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GÁBOR CSILLA 
Misztika, struktúra, szöveghasználat – 
egy 17. századi Szent Ignác-kommentár példája∗ 

 
 
Loyolai Ignác Lelkigyakorlatos könyvének átütő sikeressége éppúgy közismert, 
mint az a tény, hogy, mondjuk, magánolvasmányként semmiképpen sem 
nevezhető a népszerűségi lista vezetőjének (minthogy nem is olvasmány-
szövegnek íródott).1 Az is köztudomású, hogy hatékony befogadását egy-
részt azok a különféle témájú elmélkedőkönyvek segítették, amelyek 
szentignáci szellemben íródtak,2 másrészt az Exercitia spiritualia alapján ké-
szült (és annak felépítését követő) kézikönyvek mozdították elő, amelyek a 
„forgatókönyvet” mintegy olvasmányszöveggé oldva tették hozzáférhetővé 
annak anyagát az elmélkedők vagy lelkigyakorlatozók számára.3 

Jelen írásban egy ilyen kézikönyvvel, a Rajna vidékéről származó Niko-
laus Elffen (Traben an der Mosel, 1626 – Köln, 1706) Scintilla ad commoven- 
dum cor nostrum (elterjedt „rövidítése” Scintilla cordis) című könyvecskéjével 
foglalkozunk.4 A szerző életpályája sok tekintetben tipikusnak mondható a 

                                                   
∗ A tanulmány az OTKA K 101571 számú pályázat támogatásával készült. 
1 Vö. John W. O’MALLEY, Az első jezsuiták, Bp., Szent István Társulat, 2006, 49–50: „A 
Lelkigyakorlatok a világ leghíresebb könyveinek egyike, mégis a legkevésbé olvasott és legin-
kább félreértelmezett könyvek kategóriájába tartozik. […] Valójában azok számára gyűjtött 
egybe eszközöket, utasításokat és javaslatokat, akik egy másik személyt kísértek végig a 
kurzuson. Ilyen értelemben sokkal inkább hasonlít egy tanári kézikönyvre, mint egy iskolai 
tankönyvre.” 
2 Magyar vonatkozásban egyetlen példát említünk itt: Marosvásárhelyi Gergely elmélkedés-
gyűjteményét, amely Jézus életének eseményeit az egyházi év szerkezete szerint rendezi el, 
kombinálva ily módon az ignáci spiritualitást a liturgikus szempontokkal. MAROSVÁSÁRHE-
LYI Gergely, Esztendö altal az Anyaszentegyháztól rendeltetet Vasárnapokra és Innepekre 
Evangeliomok és Epistolák es ezekre való Lelki elmélkedések, Bécs, 1618 (RMNY 1151). 
3 Az Exercitia spiritualia első, rendszeres, közérthető kommentárjának Claudio Acquaviva 
generális Directorium exercitiorum spiritualiuma (Róma, 1591) tekinthető; ez ugyan még mindig 
a lelkigyakorlat kísérőjének szól elsősorban, de hatása felismerhető a későbbi munkákban is, 
például az ugyancsak jezsuita Antoine GAUDIER (1572–1622) Praxis meditandi (Dillingen, 
1627) című imádság- és meditációelméleti traktátusában – ez azonban már magát az elmél-
kedőt vagy lelkigyakorlatozót kívánja segíteni. 
4 Exercitia S. P. Ignatii Authore Nicolao ELFFEN Societatis JESU Sacerdote. Scintilla ad 
commovendum cor nostrum Sap. 2. v. 2., Coloniae, 1674.  
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korban: lutheránus szülőktől származott, Trierben tizennyolc évesen katoli-
zált, és lépett (talán az őt nevelő katolikus nagynénje hatására is) a jezsuita 
rendbe, a humaniórák tanára lett Düsseldorfban, filozófiatanár Trierben, 
majd megalapította a jezsuita kollégiumot működésének fő színterén, Köln- 
ben. A hitszónokként és lelkivezetőként ismertté vált – és minő csoda: né-
met Ciceróként aposztrofált – Elffen (például a kölni érsek és választófeje-
delem, Bajorországi Maximilian Heinrich gyóntatója és udvari papja)5 több, 
a korban igen népszerű devóciós mű szerzője, könyvecskéit szinte párhu- 
zamosan jelentette meg latin és német nyelven (pl. Panis coeli, latin, német: 
1667; Panis parvulorum, német: 1668, latin: 1672; Cibus electus, latin: 1667; 
Catholisch schlecht und recht, német: 1684). A Scintilla cordis is számtalan edíciót 
megért az 1672-es latin, valamint 1674-es német első megjelenés után 
mindkét nyelven. Elnagyolt keresés eredményeképpen francia és cseh fordí-
tásokra is sikerült még rábukkannom. 

Magyar fordítása bizonyára a jezsuita Kecskeméti János (1633–1712) 
munkája, s valószínűleg mindössze öt évvel az eredeti megjelenése után már 
napvilágot látott6 (a bizonytalan fogalmazás oka, hogy a fordítót nem jelöli 
meg a könyvecske, és nem közli a megjelenés évét sem). Tudomásom sze-
rint ez az első „közvetlen” magyar nyelvű „lelkigyakorlat” a részleges recep-
ció – egyébként nagyszámú – emlékein kívül, amelyeket korábban eléggé 
alaposan számba vett a kutatás.  

Kecskeméti a rendi források szerint Sopronban, Komáromban, Po-
zsonyban, Kassán tanárként dolgozott, Győrben, Kőszegen, Nagyszombat-
ban hitszónokként működött, a nagyszombati egyetem és a bécsi Pázmá- 
neum rektora is volt; a renden belül különféle elöljárói funkciókat is ellá-
tott,7 és több más jezsuita elődje, Pázmány Péter vagy Csete István mellett 

                                                   
5 Vö. Christian von STRAMBERG, Das Moselthal zwischen Zell und Konz: Mit Städten, Ortschaften, 
Ritterburgen, Koblenz, Verlag von J. Hölscher, 1837, 69–70. Továbbá: Angelus HÄUßLING, 
Nikolaus Elffen SJ (1626–1706) aus Traben und die „Demokratisierung” der Liturgie: Die erstaunliche 
Geschichte einer deutschen Übersetzung des Ordo missae in der Barockzeit, Archiv für mittelrheinische 
Kirchengeschichte, 32, 1980, 55–60. 
6 [KECSKEMÉTI János] (ford.), Nagy tüz, kis szikraja. Loyola Szent Ignatz Exercitiuma. az az: A’ 
keresztyén léleknek Istenes dólgokban maga gyakorlása. Elfen Miklós Jesuita irasiból. Bécs, [1677] 
(RMK I. 1575). A művet 1760-ban Nagyszombatban másodszor is kiadták. 
7 Ladislaus LUKÁCS, Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae 
Societatis Iesu (1551–1773), II, Romae, IHSI, 1988, 697. 
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– érdemes egy szót szánni a motívum ismétlődésének – ugyancsak magyar 
Ciceróként aposztrofálták.8  

A Scintilla cordis a harmincnapos Lelkigyakorlatok nyolc napra átszerkesztett 
változata, egyféle kommentár tehát Szent Ignác könyvéhez. Persze nem csu-
pán lerövidítésről és a kényszerű szelekcióból következő esetleges hangsúly-
módosulásokról van itt szó, nem is csupán a nyelvtani személy megváltozásá-
ról: míg az Exercitia szokásos fordulatai arról szólnak, hogy én mit tegyek 
vagy ne tegyek (vagyis az önmegszólítás eszközét használja), Elffen szövege 
„kifele” fordul, az olvasót szólítja meg egyes szám második személyben: te 
vond el magadat például az ismerőseiddel, rokonaiddal való beszélgetésektől. 
A grammatika egyébként már utal a címzett változására is: Elffen a munkát a 
lelkigyakorlatozónak szánja útmutatásul, az elmélkedési „forgatókönyvet” 
tehát olvasmányszöveggé alakítja. Ez már akkor feltűnhet, ha a két munkát az 
elején felütjük: Elffennél hiányoznak a lelkigyakorlat vezetőjének szóló, a tőle 
megkívánt magatartást részletező ún. Bevezető megjegyzések.9 Jelen vannak ellen-
ben a lelkigyakorlatozót tanácsokkal ellátó Közönséges intések az exercitiumnak jól 
végben viteléről.10 A kis kötet aztán ennek megfelelően nagyjából a Lelkigyakorla-
tos könyv pontjai mentén haladva közöl a maguk szövegiségében végigírt, 
ugyanakkor folytatható – mert az olvasót további fontolgatásra felhívó – 
elmélkedéseket. A pokolról szóló rész – hogy az untig ismételgetett passzusra 
hivatkozzunk – például felsorakoztatja, kiszínezve részletezi a jól ismert kép-
zeteket: szoros tömlöc, amely „sötétségtül, s-büdös gaz szeméttül környül 
vétetett”, lakói között csak gyűlölködés és zűrzavar, örök iszonyúság van, és 
persze ki-ki abban kínoztatik, amiben vétkezett földi élete során. Azt talán 
megemlíteni is szükségtelen, hogy a rettenetet az örökkévalósággal történő 
fenyegetés is fokozza.11 A lineáris szöveget azonban olykor meg-megakaszt- 

                                                   
8 Vö. Franciscus KAZY, Historia Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu, Nagyszombat, 1737, 
308. 
9 Szent IGNÁC Lelkigyakorlatos könyve = Loyolai Szent IGNÁC Írásaiból, összeáll. SZABÓ Fe-
renc, Róma, Detti, 1990, 1–20. (A műre, tekintettel a megszámlálhatatlanul sok kiadásra, 
nem a lapszám szerint, hanem az utasítások számának megadásával hivatkozom.) 
10 Vö. KECSKEMÉTI, i. m., 1–17. – Mivel jelen dolgozatnak nem fordítási kérdések számba-
vétele a célja, és mivel a forrás- és célnyelvi szövegek között nincsenek az értelmet jelentő-
sen befolyásoló eltérések, csupán a magyar szöveget idézem, a fordítóra pedig szerző funk-
cióban utalok. 
11 Uo., 109–120. – Egy fontos mondat a 110. lapról: „Gondold, mely nehéz azokkal eggyütt 
lenned, s-még pedig örökké el válhatatlanúl, a kikre csak jó szemmel sem tékinthetsz?” 
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ják az elmondottak továbbgondolására hívó felszólítások: tekintsd lelki sze-
meiddel, gondold meg, halljad. A Lelkigyakorlatos könyvben foglaltakhoz ké-
pest az átdolgozó által elkezdett amplificatiót tehát a lelkigyakorlatozónak kell 
a feladat szerint továbbfejlesztenie. 

