Zzz2 v. 
22 PONGRÁCZ, i. m., 94−101. 
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Vác, Plessel, 1845. (Hederich, 1802) 

 
Pest, Trattner-Károlyi, 1854. 

(Hederich, 1808) 

 
Pest, Bucsánszky, 1853. 

 
Verzierungen in Abgüssen für die 
Pressen der königlichen ungarischen 
Universitäts-Buchdruckerey, Ofen, 

1824, nr. 291. 



SZELESTEI N. LÁSZLÓ 

256 
 

Sajátos, hogy egy-egy imakönyv egyéb jellemzői hatással vannak a szent- 
miséhez kapcsolt imádságokra is. Például a Lenkötelecske című kötetből több 
18. századi kiadást ismerünk. A ferencesek kordás társulatainak kiadványá-
ról van szó, benne a szentmiséhez Szent Mechtild és Szent Gertrúd művei-
ből kapcsolódnak misztikus imarészletek és magyarázatok.23 A középkori 
misztikus imádságok anyanyelvi imakönyveinkben új életre keltek, és gyak-
ran megjelentek, miként azt Martin von Cochem 1681-től magyarul is sok 
kiadást megért összeállítása és az abból más imakönyvekbe átvándorló 
imádságok tanúsítják.24  

Néhány imádságos könyv csak a 18. század közepén fogadta magába (a 
reggeli imák utáni helyen) a szentmiséhez kapcsolt imasorozatot. A Lelki fegy-
verház című kötetnek több kiadása volt már a 17. században, a szentmiseimád-
ságok betoldásaival azonban a ma hozzáférhető példányokban csak 1769-től 
találkozunk. A magyarul először 1701-ben kiadott Jézus Szíve társulati kötet-
ben, a Jó illatú rózsás kertben 1748-tól vannak miseimák, azokat valószínűleg az 
Útitárs című kötetből vették át. Mindezek a kötetek az 1700-as évektől két 
évszázadon át jelentettek lelki táplálékot a magyar ajkú katolikus hívőknek. 

Az olvasni tudó ember a szentmise tanító részének változó szövegeihez 
is hozzájuthatott. A 17. század elejétől gyakran megjelentek prédikációs 
kötetekben, sőt külön, esetleg rövid elmélkedések kíséretében a vasár- és 
ünnepnapi perikopák magyar szövegei, 1642-től ezek már a nagyböjti napok 
szentírási szövegeit is tartalmazzák, s követik a római liturgia rendjét. A 
perikopa-fordítások megjelenésének gyakorisága (néha latin–magyar válto-
zatban) azt bizonyítja, hogy volt arra igény. 
                                                   
23 Például a 136., „Szerelmes Uram Jézus Krisztus, a te édes szívednek szerelmiért […]” 
kezdetű Könyörgés Krisztus Urunkhoz az Úr magadhoz vitele előtti imához fűzött magyarázat: 
„Egy üdőben áldozás előtt, kérdette Szent Gertrudis Urunktól, mit nyert volna azon kö-
nyörgések által, melyekkel néki esedezett, hogy szentséges testét illendőképpen szállítsa 
szívibe? Megfelelt Urunk: azt nyerted, hogy az egész mennybéli seregem előtt gyönyörűsé-
ges szép rózsává változtál. L. 3. Cap. 34. Szent Mechtildis pedig mikor készülne az Úr véte-
lihez, könyörgési közt megjelent Urunk, és az ő imádságit szívébe aranyba foglalva lenni 
mutatta. Lib. 3. Cap. 21.” Len-kötelecske, azaz Serafikus Sz. Ferencz Atyánk Magyar-Országi 
Bóldog-Aszszonyi Provinciában el-terjedett Korda-Viselő Atyafiak Congregácziójának Reguláit, vagyis 
Rendtartásit [...] Búcsúit, némelly lelki ájtatosságokat, azon Korda-viselésnek eredetit, folyamattyát, más 
szép tanításokat maghában foglaló könyvecske […] Pater Sebestyén Pankl […] engedelmével, 
Győr, Strebig Gergely János, [1749], 101.  
24 A Gertrudenbuch 1681-ben jelent meg először magyarul Ágoston Péter fordításában Meny-
nyei követek […] címmel, a 18. században a kötet új kiadásainak címe: A két atyafi szent szüzek, 
Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve. 
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A 17. század végi egyház- és liturgiatörténeti kutatások nyomán Európa-
szerte gyakoribbá váltak a szentmisével kapcsolatos kiadványok. A Rómá-
ban meglehetősen nagy létszámban tanuló magyarországi papok találkoz-
hattak Giuseppe Maria Tomasi teatinus szerzetes, bíboros (Tomasi Szent 
József, † 1713), jeles liturgiatörténész liturgiát ismertető és megújító ered-
ményeivel.25 Zsoltárkiadását, amelytől papjai számára a zsolozsma imádko-
zásának elmélkedő megértését remélte, Esterházy Imre az esztergomi pa-
pok számára 1735-ben megjelentette. A zsoltárokból laikusok számára 
Tomasi által összeállított imádságokat Esterházy érsek magyarul adatta ki.26 
Domenico Passionei bécsi nuncius szorgalmazta a deáktalanok számára 
Tomasi szentmiséről szóló rövid oktatásának kiadásait. A kötet magyar 
fordítása német nyelvből készült, 1754-ben Bécsben jelent meg.27 Tartalma 
a szentmise részeinek sorrendjében fordítás vagy jól illeszkedő könyörgés, 
rövid ima. Van a kötetecskében egy egészen rövid imákból álló, misehallga-
táshoz ajánlott „rövid summa” „különbféle indulatokban”.  