A kommentátor-utód egyes helyeken azonban ki is egészíti vagy szemléle-
tében egyenesen átírja Ignác művét. A rendalapító koncepciója szerint a kísérő 
feladata, hogy katalizátora, kísérője legyen Isten és a lelkigyakorlatozó közvet-
len, a lélek mélyén kialakuló kapcsolatának, amint az a 15. bevezető megjegy-
zésben olvasható: „A gyakorlatok vezetője tehát ne forduljon, ne hajoljon sem 
egyik, sem másik oldal felé, hanem középen maradjon, mint a mérleg nyelve, 
hogy a Teremtő a teremtménnyel és a teremtmény az ő Teremtőjével és Urá-
val közvetlen kapcsolatban tevékenykedjék.”12 Elffen szövege ezzel szemben 
a következőképpen inti a lelkigyakorlatozót: „Lelki Atyád, vagy Oktatódhoz 
tellyes bizodalommal légy, arra bizván életed kétséges folyási kormányozását. 
Embernek itt magát magára bizni, s-magának hinni, annyi, mint magát meg 
csalni.”13 A lelkigyakorlatozótól elvárt teljes bizodalom még rendben is lenne, 
enélkül ugyanis nem nagyon lehetséges a hatékony együttműködés. E szöveg 
azonban mintha éppen Istent magát kapcsolná ki e viszonyrendszerből, pon-
tosabban mintha e közvetlen Isten–ember viszonyt a lelkigyakorlat vezetőjé-
nek delegálná, rábízva azt, ami az eredeti elgondolás szerint a Teremtő „kom-
petenciája”: az Isten akarata szerinti döntés sugalmazását.  

Mivel a jezsuita spiritualitás ezen alapműve (és persze az azt emészthető 
formában terjesztő kommentár) a meditációval mint eszközzel kíván válasz-
tásra és döntésre segíteni, érdemes az erre vonatkozó reflexiókra odafigyel-
nünk. A könyvben adott meghatározás tehát az elmélkedésről így hangzik:  

Az elmélkedés, vagy elmével, s-gondolkodással valo imádkozás nem egyéb; ha-
nem valami jeles mondást, vagy cselekedetet embernek eszében juttatni, s-annak 
álatos mivóltáról, és környül-állásárol elmével okoskodni, s-eggyet másbol 
következöt, vagy következhetöt ki hozni, és azokból fel-inditani az akaratot az 
Istenes jónak kivánására, s-elkövetésére-mely gyümölcse az ájtatos imádságnak, 
s-fel-tett czéllya az Exercitiumnak.14  

Figyelmezzünk a lelki képességekre (potentia animae, amit Kecskeméti ha-
talomnak fordít) és ezek használatára: az emlékezetben – esetleg olvasás 

                                                   
12 IGNÁC, i. m., 15. 
13 KECSKEMÉTI, i. m., 7–8. 
14 Uo., 9. 
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vagy ismételgető fontolgatás révén – tárolt információkat rendszerező érte-
lem munkájából indul el a meditációs folyamat, és az intellektus munkája 
által kialakult felismerések irányítják az akaratot a jóra. Érdemes ebben az 
összefüggésben felhívni a figyelmet a Scintilla cordis egy párhuzamára: az első 
nap első elmélkedése az ember teremtése kapcsán az ember istenképiségét a 
Szentháromság egység-hármassága és a lelki képességek strukturális analó-
giája mentén világítja meg: „valamint az Isten, egy állattyában, de személyé-
ben három; ugy magában az egy lélek, hatalomban, emlékezettel, értelem-
mel, akarattal három.”15 (Csak zárójelben jegyzem meg, pedig nagyon fon-
tos: egy árva szó sem esik itt az érzelmekről – azokkal szemben, változan-
dóságuk okán, hagyományosan bizalmatlan a spiritualitás!) 

A szövegszervezés módozatai elárulják, hogy az értelem és akarat e 
munkájához kíván teret engedni az olvasónak, az „exercitium” mibenlétével 
és céljaival összhangban: ezek a lelki számvétel, Isten akaratának felismerése 
és teljesítése, a saját élet megújítása.16 Ezzel magyarázható az adhortatív 
hangnem, a sok, csupán felvillantott, ám részleteiben ki nem dolgozott té-
ma és elmélkedési ötlet, ezért a sok konkrét útmutatás azokról a lehetősé-
gekről, még inkább spirituális technikákról, amelyekkel az áhítat, az össze-
szedettség vagy a rettenet elérhető.17 

Ahogyan ez a lelkiségi hagyomány ismeretében már megszokott, vala-
mely kegyes érzelem felkeltése ezúttal nem cél, esetleg csupán eszköz, s erre 
Ignác nyomán, a Lelkigyakorlatok fundamentumának jegyében figyelmeztet 
is a szerző: „Nem-is a’ végre fogsz az Exercitiumhoz, hogy az által lelki 
belsö édességet érezz; hanem sokkal inkáb azért, hogy érthessed mit kiván 
Isten elkövetned, vagy el-távoztatnod; és hogy meg tanullyad mint kellessék 
szived vágyódásit a’ világiaktol elvonván a’ te Teremtödhöz ragasztanod.”18  

                                                   
15 Uo., 28–29. 
16 Uo., 2. 
17 Például: „Reggel fel ébredve ágyadból hitesd-el magaddal, mintha valami fekélyes beteg 
vólnál. Vagy mint valami áruló, kinek árultatása Uránál, Istenénél, s-ennek egész Udvar-
népénél az egész üdvözült szenteknél tudva vólna. Avagy mint tehetetlen rab; meg-sebesült 
lelked fogva tartatván büneid kötelékében”. (Uo., 19.) Érdemes megjegyezni, hogy itt a 
képzelettel rokonítható phantasia lelki képességének hasznosítására buzdít. 
18 Uo., 5. Ignácnál az első hét megalapozása a Vezérelv és alapigazság; a fejezet az események-
kel, érzésekkel kapcsolatos habituális távolságtartás és szabadság (indifferentia) kialakításá-
nak szükségességére figyelmeztet. (IGNÁC, i. m., 78–80.) 



GÁBOR CSILLA 

132 
 

Bár Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyve csak mintegy mellékesen hivatko-
zik a Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitészre visszavezetett és a középkorban 
elméletileg is szépen végiggondolt via triplex szakaszaira,19 jelenléte és hatá-
sa a mű szerkezetében, belső összefüggéseiben mégis nyilvánvaló: ezt 
Jerónimo Nadal, Ignác egyik első társa is észrevételezte,20 de erre hivatko-
zott Claudio Acquaviva generális 1590-es Directorium exercitiorum spiritualiuma 
is, amikor „kiemelte az eredetileg öt részből álló ignáci meditáció hármas 
tagolását, s kapcsolatot létesített a gyakorlatok időtartama és a belső élet 
három lépcsőfoka (megtisztulás, megvilágosodás, egyesülés) között.”21 Ezt 
a hármasságot szervezőelvként is szerepelteti Elffen munkája, amikor az 
első három nap gyakorlatait a via purgativa szempontjai szerint rendezi, a 
következő háromét a via illuminativa mentén, míg a két utolsó nap anyaga a 
via unitiva témáinak felel meg. Mindhárom fázishoz a középkori tradíció 
lényegét összegző magyarázó jegyzeteket is fűz, ehhez igazítva a lelkiisme-
ret-vizsgálati szempontokat is. Így a „tisztito úti Elmélkedések”22 célja, 
„hogy vólta képpen meg ismérjed mi végre teremtettél; hogy meg szánnyad, 
bánnyad, ha mi okért attul el-tevelyedtél; hogy az el-multakért magad bünte-
tésével, jövendöre magad meg jobbitását fogadgyad, meg tartván fogadáso-
dat.”23 A negyedik nap elmélkedéseit „à Világosito útnak” lényegét ismerte-
tő megjegyzés vezeti be: „Arra valók à következendö elmélkedések, hogy az 
Ertelem meg-világosittassék, s-ez által az Akarat minden Istenes jónak gya-
korlására gerjesztessék,”24 a lelkiismeretvizsgálat szempontja pedig a Krisz-
tus-követés lehet. A harmadik fázist „Eggyeztetö útnak”25 nevezi, később 
azonban nem használja a terminust, hanem „à két utolso napra valo” inté-
sekről szól, mibenlétüket azonban ezúttal is megmagyarázza: „Vege, s-
czéllya e két utólsó napnak: Embernek à szeretet által Istennel eggye- 
                                                   
19 A 10. megjegyzés vezetőnek szóló utasítása szól arról, hogy ha a lelkigyakorlatozót a 
jónak látszata alatt éri támadás és kísértés, akkor beszéljen neki a második hét szabályairól, 
mert a jó látszata alatti kísértés a megvilágosodás útjának felel meg (IGNÁC, i. m., 10.). A via 
triplex alakulás- és hagyománytörténetéről ld. Kurt RUH, A nyugati misztika története, I: A 
patrisztikus alapok és a 12. század szerzetesi teológiája, Bp., Akadémiai, 2006, 61–67.  
20 O’MALLEY, i. m., 62–63. 
21 TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János), 
Bp., Universitas, 1997 (Historia Litteraria, 3), 36–37. 
22 KECSKEMÉTI, i. m., 18. 
23 Uo., 18–19. 
24 Uo., 121. 
25 Uo., 3. 
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sülése”,26 a neki megfelelő examen témája pedig lehet az Isten szeretete, az 
ember akaratának Isten akaratához simulása.  

Hogy mennyire közkeletű és a szigorúan vett lelkiség határain túlmutató 
ez az ismeret a 17. század folyamán, annak illusztrálása céljából hadd emlé-
keztessünk itt röviden egy másik jezsuita, Carolus Regius homiletikájának az 
Istenhez vezető út fokozatait alapul vevő triadikus szerveződésére: ha a 
hitszónok a megtisztulás útján járó hallgatóság előtt beszél, cáfolatok és 
feddések alkalmazásával az értelmet kell tisztítania, az erkölcsöket palléroz-
nia; ha a megvilágosodás útján járók előtt hirdeti az igét, akkor az értelem 
megvilágosítását és az erkölcsök ékesítését kell célul tűznie maga elé drama-
tikus beszédek és erkölcsi előírások révén; végül, amennyiben a hallgatóság 
már az egyesülés útján jár, akkor leginkább a legmagasztosabb dolgok leírá-
sa és a dicséretek szolgálnak épülésére.27 Ezek a megnyilatkozások ugyan-
akkor azt is sejteni engedik, hogy a via unitiva mélyen a racionalitásban 
gyökerezik, s nem feltétlenül jelent látványos, eksztatikus külsőségeket. 

Az eredetileg harmincnaposra tervezett lelkigyakorlat nyolcnapos válto-
zata Elffen koncepciójában némi szerkezeti átalakítást is maga után vont. 
Így a harmadik nap halálról és különítéletről (a magyar fordítás terminusa 
szerint az ember „magános itilet”-éről) szóló elmélkedése, kiegészítve a 
megtisztulás útjának megfelelő bűnbánó jelleget, az igazak és választottak 
örök boldogságáról is szót ejt: a gyorsasága, a számonkérés szigora és ke-
ménysége folytán „szörnyü és rettenetes” ítélet megkönnyebbíthető, sőt 
elkerülhető a penitenciatartással, jócselekedetekkel, Isten akaratának enge-
delmes elfogadásával, ebben az esetben pedig az ítélet „sziv éllesztö kivá- 
natos sentenczia”.28 A kétpólusú retorika megszegi a Lelkigyakorlatos könyv 
amaz utasítását, mely szerint ebben a fázisban a lelkigyakorlatozónak nem 
válik hasznára, ha kellemes vagy örvendetes dolgokra gondol, mint amilyen 
például az örök dicsőség; a kellemes, örvendetes dolgok által szerzett gyö-
nyörűség ugyanis meggátolhatja a lelket abban, hogy bánatot, fájdalmat és 
könnyeket érezzen bűnei miatt.29  

                                                   
26 Uo., 224. 
27 Carolus REGIUS, Orator christianus, Roma, 1612, 244–249. A mű szemelvényes magyar 
fordítása a szóban forgó résszel: Retorikák a barokk korból, vál., szerk., tan. BITSKEY István, 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003, 176–180. 
28 KECSKEMÉTI, i. m., 103–104. 
29 IGNÁC, i. m., 78. 
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Hasonlóképpen áthelyezi Elffen a körülmetélés eseményét: a Lelkigyakor-
latos könyvben az epizódot Krisztus életének misztériumai között találjuk a 
negyedik hét anyagában, vagyis az egyesülés fázisában,30 míg Elffennél az 
ötödik napra kerül, s az Ignácnál megjelenő szűkszavúsághoz képest a kép-
zeletet segítségül hívó amplificatióval, allegorikus jelentéstulajdonítással: 
eszerint ezt Mária vagy maga végezte el, noha szíve fájdalmával, de határo-
zottan, tudva, hogy ez Isten akarata, vagy legalábbis segédkezett benne Jó-
zsefnek. Ezután következik a mindenkori lelkigyakorlatozó helyzetére tör-
ténő alkalmazás: hasonlóképpen te is, aki az exercitiumot végzed, bár szere-
ted magadat, mégsem kell magadnak kedvezned, „hanem inkáb azért maga-
dat környül metélned;”31 és nem is akárhogyan: „Ne pedig csak rész 
szerént, hanem egészlen légyen a te környül-metélkedésed, elmetzvén, s-el 
vetvén töled mindent, a mi mind külsö érzékenségidben, s-mind belsö 
vágyodásidban, kivánságidban, mind Emlekezetedben, Ertelmedben, Aka-
ratodban, az el múlando dolgoknak szeretésében, rendetlen, és nem üdvös-
séges.”32 És minthogy a lelkigyakorlat felénél járunk, szükséges a kétfelé 
való vigyázkodás: „Az Isten szerelme, s-a pokol félelme legyen késed 
környülmetélkedésedre.”33 

Ha összegezni kívánjuk a fentieket, csupa közismert dolgot, közhelyet 
kell mondanunk: az inventio részeként megjelenő amplificatio ebben a 
könyvecskében mint a meditációt segítő jellegzetes eszközrendszer műkö-
dik: szerepe rendszerint a megindítás,34 de lehet a tanítás is.35 Továbbá a 
Lelkigyakorlatos könyv (és kommentárja) szellemisége, miközben szorosan 
kapcsolódik a középkor lelkiségi hagyományához, egyfelől az isteni lényeg-
ről szerzett tapasztalatra, a vele való közvetlen, szerető kapcsolat kialakítá-
sára irányul; anélkül azonban, hogy látványos, a hagiográfia kelléktárából 
ismert „misztikus” elemeket produkálna, vagy azok elérésére buzdítana. 
Ugyanakkor Elffen könyvecskéje ezzel a megjegyzéssel bátorítja olvasóját: 
„Azt az eggyet bizonnyal mondhatom, hogy ez a’ Szent Exercitium már e’ 
földön, és számkivetés helyén-is mennyei örömnek elöre kóstolása, és fel-

                                                   
30 Uo., 266. 
31 KECSKEMÉTI, i. m., 155. 
32 Uo., 155–156. 
33 Uo., 157. 
34 Uo., 54–55. 
35 Uo., 155–156. 
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bonthatatlan békeségnek édessége.”36 Vajon nem valami ehhez hasonló 
szokott lenni a misztika szoros, klasszikus meghatározása is, amely megha-
tározás horizontjában a látványos kellékek (víziók, fényjelenségek, levitáció 
stb.) nem mások, mint a lényeget illusztráló kellékek? 

Az iménti idézetnek – amint egyébiránt a teljes könyvnek – másik fontos 
üzenete, hogy a via unitiva is tanulható, akárcsak a megelőző fázisok, a via 
purgativa és a via illuminativa. 
 
 

                                                   
36 Uo., A6v–A7r. 
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HUBERT ILDIKÓ 
Misztika egy népszerű imakönyvben 
(Liliom kertecske) 

 
 
Tanulmányomban egy 1675-ben megjelent és másfél évszázadon át népsze-
rű imádságoskönyv – a Liliom kertecske1 – elragadtatásba emelő imádságairól, 
az imádságok erős érzelmi töltéseinek előzményeiről, a Liliom kertecske-
kiadások szúrópróbaszerű összevetéséről, költői-nyelvi szinten is megra-
gadható frazeológiájáról írok. Azaz a misztika világába való imádság általi 
felemelkedés útjairól, mert „az Imádság nem egyéb, hanemha az Istennel 
való beszélés és nyájaskodás, az mely által a lélek Istent nézi és az Isten a 
lelket”.2 

A Liliom kertecske Pozsonyban jelent meg először. A vegyes tartalmú 
imádságoskönyv összeállítója Holl Béla feltételezése szerint pozsonyi kla-
rissza apáca lehetett,3 mégpedig Zsuzsanna, Fodor János kassai főbíró kla-
risszarendi apáca leánya.4 Az adatot átvette Schwarcz Katalin is a klarisszák 
könyvkultúrájáról írt kötetében.5 A Liliom kertecskének 1675-től 1819-ig na-

                                                   
1 Liliom kertecske, azaz szep istenes viragokkal öszve szedet külömb külömb-féle imadságokkal, littani- 
akkal és az szentséges papaktul engedtetet tellyes buczúkkal be vettetett áetatos könyvecske, mellyet […] 
egy aétatos szerzetes lélek maga költségével ki nyomtattatot. Az tisztelendő Pr. Provincialis 
engedelmével, Pozsony, 1675 (RMK I. 1186). Példány: Bp., Egyetemi Kvt., RMK I. 272. – 
A továbbiakban: Liliom kertecske. 
2 GAJTKÓ István, A XVII. század katolikus imádságirodalma, Bp., 1936 (Palaestra Calasanc- 
tiana, 15), 3. (Az idézet Kopcsányi Mártontól származik.)  
3 HOLL Béla, Liliom kertecske = Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. PÉTER László, Bp., Aka-
démiai, 1994, II, 1226. 
4 HOLL Béla, Liliom kertecske, 1675 = Régi magyar költők tára XVII. század, 15/B: Katolikus egy- 
házi énekek (1660-as, 1670-as évek): Jegyzetek, írta HOLL Béla, Bp., Akadémiai–Argumentum, 
1992, 78–80. 
5 SCHWARCZ Katalin, A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században, Szeged, Scriptum, 
1994 (Olvasmánytörténeti dolgozatok, 6), 15: „A legkorábban nyomtatásban megjelent kla-
rissza szerző munkájának az 1675-ben kiadott „Liliom kertecske” című imakönyvet mondhat-
juk. Holl Béla az „aétatos lélek” megfogalmazás mögött a szerző személyét Fodor Zsuzsanná-
ban feltételezi. Fodor Zsuzsanna életrajzi adatait a nagyszombati protokollum alapján közlöm. 
Az imakönyv a fogadalom tétele évében jelent meg. Vajon mikor állíthatta össze a szerző 
könyve kéziratát? Egészen biztos, hogy az 1674. évi belépést követő egyéves noviciatus alatt 
nem foglalkozhatott ezzel. Azt kell tehát hinnünk, hogy 1674 előtt készítette munkáját.”  
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gyon sok kiadását ismerjük, nagyszombati kiadásaiból ötöt.6 18. századi 
könyvterjesztői katalógusaink szerint7 jóval több alkalommal s esetleg több 
helyen adhatták ki, mint amiről ma tudomásunk van. A különböző évekből 
ránk maradt példányokat ma Nagyszombatban, Eperjesen, Turócszentmár- 
tonban, Pozsonyban, Kalocsán, Szegeden, Budapesten (több könyvtárunk-
ban is) és Szerbiában őrzik.  

E rövid kiadástörténeti ismertetés után, amely maga is sok érdekességet 
tartalmazna, ha kutatási fázisait ismertetném,8 a kiadások sokaságát látva, 
természetes a kérdés: mi volt az a többlet, amely a Liliom kertecskét ennyire 
népszerűvé tette? Válaszkeresésemben, bár csak egy imakönyv példáira 
támaszkodom, általánosabb érvényű következtetésekhez szeretnék eljutni.  