Az iskolázottság növekedésével egyre jelentősebb azoknak a laikusoknak 
a száma, akiknek műveltsége lehetővé tette, sőt igényük követelte a liturgiá-
nak pontos követését. Pierre Le Brun oratoriumbéli pap 1726-ban franciául 
kiadott misemagyarázatait és fordítását28 1740-ban olaszra fordítva adta közre 
Antonio Maria Donado teatinus szerzetes,29 a kiadványt Lodovico Antonio 
Muratori a Magyarországon is nagy hatást gyakorló Della regolata divozione 

                                                   
25 Psalterium cum Canticis versibus prisco more distinctum argumentis et orationibus vetustis novaque 
literali explanatione brevissima dilucidatum, ed. Josephus Maria THOMASI, editio tertia ad usum 
cleri Dioecesis Strigoniensis [cum Dissertatione de Psalmis ab Jacobo Benigno BOSSUET], 
Vienna Austriae, Monath, 1735. 
26 A’ Zsoltárokból öszvöszedett imádságok, melyeket régenten ki-bocsátott Cardinalis Josef Maria 
TOMMASI, mostan pedig a’ keresztény hívek ajtatosságának gyarapítására és lelkek vigaszta-
lására szokott nyelvünken rendbe vetettetett és […] Esterhazi Imre esztergami érsek 
rendelésébül be-nyomtattatott, Nagy-Szombatban, az Akadémiai bötűkkel, 1735. 
27 THOMÁSI Jósef, Rövid oktatás, mellyel kiki taníttatik, miképpen kellessék a szent mise áldozatott, 
lelki képpen, és az anyaszentegyháznak szándéka szerént hasznossan meg halgatni, először olasz nyel-
ven kibotsáttatott […] most pedig németből magyarra fordittatott Fr. ZERÉNYI Stanislaus 
által, Bécs, Özv. Schilgin Mária Eva, 1764. Az olasz eredeti: Breve instruzione del modo di 
assistere fruttuosamente al santo sacrifizio della Messa […], Roma, 17101. 
28 Explication literale, historique et dogmatique des prieres et des ceremonies de la messe, suivant les anciens 
auteurs, et les monumens de toutes les eglises du monde chretien avec des dissertations et des notes sur les 
endroits difficiles, et sur l’origine des rits, par le R. P. R. Pierre LE BRUN, I, Paris, 1726. 
29 Spiegazione letterale, storica e dogmatica delle preci e delle cerimonie della messa del m. r. p. Pietro LE 
BRUN […] tradotta in italiano da d. Antonmaria DONADO c. r., I, Verona, 1740. 
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című, 1747-ben megjelent lelkiségi művében előzményként említette. Mura-
tori e fontos munkája magyarországiak számára latinul is megjelent, Sélyei 
Nagy Ignác pedig püspöke, Koller Ignác megbízásából magyarra fordította 
(1763-ban jelent meg). A latin fordítás fő terjesztője Klimo György pécsi 
püspök volt.30 Barkóczy Ferenc esztergomi érsek környezetéből is ránk 
maradt ugyanezen műnek egy kéziratos magyar fordítása. Nagy Ignác ké-
sőbb, székesfehérvári püspökként imakönyvkiadásába az általa fordított, 
szentmiséről szóló fejezeteket belehelyezte.31 Muratori művében leszögezte, 
hogy a keresztény ember életének központjában a Szentírásnak és a szentmi-
sének kell állnia. A szentmise eseménysorát, történetét, imáit a szentmisén 
részt vevő deáktalan híveknek is ismerniük kell. (Anyanyelvre fordítva köz-
zé is tette a szentmise teljes szövegét, a Vízkereszt utáni 5. vasárnap 
propriumával. Az egyes részekhez alapos magyarázatot fűzött.) Művének 
16. fejezete a laikusok szentmisében való részesüléséről szól. A közölt szö-
vegek bizonyítékok arra, hogy a jelen lévő hívek a pappal egyetemben viszik 
végbe az áldozatot. „Egyedül a consecratio (átváltoztatás) az a rész, amely 
csupán a papot illeti, senkinek sincsen egyébnek hatalma avagy hathatós 
ereje, hogy az kenyeret és bort az Isten szavainak erejével felszentelje.” 
Muratorinál mintegy elvi megalapozását olvashatjuk az általunk vázolt fo-
lyamatnak: fontos, hogy a laikusok a szentmisének ne csak hallgatói, ne csak 
a szentmisén jelen lévő, ott saját jámborságukkal elfoglalt személyek legye-
nek, hanem a liturgiát értő és annak eseményeit átélő személyek.  

A 18. század második felében megjelentek a szentmise cselekményét vé-
gigkövető miseénekek. A Jertek, keresztény hívek, az Istent dicsérni első ismert 
magyar nyelvű előfordulása 1746,32 az Ím, arcunkra borulunké 1785.33 Peri- 
kopális olvasmányénekekből is sok jelent meg, de nem terjedtek el.34 

                                                   
30 SZELESTEI N. László, Klimo György püspök szerepe Ludovico Antonio Muratori műveinek magyar-
országi terjesztésében = Klimo György püspök és kora: Egyház, művelődés, kultúra a 18. században, 
szerk. POHÁNKA Éva, SZILÁGYI Mariann, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyv-
tára, 2011, 70–85. 
31 A’ kereszténynek ájtatossága, és hitbéli tánusága, melyben rövideden meg-magyaráztatik minden, a’ mi 
az idvességre szükséges, Posony, Landerer, 1789, 21–105: Muratori művének 14–19. fejezetei. 
32 A’ Jésus Társaságából való szerzetes papok által Magyar-Országban tartandó apostoli missiok’ alkal-
matosságával öszve-gyűlt hívektől ének vagy fel-szóval mondatni szokott Áhítatosság, mellyet a Nagy-
Győri keresztény áhítatos híveknek istenes költségével azon Jesus Társaságából lévő pap 
újonnan ki-nyomtattatott, Győr, Streibig, 1746. (Az éneklés ideje: A mise kezdése, Gloria, 
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Nem hagyhatjuk ki szemlénkből Leonard Goffine premontrei szerzetest 
(1648−1719), akinek Handpostilleként kiadott művét az 1700-as és 1800-as 
évek világi hívek számára írt missaléjaként emlegetik. Az először 1690-ben 
kiadott mű35 magyarul Csánky Gábor piarista szerzetes fordításában jelent 
meg a 18. század végén,36 a 19–20. században új fordításban, többszöri iga- 
zítással adták ki gyakran.37 A kötet a vasár- és ünnepnapi szentmisék válto-
zó szövegeihez ad kimerítő magyarázatokat egyszerű, érthető nyelven, gya-
korlati tanácsokkal, útmutatásokkal. A könyv az olvasni tudó cselédes gaz-
dák számára készült, általában kérdés-felelet formájú, különösen német és 
osztrák területeken, valamint a Kárpát-medencében vált igazi népkönyvvé.38 
Az első és második kötet (az első De sanctis, a második De tempore) felépíté-
sében szereplő állandó rovatok: szentmise kezdetére adott magyarázat (szen- 
teknél a szent életéről, anyaszentegyháznak könyörgése, epistola szövege és 
magyarázata, evangélium szövege és postilla, befejező könyörgés. Gyakran 
előfordulnak betoldott hasznos tanulságok és erkölcsi oktatás. A harmadik 
kötet39 imádságos könyv, benne külön fejezet tartalmazza A keresztény kato-
likusok isteni szent áldozatjának magyarsága címmel a szentmise állandó részei-
nek fordítását és magyarázását. E kötettel vált mintegy teljessé a „nép-