Imádságos könyvünk teljes címe, ahogy a korban hasonlóké is legtöbb-
ször, bibliai szimbólumokkal bőven teletűzdelt:9 Liliom kertecske, azaz szép 
istenes virágokkal öszve szedett, külömb külömb-féle imádságokkal, litániákkal és az 
szentséges pápáktul engedtetett teljes búcsúkkal bevettetett áétatos könyvecske, melyet 
[…] egy áétatos szerzetes lélek maga költségével ki nyomtattatott a tisztelendő Pater 
Provinciális engedelmével.10  

Címválasztását így magyarázta bevezetőjében a könyv összeállítója: „Kis 
könyvecskémet Liliom kertecskének nevezem, és annak jó-illatú Liliomit 
                                                   
6 Kiadások: Pozsony, 1675; Nagyszombat, 1685–1695 között; Nürnberg, 1701; Nagyszom-
bat, 1713 k., 1720, 1759, 1767; Nagyszombat–Buda, 1779; Buda, 1807; Pozsony–Pest, 1819. 
Az 1685–1695 közötti kiadásból nem maradt fenn példány, csak utalásból tudunk róla. – 
KNAPP Éva, Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története II. 
című tanulmányában írta a címben megjelölt imakönyv forgalmazásáról: „A kiadások több-
nyelvűsége és viszonylag alacsony eladási ára biztosította, hogy a társadalom legkülönfélébb 
rétegeihez eljusson ez az összeállítás. 1702–1705 között a nagyszombati nyomda bécsi 
könyvkereskedőjénél az Officium Rákóczianum a legkeresettebb nagyszombati kiadványok 
között szerepelt, mivel a legtöbb példányt ebből vásárolták 30 krajcáros áron. Ez az ár 
1773-ra sem emelkedett jelentősen: a nagyszombati jezsuita nyomda könyvraktári leltára 
szerint egy bekötött példány ára 51 krajcár volt.” Magyar Könyvszemle, 1997, 296. Nem 
lehetett másképp ez a Liliom kertecske esetében sem. 
7 A nyomdászok eladásra kínált könyvei közt (ránk maradt katalógusaik alapján) 1743-tól 
állandóan kapható volt nagyszombati, majd kassai és kolozsvári kiadásban is. Népszerű 
társainak (Útitárs, Lelki fegyverház, Jóillatú rózsás kert stb.) kiadásaiból is csak elvétve maradt 
ránk példány. A nyolcad- vagy tizenkettedrét kötet ára általában 12 krajcár, de az erdélyi 
kiadás 1790-ben 20 krajcár, Landerer 1796-ban Kassán és Pesten 8 krajcárért adja.  
8 Az imádságelméleti tanulmányok ismertetésétől ezen alkalommal eltekintek. 
9 A címadás alakulástörténetével sem akarom megterhelni a dolgozatot, ezért megelégedtem 
a könyvecske összeállításáról írt sorokkal. 
10 Lásd az 1. sz. jegyzetet.  
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[azért válogattam, hogy] az ájtatos szűveknek agyában hathatósabban bé- 
gyökerezzen.” 
 
 

I.  
Iskolázottság (értelem dominanciája) – 

magasabb lelki igény – kalauz típusú imakönyv?  
Tanulatlanság (érzelem előtérbe kerülése) – 
alacsonyabb lelki igény – népi imakönyv? 

 
Gajtkó István piarista szerzetes a 17. század katolikus imádságirodalmáról 
írt kötetében,11 miközben áttekintette a műfaj előzményeit, belehelyezte a 
Liliom kertecskét az áhítati irodalom nagyobb folyamatába, összefoglalta-
bemutatta a Liliom kertecske lényegi jellemzőit. Gajtkó, akárcsak az imádság-
irodalommal foglalkozó szakemberek,12 a lelki olvasmányul szánt virágos-
kertecske-kötetek (hortulus animae-k) érzelmi betetőzőjének tartotta a Lili-
om kertecskét. Az imádságok szentekhez (Szent Ferenchez, Szent Klárához, 
Szent Antalhoz) szóló, megkülönböztetett tiszteletű fohászkodásaiból és a 
könyvecskében fellelhető Szent Ferencet ábrázoló szentképből Gajtkó kö-
vetkeztetett legelőször a könyv összeállítójának ferencrendhez tartozására. 
Tematikailag három részre osztotta a vegyes összetételű szövegeket: 1. Is-
tenhez, Szentháromsághoz, Jézushoz, Máriához intézett imák. 2. Szentek 
tisztelete. 3. Különféle alkalmakra szóló könyörgések, amelyekben merít a 
nagy imádkozók ájtatosságaiból (Mechtild, Bernát, Aranyszájú Szent János, 
Brigitta, Ágoston, Bonaventura).13 

Gajtkó az imádságoskönyv legfőbb használóit a ferences harmadrendi 
vagy kordaviselő asszonyokban találta meg. „Míg Pázmány és követői azért 
ajánlották imáikat, mert ősi eredetűek s mert századok használata szentelte 
meg; a népies imádságos könyvek [melyek közé a Liliom kertecske is tartozik] 
rendkívüli hatékonyságuk vagy természetfölötti eredetük miatt ajánlják ájta-
tosságaikat.”14 

                                                   
11 GAJTKÓ, i. m. 
12 Kósa Jenő, Incze Gábor, László Vince, Horváth János, Szigeti Jenő, Révész Imre stb. 
13 GAJTKÓ, i. m., 42–43.  
14 Uo., 40. 
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Az imádságirodalommal foglalkozók közt Gajtkó nincs egyedül azzal a 
véleményével sem, hogy az érzelmileg magas hőfokú, népies imák létrejöttét 
vagy olvasói táborát legtöbbször a tanulatlanabb, iskolázatlanabb társadalmi 
rétegben feltételezték, mondván, hogy a lelki kalauzokat a tanultabb haszná-
lóknak, míg a népies imádságoskönyveket alacsonyabb lelki igényű embe-
reknek szánták a hajdani kiadók.15 A Liliom kertecskénél hangsúlyozta is, 
hogy „Az imádság itt már végleg nem az ész műve, hanem a szív legforróbb 
mélyeiből feltörő érzelemé.”16 Anélkül, hogy az imádságirodalom elméleté-
vel foglalkozni kívánnék, elgondolkodtam azon, hogy az ima létrejöttekor, 
amikor még csak formálódnak a lelki érintettség szavai, vajon olyan nagy és 
mélységbeli különbség van-e szakralitásban a keresztény értékrendben élők 
között? S vajon az Istennel való belső párbeszéd intenzitásának mennyire 
fokmérője a tanultság? A keresztény hitéletben, liturgiában folytonosan 
benne élő embernek nem volt-e meg mindenkor az a tapasztalata és képes-
sége, hogy a középkortól folyamatosan használt imák és maga a liturgia – a 
személyes érintettség esetén – szakralitásba emelhette egyéni könyörgései-
ket, függetlenül társadalmi hovatartozásuktól? 

Szentkuthy Miklós Frivolitások és hitvallások című művében17 az ima létre-
jöttének folyamatát a következőképpen fogalmazta meg:  

[…] az egyházi imákat a legegyszerűbb emberként imádkozom el. […] A másik 
típusú ima már nem ilyen egyszerű. Ezeknek az imáknak alapja: a szentek életé-
nek állandó olvasása. […] ima céljára a Schütz-féle négykötetest szoktam hasz-
nálni. Az egyéni imákba belefonódik életem ezer epizódja, emlékek tömege, uta-
zások, emberek, olvasmányok – melyeket egy-egy szent élete bennem fölidéz, 
fölkavar, hogy úgy mondjam, lelkem zsigereiből kiprovokál. Ezeknek az egyéni 
imáknak elsődleges motívuma: a fantázia. […] Néha változatosságképpen, azokat 
a dolgokat is mind imává alakítom át, ami aznap különösképpen foglalkoztatott 
[…] Az imafantáziák úgy zajlanak, hogy nem az imát rángatom le köznapi tépe-
lődések prózai szintjére, hanem ezeket emelem fel az ima régiójába. A Feszület a 
katolicizmus jelképe. Én mindig a Kereszttel együtt imádkozom. 

Középkori templomaink falfestményei, a szentképek hatalmas mennyisé-
ge, a misztériumjátékok stb. ugyanezt az érzelemfelindító, minőségi hátteret 
adták/adhatták az írni-olvasni nem tudóknak, mint Szentkuthy Miklósnak 
                                                   
15 „A gondolati anyaghagyomány leszállása ez szűkebb s magasabb szellemi körből szélesebb s 
alacsonyabb körbe […].” Uo., 38. (Horváth János 1924–25. évi előadásaiból.) 
16 Uo., 39. 
17 Titkok játéka: Válogatás Szentkuthy Miklós fényképhagyatékából, vál., szerk. HEGYI Katalin, Bp., 
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009, 87. 
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Schütz Antal könyvei. És folytathatnánk a sort: mint Pilinszkynek Bach ze-
néje, mint Juhász Ferencnek az Erdélyi Zsuzsanna által összegyűjtött archai-
kus imádságok18 stb. Tehát a hit bizonyosságával rendelkező ember a kö-
zépkorban és a mai korban is ugyanúgy fordult/fordul magánáhítatában 
Istenhez: magas hőfokon. A kérdés inkább az, hogyan ragadható meg a szak- 
ralitásba emelődés útja az imádságokban? Mielőtt szövegpéldákkal válaszol-
nék erre a kérdésre, érdemes kiindulópontul hangsúlyoznom, hogy a Liliom 
kertecske gyűjteménye olyan késő középkori vagy kora újkori forrásokra megy 
vissza, amelyeknek jó néhányát sikerült a szakirodalomnak azonosítania. 
Mintha a barokk kori imádságokban újra megtalálnánk azokat a középkor-
ban érzelmektől, misztikától túlcsorduló imákat, amelyek a reneszánsz korai 
és későbbi szakaszában, a reformációban eltűnni látszottak. 

Az ismeretlen szerkesztő a könyvecske forrásait így adta meg: „buzgósá-
gos imádságokbul, és litániákbul plántáltatott”. Egyetlen helyen nevezte 
meg konkrétan imádságátvételének helyét, amikor odaírta: „Az Jézus litániá-
ja az Pázmány könyvecskéjéből”.19 

Vegyük először számba imakönyvünk szakirodalomban már azonosított 
előzményeit. Korondi Ágnes Szent Bernát nyolc zsoltárának (amelynek 
„[…] három középkori magyar változatát ismerjük. Ezek a Lobkowicz-, a 
Thewrewk- és a Peer-kódexben olvashatóak.”20) fordítását kereste barokk 
imakönyveinkben, s ezt két helyen találta meg. „A Liliom Kertecskében az ima 
Szent Bernárdnak Nyolc versei, az boldog kimúlásért címmel szerepel. […] Az ima 
megőrizte középkori funkcióját, de a kötet összeállítói nem tartották szük-
ségesnek a csodás eredet említését, hiszen a hatékonyságot már a szent neve 
is éppen elég biztosíthatta.”21  
                                                   
18 „Én népköltészetünk legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat […] 
Szépségük és erejük nemcsak tartalmaikban van, de nyelvükben is, mert hallván őket, oly 
erővel ráz meg népem beszélt nyelvének gyönyörűsége, bátorsága, tisztasága és látomásos-
sága, hogy költőszívemben ámuldozva és szégyenkezve csak édesdeden mosolyogni és 
könnyezni tudok.” JUHÁSZ Ferenc, Imák, apokrif mámorok, Új Írás, 1970/9, 74. 
19 Liliom kertecske, Elöljáró levél. 
20 KORONDI Ágnes, Szent Bernát nyolc zsoltára a késő középkori és kora újkori imádságirodalomban 
= A zsoltár a régi magyar irodalomban, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., Károli Gás-
pár Református Egyetem – L’Harmattan, 2011 (Károli Könyvek), 15–33. 
21 Korondi Ágnes az előző jegyzetben idézett tanulmányában (26) megemlíti még, hogy a 
„bevezető rubrika hiányzik, a szokásos versiculus, responsorium és collecta viszont meg-
van.” S lehetségesnek tartja, hogy a zsoltárfordító „éppen olyan példányból dolgozott, 
amelyből hiányzott a rubrika.”  
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A bűnbánati zsoltárok, Te Deum, Krisztus szenvedéseiről, Krisztus tagja-
iról szóló imák ugyancsak középkori eredetre mennek vissza. (De folytat-
hatnánk a sort a következő imákkal: Szent Ambrus és Szent Ágoston énekének, 
Szent Bonaventura által a Boldogságos Szűz tisztességére való alkalmaztatása. Téged 
Istennek Anyja dicsérünk, téged Szűz Máriának vallunk; Boldogasszonynak tizenöt 
öröme; Az Boldogságos Szűznek hét örömi stb.) 