                                                                                                                       
Evangelium, Credo, Úrfelmutatás után, Pater noster, Agnus Dei, Domine non sum dignus, 
a mise vége.) 
33 Énekek könyve szükséges litániákkal és imádságokkal a’ Magyar Keresztény Katolika Anyaszentegy-
ház szolgálatjára Székes Fejérvári Püspökségben, Pest, Landerer, 1785. (Az éneklés ideje: 
Introitus, Gloria, Evangelium, Credo, Offertorium, Sanctus, Úrfelmutatás után, Commu- 
nio, Ite missa est/utolsó áldás.) 
34 Ilyen énekeket találunk az előző jegyzetben leírt Énekek könyvében; Szentmihályi Mihály-
nál (Egyházi énekes könyv, Eger, 1797–1798); Bozóki Mihálynál (Katolikus kar-béli kótás énekes 
könyv, Vác, 1797). 
35 Leonhard GOFFINE, Handpostille oder Christkatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feyer-
Tagen des ganzen Jahrs, Mainz, Grünewald, 1690.  
36 Leonhard GOFFINE, Apostoli és evangyéliomi tudományra oktató könyv, ford. CSÁNKI Gábor, 
I−II, Pest, Trattner, 1790–1793. (Új kiadás: 1822–1823.) 
37 Katolikus oktató és épületes könyv címmel 1852-ben, 1871-ben, 1887-ben, 1895-ben, 1902-
ben, 1928-ban. 
38 Vö. FÉNYI Ottó, Egy elfelejtett premontrei közkedvelt népkönyve: Goffine Lénárd Oktató és épületes 
könyve, Gödöllő, 1944. (Különlenyomat a Jászóvári Premontrei Kanonkrend gödöllői Szent 
Norbert Gimnáziuma 1943−44. évkönyvéből.) 
39 Leonhard GOFFINE, Keresztény embernek mindennapi kézi eszköze, vagyis […] Goffine úrnak 
[…] oktató könyvének harmadik része: Imádságos-könyv, ford. CSÁNKY Gábor kegyes iskolabéli 
pap, Kolosváratt, Hochmeister Márton, 1798. 
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könyv”, ezzel a kor egyéb imádságos könyveivel együtt segített abban, 
„hogy a deáktalan nép maga nyelvén is az áldozó pappal annál kellemete-
sebben bémutathassa Isten Ő Szent Felségének az ő lelki áldozatját”. „A 
Goffiné” a szentmise állandó részei mellett annak az említett változó részeit 
is anyanyelven közli, népszerű tanítás és magyarázatok kíséretében. A szent- 
mise néhány változó tartalmú énekelt részéhez (introitus, collecta, graduale) 
ide illő imádság áll. 

Az 1800 utáni imakönyveket rendszeresen nem vizsgáltam. Megjegyzem 
azonban, hogy a reformkor nagyon népszerű imakönyve, a Magyar kis officium 
a Szentháromságról teljes misét ad magyarul, a propriumot az ordináriumba 
illesztve.40  

A barokk korszak imakönyveiben a szentmise szövegéhez illeszkedő kö- 
nyörgések, imádságok, képi ábrázolások a laikusok szentmiseáldozatba való 
bekapcsolódását segítették. Nagyon jellemzően fogalmaz egy 18. század 
második feléből ránk maradt kéziratos imádságos könyv, amelynek „elő-
járó beszéd”-éből idézek: „A szentmise-áldozat alatt való imádságok […] 
felgerjesztik az embereknek akaratját […]; mivelhogy a mennyben uralkodó 
Krisztus Jézusnak szentséges személye ezáltal magát e földön jelen állítja, és 
mink ezen emberré lett Istent az oltáriszentségnek színe alatt elrejtve sze-
meinkkel látjuk és a mi szánkkal esszük, akit a mennyei boldog lelkek szín-
ről színre látnak a mennyországban.”41 Ebben az imakönyvben a szentmise 
tanító része alatt a hét egyes napjain más-más téma kerül sorra. Csütörtö-
kön például a mennyei boldogságnak kívánása, pénteken Jézus Krisztus 
szenvedése és halála.  

A szentmise eseményeihez kapcsolt imák, fordítások, parafrázisok, képi 
ábrázolások, énekek éppúgy, mint a szentmise latin szövegének fordítása 
törekvés arra, hogy az említett föld és mennyország közötti kapcsolatot, 
Jézus Krisztus áldozatát átélhetővé tegyék. A modern ember a felvilágoso-
dás előtti vallásos érzésfolyammal nehezen boldogul. Dolgozatomban én is 
elsősorban a szentmise-magyarázatokkal, az ún. tridenti latin misét megér-
tetni akaró szándékokkal foglalkoztam. Mégis gyakran állt el lélegzetem: a 

                                                   
40 Magyar kis Officium, avagy: mindennapi ájtatos gyakorlások, mellyekben minden időre alkalmaztatott 
imádságok és énekek találtatnak. 1822 és 1855 közöttről 12 kiadásból találunk példányt.  
41 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Oct. Hung. 112. ff. 2, 3. 
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földről égbe vágyódó, szentmiséhez kapcsolt szövegek és képek sok lelki és 
irodalmi örömmel ajándékoztak meg.  