Gajtkó István a Festetics-kódexben lelte meg tartalmi előképét a líraisággal 
lefestett Szent Szűz tagjait dicsőítő imának.22 Idézem az ima bevezető sorait 
a Liliom kertecskéből: 

Teljességgel szép vagy Mária és makula nincsen tebenned, ékes vagy és semmifé-
le rútságot nem ismérsz: tisztaságos Szűz, mennyeknek királné asszonya, angyalok 
császárnéja, világnak asszonya és Istennek Anyja, és azért áldott légy mindörök-
ké, Amen. 

Áldott légyen a te fejed, mely teljes mennyei bölcsességgel: áldottak legyenek a 
te hajszálaid, melyek a te elmédnek tisztaságos gondolatit jedzik. Áldottak legye-
nek a te kedves szemeid, azkikkel legelőször te érdemletted látni az Isten Fiát. 
Áldott légyen az te orcád, melyeket egyedül csak az kis Jézus apolgatott és csó-
kolgatott. Áldott légyen az te mézzel folyó szád, mely az Isten Fiának gyönyörű-
séges csókokat adott. Áldott légyen az te szentséges nyelved, mely első volt 
mindjárt az angyal után, azki az Jézus nevét méltó volt nevezni.23 

Holl Béla hét verset azonosított a Liliom kertecskéből, amelyek az azt 
megelőző és az 1675 utáni évek kiadványaiban voltak jelen: az Útitársban 
(1643), Kopcsányi Márton imádságos könyvében (1637), valamint a 
Penitentiának tüköre (1626) címűben.24 

Imakönyvünk anyagának előzményeire és későbbi használatára szaporít-
hatjuk a példákat: Szent Brigitta 15 áhítatos imádsága a boldog kimúlásért és peni-
tenciatartásért olvasható Kopcsányi 1622-ben,25 Pázmány 1631-ben26 megje-
lent könyvében, az Útitárs 1643-as kiadásában.27 A Megtérő bűnösnek imádsága 
boldog Asszonyhoz című ima a Báthory Zsófia által támogatott kiadásokban is 
fellelhető.28  

                                                   
22 GAJTKÓ, i. m., 43. 
23 Boldogasszonyhoz való imádság = Liliom kertecske, 176–180. 
24 HOLL, Liliom kertecske, 1675, i. m., 80. 
25 KOPCSÁNYI Márton, Keresztyén imádságos könyvecske, Bécs, 1622, 1. 
26 PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Pozsony, 1631, 164. 
27 Útitárs, Pozsony, 1643, 311. 
28 Három szép imádságos könyvecske, Bécs, 1680, 208; Báthory Zsófia imádságoskönyve, Nagyszom-
bat, 1711, 201. 
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Természetesen az imádságok további forrásait, azok párhuzamos – tar-
talmi, s nem szó szerinti – szövegvariációit mindenképpen szisztematikus 
kutatással kell majd feltárni, mert csak ezen „imaháló” alapján tisztázódhat 
az imák forrástörténete.  

Tehát a Liliom kertecske folyamatos imahagyományra épülő lelki igény-
nek tett eleget, amikor középkor végi misztikus imákat (szöveghez ragasz-
kodóan vagy csak tartalmában) fogadott magába. Ezek alapján nem állíthat-
juk, hogy alacsonyabb lelki igénynek (sőt akár megfogalmazásnak) tett volna 
eleget. S vajon nem ezt a leegyszerűsített vélekedést bizonytalanítja el az 
imádságokat válogató személy klarissza volta is? 

 
 

II. 
Az imádságokat válogató személy – 

a klarisszák mint a középkori/archaikus imák 
lehetséges használói, ismerői, továbbadói 

 
További kutatást igényel az imakönyv és a klarissza rend kapcsolata, ugyanis 
az imakönyv szerzője, összeállítója (nagy valószínűséggel) klarissza apáca 
volt. Olyan rendé, amely rendnek a regulája is előírta a magányos olvasást, s 
ahol az apácák könyvszeretetére számos közvetlen és közvetett adat maradt 
fenn.29 Még a gyónásban felsorolt bűnök közt is találkozhatunk azzal, hogy 
megkívánta más könyvét a bűnbánó. Schwarcz Katalin A klarissza apácák 
könyvkultúrája a XVIII. században című könyve számba vesz minden olyan 
hozzájuk kapcsolható adatot, egészen letelepedésük kezdetétől (1240), 
amelyhez kutatásaiban hozzájuthatott. Ő tette közzé a valamikor tulajdonuk- 
ban lévő kódexek, imakönyvek, posszesszori bejegyzések listáját, az olva-

                                                   
29 „A klarisszák 18. századi könyvkultúrája nem nélkülözi a középkori előzményeket. A 
legkorábbi könyves emlék a magyar klarissza rend történetében – jelenlegi ismereteink 
szerint – a 14. századból datálódik. Erzsébet királyné, Károly Róbert özvegye, aki az óbudai 
klarissza zárdát alapította és építtette, végrendeletében több mindent hagyott a klarisszákra. 
1380. április 6-án kelt végrendeletében egyebek mellett egy breviáriumot hagyott Pukur 
Klára klarissza apácára. Akarata szerint a megajándékozott haláláig bírta e könyvet, utána a 
breviárium az óbudai klarisszákra szállt. Az óbudai klarisszák említése különösen indokolt, 
mert zárdájuk a 16. század elején – a margitszigeti domonkos apácák rendháza mellett – az 
egyik legjelentősebb központja a magyar nyelvű kódex-irodalomnak.” SCHWARCZ, i. m., 6. 
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só/alkotó apácák névsorát is, s ezek alapján nem tartom kizártnak, hogy a 
Liliom kertecske összeállítójának a szokványosnál nagyobb rálátása lehetett a 
kódexekben meglévő, onnan másolt, írásban vagy szóbeliségben őrzött 
imaanyagra, ugyanis ez a rend volt az, amely nemcsak ajándékokkal gyarapí-
totta írásos áhítati irodalmát, hanem – állandó török elöli menekülésükkel, 
amikor sokszor könyveiket is elhagyták – más helyszíneken való letelepedé-
sükkor gazdagították ott megismert imákkal, litániákkal imakincsüket. Elég 
nagy mozgásterüket mi sem bizonyítja jobban, mint menekülési útvonaluk. 
(A rend klastromai: Nagyszombat, Pozsony, Óbuda, Váradvelence, Sáros-
patak, Kolozsvár, majd Bécs, Grác, Győr, Zágráb, Bécsújhely, Bruck, Kis-
marton, Rohonc). Schwarcz Katalin szellemesen jellemezte ezt az idősza-
kukat: „Futással őrizték meg rendi közösségük folyamatos létét a 16–17. 
század során.”30 A számukra készített fordítások, kódexeik, más rendeket 
(domonkosokat, premontreieket) is befogadó nyitottságuk, gyakori helyvál-
toztatásaik stb. alapján feltételezem, hogy a Liliom kertecskének a középkor 
misztikájához visszahajló imaanyaga ma már ismeretlen forrásokból is me-
ríthetett – ahogy Pázmány veretes, képekben gazdag költői nyelvének sem 
egyedül a latin nyelvű egyházi irodalom volt a forrása. A Bibliát, a legendák 
és a prédikációk világát latinul magyarázók ugyanazon formakincsből merí-
tettek, mint az imádságokat fordítók. Jézus, Szűz Mária jellemzésében miért 
akart volna kevesebb fényt a barokk, mint a középkor? Az imádkozó ember 
nemcsak az égre akart nézni, hanem meg is akarta fogalmazni az égre nézés 
érzéseit. S ehhez kapaszkodónak kapott egy imahagyományt, tökéletesség 
felé törekedő, olykor írásban is lejegyzett kifejezéstárral. Talán ezért lenne 
hasznos azoknak a szókapcsolatoknak az összegyűjtése, amelyek a mai na-
pig megmaradtak például a katolikus és evangélikus imákban Mária, Jézus 
vagy szentek megszólításaiban, jelzőiben, litániák könyörgéseiben, azaz az 
égi világhoz való fohászkodásokban.  

A következőkben a középkorban rögzült, latin liturgiából eredő liturgi-
kus szóhasználatra, anyanyelvre fordított szókapcsolatokra, a misztika stí-
luselemeire, azaz a belső áhítat elindításához segítő (olvasni nem tudók 
esetében sokszor „csak” a napi liturgiából rögzült) „imádság-kapaszkodók”-
ra hívom fel a figyelmet. 
 
                                                   
30 Uo., 4. 
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III. 
Az imák és liturgikus szövegek magas érzelmi hőfokának, 

a lángolásnak és az „Istennel való nyájaskodásnak” 
nyelvi kifejezőeszközei 

 
Amikor a Liliom kertecske – Gajtkó megfogalmazásában – „népi igényt kielé-
gítő” imádságainak égbe kapaszkodási útját keressük, mindenképpen szá-
molnunk kell a középkorból átörökített imákkal, azok szókincsével, még 
akkor is, ha konkrét szövegazonosítást ritkán tudunk felmutatni. S vajon 
alacsony lelki igényről beszélhetünk-e a népi imádságoskönyvek esetében 
akkor, amikor többször kitapinthatók azok régebbi gyökerei, avagy, jelen 
imádságoskönyvünkben, hivatkozott forrásként megnevezve Pázmány 
imádságos könyvét, annak érzelmi lángolását ismerhetjük fel az imaváloga-
tásban is? Gajtkó tanulmánya – amelynek nagy érdeme, hogy szinte első-
ként foglalkozott az imádság műfajával, s ma is alapirodalom – mintha egy-
két következtetésében megbicsaklott volna. Ő ugyanis, ahogy fentebb már 
utaltam rá, a kalauz típusú imakönyveket nem formailag különítette el az 
egyéb, ún. népi imádságoskönyvektől, hanem tanultsági szint alapján, az 
érzelem és értelem dominanciája szerint. Vajon nem kézenfekvőbb-e a kü-
lönbséget úgy megragadnunk, hogy vannak imakönyvek, amelyek tartal-
maznak katekétikai ismereteket, tanításokat, érveléseket stb., s vannak, ame-
lyekből mindezek hiányoznak, amiért ez utóbbiakban az emelkedett hang-
vételt szövegen átütőbbnek érezhetjük? De a misztika hőfokát egyik típusú 
imakönyvben sem az ész/értelem vagy az érzelem egymást kizáró jelenléte 
minősítheti. 

Visszatérvén imádságos könyvünkhöz, az alábbi kiadásokat használtam: 
az 1675-ös – az Egyetemi Könyvtárban őrzött – első kiadást, az 1713-as 
szintén nagyszombati, ma Kalocsán található példányt, valamint az 1779-
ben Nagyszombat–Budán nyomtatott OSZK-beli nyomtatványt.  

Forgatva a Liliom kertecskét, többször találkoztam imák, litániák, könyör-
gések címében a „szép” jelzővel („Egy szép rózsa koszorú”; „purgatorium-
beli lölkökért-való szép imádság”). A „szép” szöveg melletti megjegyzése 
valami értékesebbnek vélt gondolat, lelki élmény kiemelését hangsúlyozta, 
ugyanúgy, ahogy tette ezt korunkban Pilinszky Bachról szóló megnyilatko-
zásaiban, vagy Szentkuthy Miklós a vallomásaiban.  
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[…] szépségélményünk akkor van, ha egyrészt a látott „tárgy”, egy elolvasott 
könyv, egy zene szervezetünk legeslegmélyebb érzéki gyökereit érinti meg, szen-
zualizmusunkba, vitalitásunkba, ösztöneink gödreibe túr bele – ugyanakkor túlvi-
lági jót és igazat sejtek benne, mintha utalás, üzenet lenne a Végső Igazság felé. A 
szép dolog – mintegy hidat képezve – sejtelmesen mutat a legelementárisabb, 
legatavisztikusabb érzékelésünk felől a végső megoldás felé. […] A híd alsó pillé-
re legmélyebb biológiai létünk, túlsó pillére pedig a létezés megtalált értelmének 
illúziója.31  

Ezt az ún. szépség-hidat, a földi és égi világ összekötésének kifejezési le-
hetőségét érezhették meg a múlt imádkozói is, amikor egyéni véleményük-
nek hangot adtak például imaválogatásukban. A misztika világát ragadták 
meg ezzel a szépségélménnyel, ahogy a halálérzés mélysége is a misztika 
mélységévé vált észrevétlen, századtól függetlenül.32 

Alexa Károly 1970-ben írt tanulmányában (A misztika stíluselemei a régi ma-
gyar költői nyelvben) a nyelv olyan, kódexeinkhez visszanyúló kifejezőeszközeit 
gyűjtötte össze, amelyeket a barokk kor is megtartott, ha valamilyen elragad-
tatott állapot érintettségét szerette volna megfogalmazni. Sokszor ezek a 
régebbi időkben csiszolódott elragadtatások köznevesültek is, ugyanis az 
egyházi irodalom transzcendenciáját érzékeltető stíluseszközöket más irányú, 
lelki elragadtatást jelző érzelmek, például a szerelem kifejezésére is felhasz-
nálták. (Alexa Balassi képkincsének, frazeológiájának vizsgálatakor középkori 
példák sorával bizonyította a költő „szoros kötődését a gótikus misztikánk 
kimunkálta nyelvi eszközökhöz”.33) Szinte kínálták magukat a túlcsorduló 
liturgikus szövegek más, emberi életérzés megfogalmazására is. Elég, ha 
beleolvasunk Szent Brigittának igaz penitencia tartásért és boldog kimúlásért tizenöt 
ájtatos imádságába, hogy megérezzük hatásának intenzitását, azt az embert 
önmaga fölé emelni akaró szándékot, amelyet nem koptatott el az idő akkor-
ra sem, amikorra leegyszerűsödött az érzelmek kifejezésének eszköztára:  

Ó Jézus, Krisztus, szeretőidnek örökké való, édes, gyönyörűséges öröme; min-
den kívánságot felül haladó vigassága, bűnösök élete, és szeretője: ki valóban 
megbizonyítád, hogy az te gyönyörűséged emberekkel való nyájaskodásban va-
gyon […].34  

                                                   
31 Titkok játéka, i. m., 89. 
32 ANGYAL Endre, A misztikus Erdély, Vigilia, 1940, 441–446. 
33 ALEXA Károly, A misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben, Irodalomtörténeti Közle-
mények, 1970, 285–304. 
34 Liliom kertecske, 446. 
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Majd az ötödik könyörgésben így folytatja Jézus dicséretében ezt a kezdeti 
hangütést:  

Ó Jézus, Anyaszentegyház fényes Napja […]; szegények kincses háza […]; meny-
nyei szent templom ajtaja […]; dicsőségnek lépesméze […]; boldogsággal folyó 
kútfő […]; lelkeknek pelikánja […]; szeretetnek gyullasztó tüze […]; szívünk 
mágnese […]; egeknek lajtorjája […].35  

S hogy hangzik mindez a magánáhítatra készült kódexeinkben? Mária dicsé-
rete a Nagyszombati kódexben:  

Ó szizlé szép szemek, csillagozó fényességgel csillagozván! Ó rózsálló piros 
tindeklő szép orcák! Ó aranyszínnel fénylő szép sár hajak! Ó mézi édességgel fo-
lyó avagy édeslő szép ajakak, Isten fia gyakorlatos csókolgatásával megistene- 
söltek.36  

S folytathatnánk a sort a mai napig használatban lévő litániákkal.  
Holl Béla, Korondi Ágnes tanulmányai, a misztika stíluselemeinek Imre 

Sándor, Alexa Károly által gyűjtött közép- és reneszánsz kori példái stb. 
megerősítették a Liliom kertecske verses és prózai szövegeinek középkorból 
való hagyományozódását. A középkori misztika égre tekintő elragadtatásá-
val, stíluseszközeivel, szakralitásban használt szókincsével, halmozott szó-
képeivel, metaforáival és allegóriáival, elomló hangulataival stb. folyamato-
san találkozhatunk a barokk kori imakönyvekben. (Ezek a hétköznapi szó-
használattól eltérő kifejezésmódok nemcsak emelkedettebbé tehették, ha-
nem bizonyára könnyebben rögzítették memoriterként a szakrális szövege-
ket az olvasni nem tudó imádkozókban.) 

A gyakran előforduló tűz, tüzes nyilak, fény, édes/édességes, méz/mézes 
szavak, szókapcsolatok, a csillag-metaforák, szerelmi allegóriák, virág-motí- 
vumok vagy égre fordított tekintet kifejeződései, a hálaérzet mélységei stb., 
amelyekre példákat hoztam a Liliom kertecskéből, kiegészíthetők lennének 
még azokkal a liturgiából ismert kifejezésmódokkal, fokozást elősegítő és 
sokszor ismételt retorikai elemekkel stb. is, amelyeket tanult és tanulatlan 
ember egyaránt előhívhatott emlékezetéből-lelkéből magánáhítatában, ha 
gyakorló hívő volt. Még a reneszánsz két emberöltőnyi idejében is, amikor 
középkori anyanyelvű szövegek szóbeliségben őrződtek meg majd száz 
esztendeig. 
                                                   
35 Uo., 489–491. 
36 GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., Akadémiai, 1962, 263. – Nagyszombati 
kódex, p. 119. 
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A Liliom kertecske talán éppen ezért a középkortól folyamatosan jelenlé-
vő, szóbeliségben is élő imahagyományért lehetett olyan népszerű, hogy sok 
kiadást ért meg.  
 
 

Függelék 
 
Nagyon érdekes volt a Liliom kertecskék különböző évben (1675, 1713, 1779) 
megjelent, kiválasztott példányainak összehasonlítása. A kiadó/nyomdász 
által használt nyelv, a megjelentetés éve és a kiadás helye miatt természetes, 
hogy sok a formai különbözőség. Eltérő például a hangzók jelölése, a he-
lyesírás, tagolás, kiemelés, a latint magyar szóhasználattal való felváltás (Pater 
Noster – Miatyánk; Ave Maria – Üdvözlégy Mária), de eltérhet az imák/ fohász-
kodások javasolt száma is („Végezetre olvass két Pater Nostert, és két Áve 
Máriát” – „Végezetre olvass hét Miatyánkot, és Üdvözlégy Máriát a 
béfejezésre” stb.). Az ismétlések végtelen sora hangoztatva/kimondva bi-
zonyára az elragadtatásba emelés hátterét segítette. Ha az imádságot megfe-
lelő számban elmondod, megtart téged a hit ereje: „[…] így szoktak sok 
helyeken könyörgeni közönségesen, dög halál ellen, hasznos pedig ezen 
imádság más veszedelmek ellen is ha buzgó szívvel elmondod.”;37 „Ezt 
következendő imádság, melyet Szűzmária mondott egy szűznek, és aki ezt 
elmondja karácsonykor az éjjeli misén, azt megsegíti.”38 stb. Ám ami lénye-
gesebb, hogy a későbbi kötetek elhagytak több olyan rubrikát, amelyeket 
talán a maguk korában már idejét múltnak éreztek a kiadás válogatói vagy a 
kiadók (pl. döghalál-elhárítás). Eltérések láthatók a szentekhez szóló imák-
ban is. Népszerűségük megváltozhatott, ezért emelhettek be, hagyhattak el 
vagy rövidíthettek meg a Liliom kertecske különböző kiadásaiban fohászokat, 
imákat, rubrikaszövegeket.  