Végezetül a tanulmányom elején feltett kérdésre kell válaszolnom. A lai-
kusok számára kiadott és azok által életben tartott imádságos könyvekből a 
17–18. századi laikus kellő mértékű segítséget kaphatott a szentmisén való 
részvételhez. 
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SZIGETI JENŐ 

Egy 18. századi gulyáslegény látomásai 
 
 
A 18. századi magyarországi római katolikus lelkiségtörténet egyik kulcskér-
dése az, hogy az organikus, népi kezdeményezésre létrejött, a licenciátusok 
által vezetett lelki közösségeket hogyan lehet organizálni, a hierarchikus 
egyházi rendbe beilleszteni, és a protestáns hitre térítetteket visszavezetni a 
régi egyházba. Erre a bonyolult, sok szálból szövődő helyzetre vezethetőek 
vissza a hierarchia és a népi vallásosság között kialakuló feszültségek, belső 
harcok. A hierarchikus rend katonái a szerzetesek voltak. Nem véletlen, 
hogy ez a század volt a magyarországi szerzetesség virágkora. De kik álltak 
a front másik oldalán?  

A spontán népi vallásos szokások rendezése, irányítása érdekében az 
egyház különböző kongregációkat, a klérus által irányított laikus lelkiségi 
mozgalmakat szervezett, a középkori magyar kultikus szokások feleleveníté-
sére törekedett. A régi búcsújáró helyeket megerősítette, és újakat kanoni-
zált. Ebben a században sokféle népi vallásos elem épült be az egyház hiva-
talos rendjébe, tegyük hozzá, nem kis harcok árán. A klerikalizálódó, vagy 
inkább bürokratizálódó egyház nem tudta tolerálni a hit egyéni útjait, a népi 
vallásosság biblikus gyökerű formáit, kegyességi gyakorlatát. Ennek a na-
gyon színes lelkiségtörténeti folyamatnak egy apró kis elemét, egy írástudat-
lan gulyáslegény országossá dagadó ügyét szeretném megvizsgálni. 

A Pozsonyi Királyi Helytartótanács 1750. december 17-én felterjesztést 
küldött Mária Terézia királynőnek egy Gál József nevű, egri születésű em-
berről, akinek katolikus apja és kálvinista anyja volt, a katolikus hitben ne-
velkedett, és ebben a hitben élt 27 éves koráig. 

Ekkor azonban álmában kapott csodálatos látomások és kijelentések arra indítot-
ták, hogy csatlakozzon a kecskeméti helvét vallást követőkhöz. Miután kálvinis-
tává lett, ide-oda bolyongott a birodalomban, az utazásokhoz magának hamis 
passust csináltatván. Négy hamis pecsétet is csináltatott magának Rimaszombat-
ban az ottani prédikátor, Szentgyörgyi Sámuel tanácsára az ácsok és kőfaragók 
vásárában. […] A fent nevezett látomásait, vagy inkább kitalálásait isteni sugallat-
ra hivatkozva több katolikus összejövetelen elmesélte: végül azonban, midőn 
Tolna megyében tartózkodott, pert indított ellene a megyei magisztrátus, s nem-
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csak hitehagyásért, hanem imposztorságért is egy esztendei börtönre vetette, na-
ponkénti kenyéren és vízen való böjtölésre ítélve.1 

Miért vert fel ilyen nagy port egy csavargó pásztorember ügye? Miért 
kellett az 1750. március 7-én összeült Tolna megyei bűnügyi és vizsgáló íté- 
lőszéknek a Helytartótanácshoz fordulni egy ilyen apróságnak tűnő ügyben? 

A rendelkezésünkre álló források alapján az alábbiakban tudjuk össze-
foglalni azt, amit Gálról tudunk.2 Gál József 1708–1710 táján Egerben szü-
letett római katolikus vallásúnak. Apja, Gál Márton – látomásainak egyik 
Székelyudvarhelyen őrzött, 1773-ban másolt példánya szerint3 – „a kurucz 
világkor a veres inges katonák kapitánya” volt. „Oskolában soha nem jár-
tam, azért se írni, se olvasni nem tudok” – vallotta kihallgatásakor. Külön-
böző alföldi helyek bejárása után – ahol mint béres, pásztor vagy gulyás 
szolgált – került Kecskemét határába, ahol látomását kapta vallomása sze-
rint 1734/1735-ben. Korábban a hitét gyakorló katolikus volt, 14 éves korá-
tól évente gyónt és áldozott, mint ahogyan ez a pusztai embereknél szokás-
ban volt.  

A rendelkezésre álló kéziratokban több-kevesebb részletességgel és szí-
nezéssel megtaláljuk Gál látásának és megtérésének, vagy ahogyan ő mond-
ta, „megvilágosodásának” a történetét. A bíróság előtt ezt vallotta erről: a 
kecskeméti pusztán 1734 karácsonya után találkozott Szana János nevű 
kálvinista diákkal,4 kivel „a hit dolga felől tusakodott”. Ez a vita megingatta 
korábbi hitét, „bár ekkor még a kunyhójába térdelve imádkozni kezdett, 
hogy lelkét megnyugtassa”. Eközben szózatként Jeremiás könyve 17. fejezeté-
nek 5–7. versét hallotta.5 Elmondása szerint ekkor megrémült, és földre 

                                                   
1 Magyar Országos Levéltár, Magyar Kancellária Lt. Litt. Cons. Loc, 1751. No 11. – Közöl-
ve: MOLNÁR Ambrus, SZIGETI Jenő, Református népi látomásirodalom a XVIII. században, Bp., 
Református Zsinati Iroda, 1984 (Theologiai Tanulmányok: Új folyam, 19), 73–104. 
2 MOLNÁR, SZIGETI, i. m., 11–20. 
3 Idézi: GYENIS Vilmos, Késő-barokk és népies irodalom (XVIII. századi protestáns víziók), Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 1968, 12. 
4 Szana János nevű diákot nem ismerünk, de egy Szana István nevű, kecskeméti illetőségű 
diák 1767. március 1-jén mint togátus beiratkozott a debreceni kollégiumba. Így 1751 táján 
születhetett – talán az ismeretlen Szana János utódaként(?). Szana István 1774–1777 között 
Kunhegyesen volt rektor, Utrechtben tanult, majd Ványán volt lelkipásztor haláláig (1790). 
THURY Etele, Iskolatörténeti adattár, Pápa, 1908, 279, 286.  
5 „Ezt mondja az Úr: Átkozott a férfiú, ki bízik az emberben, és erősségét helyhezteti a 
testben, és az ő szíve eltávozott az Úrtól. És olyan lészen, mint a hangafa a pusztában, és 
nem látja, mikor eljő a jó; hanem lakozik a pusztában való szárazságokban, a sovány földön, 
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esett. A szózat hatására „elhanyatlottam és azon estvétül fogvást, mely csü-
törtök este vala, következett szombatnak éjszakáján este tíz óráig a földön 
feküdtem.” Ekkor látomásban látott hosszú öltözetben két tanút, akik lé-
nyegében a szentségek felől – vagyis hogy az úrvacsora vagy a miseáldozat-
e az érvényes szent cselekmény – vitatkoztak. Felébredése után elmondta a 
történeteket Szana Jánosnak, aki csodálkozva hallgatta Gál látomását. A 
kecskeméti ferencesekhez is elment. „Ott is a páter gvardiánnal a velem 
történt dolgomrul beszélni kívántam, de ideje nem lévén meghallgatásomra 
egy hetet hagyott, én pedig azon hagyott időre nem jelenhettem, hanem egy 
hónapnak utána.” Ekkor már más gvardiánt talált, akit nem ismert. Termé-
szetesen a reánk maradt kéziratokban Gál történetének ezek az epizódjai 
színeződtek, és sok kedves népies ízű történettel gazdagodtak, amelyek sok 
élő vallásos hiedelmet vetítettek rá Gál sokszor elmondott élményére.  