 
 
 
 
 

                                                   
37 Liliom kertecske, 187. 
38 Uo., 72. 
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Gyakori motívumok a Liliom kertecske első kiadásában: 
 

– tűz, láng (lásd előzményként: Érdy-kódex, Cornides-kódex) 
 
[Krisztus követéséről, a bűnösökről szóló imádságban kéri, hogy a bűnösöket] „mindenes-
tül felgyútsad, és szeretetednek tüzével megégesséd” (57) 
„Uram Jézus Krisztus, ki a világnak az szeretetben való meghidegülésekor, az mi szívünk-
nek fölgyullasztására, az te szeretetednek tüzével, az mi boldogságos Szent Ferenc 
Atyánknak testén” [az Jézus bélyegét megnyitottad] (345) 
„Magamat éppen égő áldozatul néked bémutatom” (229) 
„az mi szíveinket szeretetednek tüzével felgerjesztenéd” (348) 
 
– fény: 
 
„Oh, mi szerelmes Asszonyúnk, szentséges Szűz Mária, te legdrágább és fényesb Gyöngy 
és margaréta” (75) 
[Szent Ágoston imája Szűz Máriához:] „Örülj Istennek kedves jegyese: mert miképpen ez 
világ az nap sugárival világosíttatik, úgy fényeséted te is ez világot a te világosságodnak 
tellyes fényével.” (160) 
[Mária] a jóság fényes edénye (160); napnak világossága (210); „Óh, tengernek fényes 
csillaga, ne hadgy tétovázni az világosságnak utai[n] kívül” (245) 
[Mária Magdolna] világnak lámpása, fényességes drága kő (444) 
 
– virág: 
 
„Üdvöz légy Mária, magas Nemzet: üdvöz légy mély viola, alázatosságnak völgye, üdvöz 
légy Isteni szeretetnek széles Rózsája” (105) 
[szent nevéhez szóló fohász:] „Üdvöz légy gyönyörű Mennyei virág és dücsőséges paradi-
csomnak örökös pólgártársa” (378–379)  
[Szent Annához szóló ima:] „Te vagy az életnek eleven gyökere, kiből virágos vessző 
származék, ki mennyei nemes virágot szüle, [a]kin szentlélek nyugovék, mely virágon mind 
megvirágoztunk és az mennyei paradicsomnak új kertje” (404) 
[Jézusról:] „Magad utat mutatsz, ó Szépségek szépsége, illatok illatja, virágok virága, szép 
Jézus”.  
[Sz. Gertrud Szűz imádsága:] „Üdvözlek téged, én virágom, én Jegyesem Jézus! én üdvöz-
lek, én dücsőétlek téged avval az tisztelettel, és dütsöséges édes örömmel, az mellyel 
Menyországban fölmentél. Ámen.” (85) 
[Szent Annához ima:] „Te vagy az életnek eleven gyökere: kiből virágos vessző származék: 
ki mennyei nemes virágot szüle: kin Szentlélek nyúgovék, mely virágon mind 
megvirágoztúnk és az, mennyei paradicsomnak új kertje.” (404) 
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– édességes, édes 
 
„Üdvöz légy óh, én legédességesebb Jézusom” (107)  
„áldott […] az te édességes könnyhullatásid, az te drágalátos szent véred” (109) 
[ima Jézushoz:] „Életem, világosságom, koronám és boldogságom, lelkemnek édes vendé-
ge, drága kincse, vőlegénye” (17) 
„Üdvözlek téged én virágom, én jegyesem Jézus […] dücsőséges édes örömmel, Kr. Jé-
zusnak szentséges vére részegétsd meg őtet az te isteni édességeddel.” (92) 
„Egy szép rózsakószórú az édes Jézus nevéről” (106) 
„Óh, édességes és gyönyörűséges Jézusnak anyja” (239) 
„te édes patrónusom XY imádj Istent érettem” (379) 
„Jézusnak édességes szája” (225) 
„Hálát adok tenéked édes megváltó Istenem, Uram Jézus Krisztus, hogy a mai napon az 
te édességes vendégségedben részesétettél engemet.” (50) 
[Szűz Máriától kéri az imádkozó:] „Hints[d] meg az mi szívünket az te édességeddel” 
(175)  
 
– nyelvi zsúfoltság – fokozás 
 
[Jézus követésérül című imában azokért könyörög,] „az kik valamiben engem megbántottak, 
szomorítottak, rágalmaztak, vagy valami kárt és nehézséget szerzettenek. Azokért is, az 
kiket valaha megszomorítottam, háborítottam, terheltem, és megbotránkoztattam” (60–
61) 
„Jaj, az én vétkeim megterheltek engemet, ez világ gyönyörködtet, ez test szórongat, az 
ellenség reám néz, hogy engemet elveszessen és elvigyen, az én halálomnak óráján, az 
utolsó ítílet rettent engemet, mert sok bűnt ellened cselekedtem, és semmi jóra való érde-
met nem tudok nálam.” (246–247) 
[Szent Annához könyörgés:] „tégedet szeretlek, téged tisztellek, és tégedet az én tehetsé-
gemmel és erőmmel böcsüllek” (405) 
[Az Jézus litániája az Pázmány Könyvecskéjéből:] „Óh! Jézus gyönyörűséges név, óh! 
Jézus édes név, Óh! Jézus erősítő név” (487) 
[Jézus,] „szentidnek igaz világosság vagy, véghetetlen öröm, tellyes gyönyörűség, tökélletes 
bóldogság” (52) 
 
– csillag-metafora (lásd Máriát jellemző metaforák, később litániákban is: pl. 
„Világosságnak fényes ajtója […]”) 
 
[Szent Anna imájában az imádkozó Máriát így nevezi:] „magasságos napnak fényességes 
Csillaga” (407) 
[Szent Mária Magdolna jelzői:] Tenger Csillagja, Asszonyok tündöklő rózsája, ékes gyön-
gye, ragyogó csillag, töredelmességnek rózsája (438–442) 
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– szerelmi allegoria/égi jegyes 
 
[Szent Ignác tanításában az ima megszólítása:] „Én Istenem, én szerelmem” (364) 
[Szent Brigitta imájában mondja Jézusról]: „Szerelem kötele” (458); „Jézus az tüzes sze-
relmek lángjával […] fájdalmakat és sebeket szenvedett” (464) 
[Szent Brigittának igaz penitencia tartásért, és bóldog kimúlásért, 1. ima:] „Óh Jézus Krisztus, 
szeretőidnek örökké való édes, gyönyörűséges öröme, felül haladó vigaszsága, bűnösök 
élete és szeretője” (445–446) 

 
– mézes szó (lásd Pozsonyi kódex stb.) 
 
[Máriához forduló ima:] „áldott légyen az te mézzel folyó szád” (237); „amely az Isten 
Fiának gyönyörűséges csókot adott.” (239) 
 
– égre fordított réveteg tekintet 
 
[Imádság Jézushoz:] „Felemelvén szemünket, Istenünknek ítélőszékje eleibe” (23) 
„Óh, Jézus, egeknek lajtorjája, melyen út az mennyei szentek, az te országodban felmen-
tenek” (490–491) 
„Óh, mennyországnak ajtája, ne légy énnékem bé zárva, hanem vígy az kegyelemnek 
kapujához, az kitől én méltatlan eljöttem. Óh, áldott kapu, az ki ez világnak életet hoztál.” 
(245) 
[Az Úr vétele utáni ima zárlata:] „téged örökké lássalak, lássalak és szeresselek, szeresselek 
és dícsírjelek. Ámen.” (50) 
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ILKÓ KRISZTINA 
Georg Christoph Kilian 
Palermói Szent Rozáliát ábrázoló metszetének (1757) 
ikonográfiája és a szent tiszteletének emlékei Kassán 

 
 

Quid existis in desertum videre? 
 

Bevezetés 
 
Telek József (1716–1773) a kassai Palermói Szent Rozália-kápolna előtt, 
1757-ben elhangzott prédikációja elején egyenesen a városból kivonult tö-
megnek szegezte a kérdést: „Quid existis in desertum videre? Mit mentél-ki 
látni a pusztában?”1 Az ügyesen kiválasztott bibliai parafrázis azonban köny- 
nyen vonatkoztatható Szent Rozáliára is, hogy ő miért ment a pusztaságba, 
és adta magát remeteéletre? Következő írásomban szeretnék rávilágítani 
Rozália – többnyire egyoldalúan pestisszentként bemutatott – alakjának egy 
kevéssé ismert aspektusára, amely éppen az általa folytatott anakhoréta 
életmódban gyökeredzik, minek okán a remeték pártfogójává és példaképé- 
vé is válhatott.  

A Tavaszi Rósa Telek József legelsőként írásban is megjelent beszéde. 
Ekkor azonban már többéves gyakorlat állt a háta mögött, hiszen 1750-ben 
lépett végleg szónoki pályára, miután teológiai tanulmányainak végeztével 
bölcseleti és teológiai tanárként működött.2 A „termékeny és ékes nyelvű 
magyar író” hamar nagy népszerűségre tett szert, életét pedig a váci rendház 
főnökeként fejezte be.3 Kiemelt helyet foglal el Rozáliáról írt prédikációja 
életművében – ahogyan arról a korabeli és 19. századi egyházi irodalomtör-
ténettel foglalkozó források tanúskodnak – közérthető és találó előadás-
módja miatt is, ugyanakkor pedig a novíciátusát 1736-ban a szécsényi kolos-

                                                   
1 TELEK József, Tavaszi Rósa az az: Szent Rosália életét Rósákhoz-való hasonlatosságban le-ábrázoló 
beszéd, Kassa, 1757, 4. A részlet bibliai idézet: Máté 11, 7; Lukács 7, 24. 
2 PETER Tamás, Telek József élete és művei, Magyar Barát, 1948, 54. 
3 PAUER János, Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, Székesfejérvár, özv. Számmer 
Pálné betűivel, 1847, 455. 
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torban töltő szerzetes magas műveltségét bizonyítja.4 A kiadás igényességé-
ről tanúskodik, hogy csupán ehhez az egyetlen írásához készült ennyire 
kvalitásos és valódi művészi színvonalat képviselő metszet – külföldi, neves 
művészdinasztiából származó5 mester kezétől –, amely nem csupán illuszt-
rálja a beszédet, hanem a két mű inkább emeli egymás színvonalát, és töké-
letesen kiegészítik egymást. Georg Christoph Kilian tanulóévei alatt járt 
Magyarországon, rövid ideig pedig Bécsben működött, így Telek esetleg en-
nek kapcsán szerezhetett értesülést munkásságáról.6 Azonban kapott már 
magyarországi címlapmegrendeléseket egyik felmenője is, dédnagyapja, 
Philipp Kilian (1628–1693) ugyanis Nádasi János jezsuita szerzetes egyik 
latin nyelvű művénél működött közre illusztrátorként.7 Székesfehérváron, 
az Egyházmegyei Múzeum gyűjteményében található jelenleg egy általa 
készített mezzotinto 1740 körülről, amely Boldog Duns Scotus Jánost ábrá-
zolja mint a Szeplőtelen fogantatás tanának védelmezőjét. 
 