A történtek után megkereste a nagy tekintélyű Ölvendi András kecske-
méti prédikátort,6 elbeszélte élményét, úrvacsorát kért, mivel a látomásbeli 
vita meggyőzte arról, hogy nem a római katolikus áldozás a helyes, hanem 
az úrvacsora. Ölvendi nem szolgáltatta ki ezt a szentséget Gálnak, hanem 
Helmeczi K. István7 nagykőrösi szuperintendenshez utasította, aki felvette 
Gált a református egyház kebelébe, és úrvacsorát adott neki. A bírósági tár- 
gyalás során Gál elmondta, hogy „senki nem kényszerített [arra, hogy re-
formátus legyek], hanem a velem történt dolgok és a kálvinisták által a szent 
írásnak magyarázata vezetett arra”. A vallomás szerint Gál 1736-ban meg-
házasodott, de 1750-ben még gyermektelennek mondta magát. Ekkor fele-
sége Nagykőrösön élt.  

A különböző ránk maradt kéziratok szerint mindenütt hirdette látásait, 
amerre járt. Simontornyán, kihallgatásakor viszont azt vallotta, hogy „a 

                                                                                                                       
a hol nem lakoznak. Boldog az a férfiú, ki bízik az Úrban, és kinek bizodalma az Úr.” Szent 
Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott Szent Irás, magyar nyelvre fordítatott 
KÁROLI Gáspár által, Bp., Brit és Külföldi Biblia-Társulat, 1883. 
6 Életrajzát Polgár Mihály írta meg, és Filó Lajos tette közzé a Magyar Protestáns Egyházi és 
Iskolai Figyelő 1887. évi kötetének 389. oldalán. A folyóirat egyik korábbi számában (1885, 
433–434) olvasható Ölvendi 1749. október 2-ai levele Gróf Bethlen Sámuelhez. FÖLDVÁRY 
László, Adalékok a Dunamelléki ev. ref. Egyházkerület történetéhez, Bp., 1898, II. 
7 Helmeczi K. István rövid életrajza megtalálható: ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns 
egyháztörténeti lexikon, Bp., Református Zsinati Iroda, 1977, 249; TORMÁSSY János, Adalékok 
a dunamelléki ev. ref. püspökök életéhez, kiad. MOKOS Gyula, Pápa, 1892; FÖLDVÁRY, i. m., II, 
92–100.  
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följegyzett látásimtul indítattam az után a prédikátorok által megüresítet-
tem”. Amikor vallatói arról kérdezték, hogy hogyan beszélt hitéről, ezt val-
lotta: „Pusztákon nem jártam, hanem praedikátorokhoz egybengyűlt nép-
nek látásimat beszéllettem.” Vallomása szerint ez nem volt állandó tevé-
kenysége, csak 1741-től járt ilyen utakra. „Nem szoktam minden esztendő-
ben járni” – mondta. Ajánlólevelet csak egyszer kapott, de igazoló passzust 
mindig kért, és kapott is. Adományokat is gyűjtött. Ezekről bevallotta: „ma-
gamnak szedtem s nyavalámbúl, mivel az nehéz nyavala bántott, orvosoltat-
tam magamat, a többit feleségemnek s adóra elköltöttem.” Vallomásából 
kitűnik, hogy Gál „misszióját” a református lelkészek és a diákok támogat-
ták. A felvett jegyzőkönyv erre vonatkozó szakasza különösen érdekes. 

Második kihallgatása során megkérdezték tőle: „Mit tartanak felőled és 
látásid felől a praedikátorok?” Gál erre ezt válaszolta: „Azt tartják néme-
lyek, hogy enciánus8 vagyok, azért csak azt tartom, amit a lélek sugárol.” 
Elfogatásakor hamis papírokat találtak nála, sőt hamis pecsétet is.  

Arra való nézvést csináltattam, hogy legelső commendatorianál és passusnak ki-
vételénél galibám volt, lévén Kecskeméten két nótárius, úgymint pápista és kál-
vinista, azok is mivel ki-ki maga religiobeliek pártját fogja, s az illendő 
cammendátoriát és passust a kálvinista nótárius a másiknak híre nélkül pecsételi. 
Ezen okból azért és az akkori Rimaszombatban lévő Szentgyörgyi Sámuel9 nevű 
prédikátornak jóindulatából leveleimen lévő pecsétekhez hasonló pecsétet ugyan 
Rimaszombatban, a vásárban meczettem, de a mesterember hova való volt, nem 
tudom. 

Gál maga vallotta, hogy iskolába nem járt, és írni, olvasni nem tudott, mégis 
látásai sokféle variációban országszerte hamar elterjedtek. Gál látásait és 
szükséges okiratait református kollégiumi diákok írták meg – szívességből. 
Azt az iratot, amelyet Simontornyán nála találtak, vallomása szerint 1749-
ben „némely pataki diák” írta, és a csináltatott pecséttel meg is pecsételte. A 
közel húsz ránk maradt látomás szövege kéziratban terjedve népszerű ol-
vasmány volt a 18. század második felében és a 19. század elején, és több 
ponton tükrözik a kollégiumi diákok nézeteit. Ezért van az, hogy Gál láto-
másainak szövege az iskoladrámák hatását is tükrözi, amelyek jelentős sze-
repet játszottak a 18. század második felének népi, félnépi közkultúrájában. 

                                                   
8 holdkóros 
9 ZOVÁNYI, i. m., 593; MAKLÁRI PAP Lajos, Adatok Szentgyörgyi Sámuel tiszáninneni első reform. 
szuperintendens életrajzához, Sárospataki Füzetek, 1863, 63–66. 
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1750-ben Gált Tolna megyében letartóztatták és bíróság elé állították, 
mint „apostatát és impostort”, mivel a megye területén „izgatott a hiszé-
keny paraszti nép között.” A bírósági iratok tanúsága szerint alaposan kival-
latták, látomását is jegyzőkönyvbe vették, és egy év börtönre ítélték „min-
den napos kenyéren és vízen éléssel.” A kiszabadulása után a helytartóta-
nácshoz küldött jelentés szerint Gál visszatért a katolikus hitre. Erről vi-
szont a látomások szövegei nem tudnak, sőt, arról van feljegyzésünk, hogy 
késő öregkorában református hitben hunyt el Dömsödön. 

Gál látásainak hosszú ideig nagy sikere volt. Harsányi István szerint  

a nép körében, a maga korában nagy szenzáció lehetett József gulyás története, 
amelyet kéziratban, kézről-kézre adva, olyan nagy érdekléssel olvastak, akárcsak 
egy híres-nevezetes ponyvairodalmi terméket. Az egyszerű parasztember történe-
te, aki hitéért, mennyei kijelentéssel is megpecsételt vallásos meggyőződéséért 
zaklatást, sőt börtönt is szenvedett, mélyen meghatotta a jámbor olvasót, mert 
sorsa a gályarabokra emlékezette őket.10  

Ezt a megállapítást igazolja egy Győrffy István hagyatékából ránk maradt, 
1740-től 1759-ig vezetett parasztnapló – a „Gazda ember mindenes köny-
ve” –, melyben Gál látásainak rövid kivonatai is megtalálhatók.11 

Népszerűségének okát Gyenis Vilmos így indokolta:  

A paraszti nép érdeklődését, kíváncsiságát valószínűleg a látomás barokkizált 
csodája és a protestáns népi érdekeknek megfelelő eszmekör kelthette fel. Emel-
lett – egy népi olvasó vagy hallgató nem utolsó sorban a mesét – egy népi alak 
fordulatos élettörténetét – is kereste s találta meg a munkában.12  

A 18. század végén – a felvilágosult racionalizmus évtizedei alatt – már 
gyanúsan csengett Gál neve az egyház hivatalos tanítói előtt. Szombathy 
János (1749–1823),13 a tudós sárospataki egyháztörténész professzor példá-

                                                   
10 HARSÁNYI István, Adalékok látomásirodalmunk történetéhez, 10. A kézirat megtalálható: 
Sárospataki Nagykönyvtár Kat. 4044; Néprajzi Múzeum EA. 2587 sz. 
11 MOLNÁR, SZIGETI, i. m., 12. – Néprajzi Múzeum, Ethnológiai Adattár, Győrffy István 
anyaga.  
12 GYENIS, i. m., 16. 
13 HORVÁTH Cyrill, Adalékok Szombathy János irodalmi munkásságához, Sárospataki Füzetek, 
1904, 82–86; KAZINCZY Ferenc, Sáros-Pataki professor, Szombathy János élete, Tudományos 
Gyűjtemény, 1824, XI, 57–59; BENDA Kálmán, A kollégium története 1703-tól 1849-ig = A 
Sárospataki Református Kollégium: Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára, Bp., A Reformá-
tus Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1981, 109–110; KONCZ Sándor, A filozófia és a teológia oktatá-
sa 1703–1849 között = A Sárospataki Református Kollégium: Tanulmányok alapításának 450. 
évfordulójára, Bp., A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1981, 131–132. 
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ul az egyik kéziratban maradt munkájában így emlékezik meg róla: „Sem az 
oskolai tanítások, sem a praedikátorok munkái véghez nem vihették azt, 
hogy a köznép között még ebben a században is holmi haszontalan ámítók, 
látomás látok és jövendölők ne támadnának, akiknek a tudatlanabbak közül 
mindjárt sokan hittek.” Példaként először a „romlott, fekete vérű Schultz 
György”-öt14 említi, „akit közönségesen György Prófétának neveztek”, majd 
nyilvánvalóan Gál próféciáira utal. „Ilyenek voltak ugyanazon időtájban 
Tisza-Füred és Ketskemét körül holmi mezei emberek, akik különb látá-
sokkal s jövendő dolgok tudásáról dicsekedtek. Azonban találtattak sokan, 
akik ezeket tsudálták és nekik hittek.” 15 

Hatásáról, a mű utóéletéről nagyon sokat mond az a feljegyzés, amit egy 
Székely István nevű fülöpszállási parasztember jegyzett fel a látás másolatá-
nak elejére 1874-ben. Érdemes hosszabban idézni:  

Hogy már én háromszor másoltam le, ennek oka az, hogy amidőn még 1833-ban 
meghallotta Burány Éva asszonyság, hogy van olyan irat, amely Gál József látását 
tartalmazza, sietett azt megtudni és megolvasni. Melyre azt felelte, hogy az igaz 
történet volt, úgy hogy igen jól emlékezem arra, hogy mikor én Kecskeméten 
gyermekkoromat élveztem, még ennek az álomlátásnak nagyban volt a híre, de a 
római vallás, büntetés alatt tiltotta. Én ezt tulajdon szájából hallottam a nevezett 
asszonyságnak, mint aki már akkor is 80. évét meghaladta. Tulajdon szavából 
hallottam még Lukács Mária asszonytól, aki nem rokonom volt, hogy ő néki volt 
gyámanyja, kicsiny korában az, aki volt először Makádon papné, és ő még Maká-
don lakott, többször volt náluk, és az első férje, mint pap többször meghívta az 
álomlátó Gált, és szép volt hallgatni beszédit. Csudálatra méltó volt az, hogy 
olyan egyszerű ember, hogy tud oly bölcs beszédet tudni; és az a tájéki papok el-
tartották a látása elbeszéléséért, az volt a szerencsés, ki megnyerhette barátságát, 
és a Duna sziget tájékát legjobban szerette nyugalmának, midőn már öreg és igen 
ősz volt. Különben a református helyeket kedvelte, mert a római vallás üldözte. 
Három évvel halála előtt elkészítette koporsóját és többször abban hált. Késő 
vénségében meghalt. Dömösön van eltemetve. Minthogy pedig nem haszontalan 
szájakból hallgattam ezeket, ennélfogva lettem bátor újra elmásolni és megjegy-
zésemben említést tenni, mint hogy meggyőződtem ennek igazságáról. Melyre 
nézve lássuk most már, és olvassuk meg ezen történetet. Ámbár hosszú ugyan, 
de én mindenkinek figyelmébe érdemesnek tartván tisztelettel ajánlom.16  

                                                   
14 SZIGETI Jenő, Schultz György látomásai és próféciái = Protestáns népi látomások a XVIII. század-
ból, I, közread. SZIGETI Jenő, Bp., L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia 
Tanszék, 2006, 13–29.  
15 SZOMBATHY János, A magyarországi reformáció históriája, 1799. Kézirat. Török József 1803-
as lejegyzése. Ráday Levéltár, K.1. 157/b, 59. 
16 SZÉKELI István kézirata (1874), 8–9. Kecskeméti Református Egyházi Könyvtár, K. 194. 
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Gál József népszerű látásáról, amelyet több mint egy évszázadig másol-
tak, és kézről kézre adtak, az irodalomtudomány az első híradást Dézsi La-
jos egyik tanulmányának pár mondatos utalásából kapta,17 aki egy későbbi 
dolgozatában is megemlékezett róla egy fél mondatos utalással. Jó szemmel 
észrevette, hogy ez egy olyan munka, „melynek keretébe katechizmus és 
katholikus-protestáns polémia van beillesztve.”18 Gál József látomásainak 
kéziratát először Harsányi István ismertette egy kéziratban maradt dolgoza-
tában, melyet a Magyar Néprajzi Társaság 1923. februári ülésén olvasott fel, 
bár a dolgozat már 1914-ben elkészült.19 

Gál József látásainak formája eltér a korábbi és későbbi, rendszerint na-
gyon képgazdag látomásokról, mint amilyen például Fiátfalvi György ba-
rokk kori pokolbeli látása (1626)20 vagy Szécsi János „rettenetes dolga”.21 
Török Susanna több évtizeddel későbbi álombeli látomása (1825)22 is eltér 
stílusában Gál látásától. Ez a sok variációban készült irat képszegény, pusz-
tán egy hitvitázó dialógus, ami ellene szegül a ferences, minorita és a többi 
szerzetesrendek által gyakorolt térítő prédikációknak.23 Népszerűségének ez 
lehetett az oka. Szövege mintegy húsz, egymásra vissza nem vezethető 18–
                                                   
17 DÉZSI Lajos, Az irodalomtörténet kutatás feladatairól, Irodalomtörténeti Közlemények, 1904, 3.  
18 DÉZSI Lajos, Régi magyar verses könyvek ismertetése, IV: Mihály deák codexe, Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1915, 439.  
19 MADARASSY László beszámolója róla: Ethnographia, 1923/1924, 56: „Februári ülésün-
kön […] Harsányi István vál. tagtársunk pedig eddig kiadatlan, a sárospataki főiskola könyv-
tárában kéziratban fönnmaradt XVIII. sz.-beli népies ú. n. »látomásokat« ismertetett”. – Az 
előadás szövege: HARSÁNYI István, Adalékok látomásirodalmunk történetéhez: Gaál József kecs-
keméti gulyás látása, 1740; György próféta próféciája, 1751 = Vallási néprajz, II: Protestáns egyházi 
források, kutatók, hagyományok, szerk. DANKÓ Imre, KÜLLŐS Imola, Bp., ELTE Folklore 
Tanszék, 1985, 190–217. 
20 Szövege: SZABÓ T. Attila, Fiátfalvi György pokolbeli látomása 1626-ban, Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1931, 71–86; Régi magyar költők tára XVII. század, 4: Az unitáriusok költészete, 
kiad. STOLL Béla, TARNÓC Márton, VARGA Imre, Bp., Akadémiai, 1967 [a továbbiakban: 
RMKT XVII/4], 138–152, 569–571. – SZABÓ T. Attila, Adatok Fiátfalvi György életéhez, 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1939, 179–180. 
21 A szövege Mihály deák kódexében maradt fenn (OSZK Quart. Hung. 17, 97a–104a). – 
DÉZSI, Régi magyar verseskönyvek…, i. m., 431–444; ALSZEGHY Zsolt, Ki járt a pokolban?, 
Irodalomtörténet, 1933, 206–207. (Összeveti Fiátfalvi énekét és Szécsi János látomását. 
Erről: RMKT XVII/4, 570–571.)  
22 SZIGETI Jenő, Török Susa álombéli látása 1825-ből = Extázis, álom, látomás, szerk. PÓCS Éva, 
Bp., Balassi, 1998, 113–122.  
23 SZIGETI Jenő, Imádságos könyvek – ponyván = Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: A 2008. 
április 17–18-án megrendezett konferencia előadásai, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, 
Sectio Philosophica, 2008/1, 141–154. 
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19. századi kéziratban maradt ránk, amelyek különböző színvonalú lejegy-
zései az alaptörténetnek.24 Az ismertetett dokumentumokból és a ránk ma-
radt kéziratokból is kitűnik, hogy a lejegyzők nagyrészt protestáns kollégi-
umi diákok, vidéki lelkipásztorok voltak, akik többféle módon is segítséget 
adtak Gál különös „evangelizációihoz”, térítő útjaihoz. Ezeken Gál nem 
tett mást, mint elmondta látását. Ez az írásban ránk maradt szövegek sze-
rint rendszerint abból állt, hogy látott egy oltárt és egy szószéket. Az oltár-
nál álló pap a katekizmus szövegét mondta, a szószéken álló prédikátor 
pedig bibliai igékkel cáfolta a katekizmus szövegét. A pontos idézetek min-
den bizonnyal meghaladták Gál képességeit. A 18. századi szövegek vizsgá-
lata nyomán már Gyenis Vilmos is észrevette, hogy  

nem a 18. század eleji népi nyelvnek a rögzítése található benne, mert az írásba 
foglalás műveltebb közreműködőtől ered. De kétségtelen, hogy itt az alsóbb és 
felsőbb társadalmi rétegek nyelvkincse rendkívüli közelségbe kerül egymáshoz, s 
erősen áthatották egymást. Némely alkalommal meglepő a kifejezésbeli választé-
kossága és nyelvi igényessége: pl. „Tűzlángban tündöklő égi tanítók” stb. Min-
dent összevetve, máig élvezhető stílusban valóban népszerű irodalmi olvasmányt 
tudott nyújtani korának.25 

A 18. század a „katolikus megújulás” vagy a protestáns egyháztörténé-
szek szóhasználata szerint a „vértelen ellenreformáció” kora. Míg a katoli-
kus hitre térő kedvezményekben részesült, addig a protestáns hitre térés 
büntetendő cselekmény volt. Mária Terézia a katolikus vallás elhagyását 
saját vallása, királyi felsége elleni merényletnek minősítette. Ezért Gál hitvi-
tázó dialógusai, bibliaszöveg-idézetei felségsértésnek minősültek. A katoli-
kus hierarchikus szervezet elleni agitációnak tartották a kortársak azt, hogy 
egy egyszerű gulyáslegény a bibliai szövegekből összeállított látásairól beszél 
az összegyülekezett emberek előtt. A látások párbeszédes formájú lejegyzé-
se a protestáns iskoladrámákhoz hasonló szövegeket hagyott ránk.26 Az 
iskoladrámáknak erről a hatásáról Knapp Éva is említést tett a barokk kori 
római katolikus társulatok kézikönyvei kapcsán, melyekben a 18. században 
egyre gyakoribbak lesznek a párbeszédes prózai részek, fiktív dialógusok és 

                                                   
24 MOLNÁR, SZIGETI, i. m., 18–20. – Tíz kéziratot sorolnak fel, amit az utóbbi évek kutatása 
jelentősen kibővített. Ezeknek kiadásra előkészítése folyamatban van. 
25 GYENIS, i. m., 16–17. 
26 BERNÁTH Lajos, Protestáns iskoladrámák, Irodalomtörténeti Közlemények, 1899, 253–286, 
403–426; UŐ., A protestáns iskoladrámákról, Protestáns Szemle, 1901, 389–395, 475–490, 
573–588, 745–756; 1902, 21–31.  
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az oktató jellegű párbeszédek.27 Gál látásainak ránk maradt szövege sokban 
hasonlít ezekre a képszegény, de hitvitázó dialógusokban gazdag szövegek-
re, például a Kordás Társulat 1720-ban kiadott és 1768-ig további három 
kiadást megélt kézikönyvére. Ebben a korda eredetéről, viseléséről adott 
exemplumot dialógus követi a kordások elleni szemrehányásokkal és az arra 
adandó feleletekkel. Az 1725-ös kordás kézikönyv egy katekizmus jellegű 
„keresztényi beszélgetést” közöl a hitről.28 Ezek a dialógusok meglehetősen 
hasonlítanak Gál látásainak lejegyzett szövegeire. A szövegek összehasonlí-
tása nyomán az a gyanú támad bennünk, hogy Gál látásai fiktívek. Hiszen 
az 1750-es periratok alapján Gál József azzal védekezett, hogy ő nem térí-
tett, nem vitatta a katolikus hitet, hanem csak csodálatos „látását” beszélte 
el az embereknek. 

Gál „látása” az erőszaktól sem mentes katolikus „térítésnek” az ellenha-
tása, aki – ez a népi, félnépi lejegyzésekből is kitűnik – sokat töprenghetett 
magában a mindennapi életet, a népies hitgyakorlást átható kérdéseken: Hol 
van az igazság? Melyik felekezet hiszi, vallja helyesen Jézus Krisztus tudo-
mányát? Ez a töprengés lehetett a lelki motívuma látásainak, melyeket nagy 
pszichológiai hitellel mondott el kortársainak. 

Miért volt hát fontos, hogy Gált egy évre, kenyéren és vízen tartva, bör-
tönbe zárják? Miért volt ekkora bűn, hogy az árral szemben úszott ez az 
írástudatlan gulyáslegény? Miért lettek látásai annyira népszerűek, hogy jó-
nak látták eleink számos másolatban ránk örökíteni? A válasz csak az lehet, 
hogy az államhatalom meg a hivatalos egyház perben, haragban volt a népi 
vallásosság organikus, a hivatalos vallásosság formáitól eltérő valóságával. 
Az élő, különböző formákban testet öltő organizmus nehezen organizálha-
tó. Egy népszerű „paraszt evangélista” – ahogyan Csáj Pál Gált nevezte29 – 
irigységet, értetlenséget vált ki a hatalmukat, befolyásukat féltő egyházi és 

                                                   
27 KNAPP Éva, Pietás és literatúra: Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati 
kiadványokban, Bp., Universitas, 2001 (Historia Litteraria, 9), 167. 
28 TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Vallásos társulatok Magyarországon a XVII–XVIII. században, 
Néprajzi Látóhatár, 1992/3–4, 8–36; GYÖRGY Lajos, A kordaviselők legrégibb magyar nyelvű 
rendtartása, A Hírnök, 1934. január 15., 15–16. 
29 Csáj Pál 1959. szeptember 9-én kelt levelében azt írta a Néprajzi Múzeum igazgatójának, 
hogy Gál József paraszt evangelizátor címen tanulmányt írt, amit elküldött az Egyháztörténet 
című folyóiratnak. Ráday Levéltár K.o. 416. – SZIGETI Jenő, Bevezető = Protestáns népi látomá-
sok a XVIII. századból, I, közread. SZIGETI Jenő, Bp., L’Harmattan – PTE Néprajz – Kultu-
rális Antropológia Tanszék, 2006, 7.  
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világi hivatalosokból. De Gál esete arra is fényt vet, hogy a felvilágosodás 
felé haladó protestáns teológia liberalizmusa is szembekerül a biblikus ala-
pokat kereső népi vallásossággal. Ez a feszültség vezetett el a 19. századi 
szabadegyházi közösségek kialakulásához.30 
 
 

                                                   
30 RAJKI Zoltán, SZIGETI Jenő, A szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig, Bp., Gon-
dolat, 2012, 29–39. 
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