 

Kilian metszetének sajátosságai 
 
A tanulmányom kiindulási pontjául választott, Georg Christoph Kilian 
(1709–1781) augsburgi rézmetsző által készített, Rozáliát ábrázoló, 16,3×9,2 
cm nagyságú metszete mellékletként jelent meg Telek József előbb említett 
prédikációjának nyomtatott szövegéhez. A képpel, amelynek jelenleg ismert 
egyetlen fennmaradt példányát a budapesti Országos Széchényi Könyvtár 
gyűjteménye őrzi, eddig egyedül Szilárdfy Zoltán foglalkozott számottevő-
en, ám behatóbb elemzés mindezidáig nem készült róla.8  
 
 
 

                                                   
4 DANIELIK József, FERENCZY Jakab, Magyar irók: Életrajz-gyüjtemény, Pest, Szent-István-
Társulat, 1856, 578. 
5 Vö. Albert HÄMMERLE, Kilian = Allgemeneines Lexikon der Bildenden Künstler, Hrsg. Ulrich 
THIEME, Felix BECKER, XX, Leipzig, Verlag von E. A. Seemann, 1927, 288–305. 
6 Irene HABERLAND, Georg Christoph Kilian = The Dictionary of Art, ed. Jane TURNER, XVIII, 
London, Macmillan, 1996, 47. 
7 KNAPP Éva, TÜSKÉS Gábor, Populáris grafika a 17–18. században, Bp., Balassi, 2004, 105. 
8 SZILÁRDFY Zoltán, Barokk szentképek Magyarországon, Bp., Corvina, 1984, 40. kép. 
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A finom kidolgozású, játékos vonalvezetésű metszet és a barokkos kör-
mondatokban bővelkedő szónoklat sajátos párbeszédet folytatnak egymás-
sal. Mindkettő ugyanazon rokokó bájjal hódítja meg közönségét, és egy 
Jeromoshoz vagy Antalhoz méltó vad, kietlen pusztaság helyett inkább virá- 
gokkal és indákkal burjánzó erdőbe helyezett barlangot vázol az áhítatos 
szemlélő elé. Az egybeesés természetesen nem lehet véletlen, Kilian minden 
bizonnyal pontos instrukciókat kapott a megrendeléssel, hogy milyen attri-
bútumokkal és hogyan szerepeltesse az itáliai szent remetenőt. Rozália egy 
hasadék szájában ül, amely Telek József prédikációjában igazi ’locus horribi-
lis’-ként jelenik meg, hiszen a szűk nyílású barlang egyaránt elzárta Rozáliát 
a fénytől és az ember által lakott civilizált világtól. Amint a remetenőről írta: 
„juta az iszszonyú kő-szálak között, egy mélyen ki vájott üres barlanghoz, a’ 
mellyben csak egy szűkös bé-menetel vala felü[l]rűl.”9 A hely szörnyűségei 
ecsetelésének oldalakon keresztül való fokozása egyetlen célt szolgál csu-
pán: Rozália bámulatra méltó szent aszkézisének kiemelését. A barlangnyí-
lást a képen sűrű folyondárok, különféle növények levélzete és természete-
                                                   
9 TELEK, i. m., 23. 



ILKÓ KRISZTINA 

156 
 

sen rózsák veszik körül. Rozália ugyanis nem csupán a napfénytől volt ily 
módon elzárva, hanem a „föld gyökerein-való böjtölés”-re kényszerítették 
új életkörülményei, és még ezt a nyomorúságos ételt is félelemmel telve 
merészkedett csak elő keresni, nehogy meglássák a környéken lakó embe-
rek.10 Életmódja sok szempontból hasonlított Szent Romualdéra (951/952–
1027), aki szintén egy barlangban remetéskedett, tanítványa és első életrajz-
írója, Damiáni Péter (1007 k.–1072) szavaival élve ez idő alatt „solis arbo- 
rum pomis, et erbarum radicibus vixit” (csupán a fák gyümölcsein és a fü-
vek gyökerein élt).11 Romuald ugyanis másfél évszázaddal azelőtt ugyanab-
ból a dél-itáliai aszketikus hagyományból merített példát a kamalduli reme-
terend megalapításához, amelynek egyik legismertebb folytatójává Szent 
Rozália vált. Máig vita tárgyát képezi Rozália rendi hovatartozása – ha tar-
tozott egyáltalán valamelyik szerzetbe –, amely a legújabb kutatások tükré-
ben a görög rítusú baziliták javára látszik eldőlni.12 Ezzel szemben Telek 
inkább egyszerű remete szűzként mutatja be a szentet, ahogyan a kora 18. 
századi itáliai hagiográfusok jelentős hányada.13 Rozália Kilian metszetén 
egyszerű, hosszú női ruhát visel az ágostonrendi habitus helyett, amelyben 
néha megjelenítik apácaként.14 Alul, bal oldalt a levelek között jogar és ko-
rona tűnik fel a vadon burjánzó levelek között, és köréjük tekeredve díszes 
aranylánc: fejedelmi származásának jelvényei. Mindezt maga mögött hagyta 
a Pelegrino hegység magányába vonulva és az önmegtartóztatásnak adván 
át magát, amelynek eszközei ezek fölött láthatóak. Ugyanúgy a pusztába 
vonult, ahogyan Mária Magdolna, akire érdemes felhívni a figyelmet egyik 
fontos ikonográfiai előképeként is.15 A szent mellett bal oldalt ugyanis egy 
koponyának támasztva nyitott könyv hever, amelyek Rozália, illetve a reme-
ték hagyományos attribútumai közé tartoznak, és a földi dolgok mulandó-
ságára emlékeztetnek.16 A koponya mellett korbács, szigorú aszkézisének 

                                                   
10 Uo., 34.  
11 PETRUS Damiani, Vita beati Romualdi, ed. Giovanni TABACCO, Roma, FSI, 1957, 51–52. 
12 Maria TORRISI, Santa Rosalia, Milano, Cinisello Balsamo, 1999 (Santi e Santuari, 26), 43.  
13 Vö. Ottavio GAETANO, Vitae Sanctorum Siculorum [...], Palermo, Cirillus, 1657, 145–152.  
14 Alban BUTLER, Lives of the Saints: September, ed. Herbert THURSTON, Wellwood, Burns & 
Oates, 2000, 36. 
15 Ereklyéiket együtt őrzik a palermói dómban napjainkban is. Mike METRAS, Sicily’s Historic 
Coasts, Kisslegg, Lulu.com, 2007, 18. 
16 Friederike TSCHOCHNER, Rosalia von Palermo = Lexikon der Christlichen Ikonographie, Hrsg. 
Engelbert KIRSCHBAUM, VIII, Rom–Freiburg–Basel–Wien, Herder, 1976, 288–289. 
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jelvénye. Telek leírásában Rozália „némellykor ágyékát vas cziliciummal, tes- 
tét sértegető ostorral, annyira sanyargatta, hogy a Kristus Jesus előtt piros 
vérel elborítatván, valamint a’ szép piros tavaszi rósa illatozna.”17 A míves 
aranyláncot tehát vezeklőövre, a hercegi koronát pedig a szüzek el nem 
hervadó koronájára cserélte. Az előzőekben felsorakoztatott attribútumok 
megjelennek Anthony Van Dyck (1599–1641) metszetsorozatának egyes 
darabjain is, amelyek a kor legismertebb ábrázolásainak számítottak Rozáli-
áról.18 Kilian műve azonban mindezeket egyetlen képbe sűríti, míg Van 
Dycknál csupán egy-kettő jelenik meg egy-egy metszet esetén. 

Rozália a metszeten egy robusztus feszületet ölel magához. Figyelmesen 
megszemlélve a jelenetet, azt is fel lehet fedezni, hogy a lehunyt szemű, 
passzív remetével szemben a keresztre feszített test cselekvő: feje Rozália 
felé hajlik el. A Zrínyi Miklós által megénekelt, a korban egyébként igen 
népszerű, szintén megelevenedő feszületábrázolásoknál Kilian metszete 
sokkal finomabban fogalmaz, azonban a szentet ő is az imitatio Christi 
egyik hasonló válfajába helyezi. Néhány hasonló, ám a lehajló corpust jóval 
hangsúlyosabban kiemelő ábrázolás más női szentekkel is fennmaradt a 
korból, így egy metszet Szent Hedvigről, Hevenesi Gábor (1656–1715) 
Ungaricae Sanctitatis Indicia című hagiográfiai gyűjteményéhez mellékelve.19 
Kilian művén a kereszt Rozália kezében szervesen illeszkedik a kép struk- 
túrájába, és egyszerű attribútum helyett mögöttes jelentéstartalmat hordoz, 
ellentétben számos más 18. századi Rozália-ábrázolással, mint például azzal 
az ismeretlen közép-európai festő kezétől származó képpel, ahol a kereszt 
funkciója alig hivatott többre, mint a szent beazonosításának megkönnyíté-
sére. Ugyanaz a kereszt Telek prédikációjában három sarkalatos helyen jele-
nik meg.20 Elsőként, amikor a szent a barlangba költözik, megemlíti, hogy a 
kínzóeszközökön kívül csupán egy feszületet vitt magával, másodszor, ami-

                                                   
17 TELEK, i. m., 36. 
18 Zirka Zaremba FILIPCZAK, Van Dyck’s ’Life of St Rosalie’, The Burlington Magazine, 
October 1989, 693–698. 
19 [Gabriel HEVENESI], Ungaricae Sanctitatis Indicia. Sive brevis quinquaginta Sanctorum & 
Beatorum memoria Iconibus expressa, qui vel a Sede Apostolica, vel ab immortalibus temporis communi 
populi consensu, vel Scriptorum probatorum authoritate. A Divi Stephani Primi Regis tempore, in 
Ungaria viventes in Divorum census venerunt. Quibus accessit Appendix, in qua ordine Alphabetico 
plusquam ducenti alij Sancti & Beati in Ungariam vel nativitate, vel commoratione spectantes recensentur 
[…], Tyrnaviae, 1692, 16. 
20 TELEK, i. m., 28, 36, 38–44. 
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kor önsanyargatásának módozatai után Rozália a keresztet magához öleli, és 
sír az imádság közben. Harmadszorra pedig, amikor az ördög megkísérti, ő 
ehhez fohászkodik oltalomért. Ezután Telek egy hasonlat keretében Rozáli-
ának előkelő származásárával járó előnyeiről való lemondására célozva a 
sötét barlangot palotájának nevezi, Krisztus keresztjét pedig tükrének, majd 
Nagy Szent Vazul (329/330–379) – aki regulája révén a szigorú aszketikus 
hagyományokon alapuló keleti rítusú szerzetesi élet egyik kialakítója volt – 
szavait idézi a hallgatóság elébe: „Illi divitiae erant crux, et nihil habere.”21 
Érdemes megemlíteni Kilian egy csekélyebb volumenű, ám igen szellemes 
munkáját, egy nyelvtanuláshoz segítségül nyújtó könyvecskét, amelyben a 
remeteábrázolásnál szintén kereszttel a kezében tűnik elő a szent öreg. 

A növényi folyondárba vegyülve pedig természetesen ott vannak Rozália 
legismertebb attribútumai, a csodálatos rózsák.22 Ruhájára szórva és koszo-
rúba fonva is rózsákat visel, a hasadék oldalán pedig liliomok nőnek, a szűzi 
tisztaság jelképes értelmű virágai.  
 
 

De vita rosarum 
 
Rozália remetebarlangjába különböző formákban jött el megkísérteni őt a 
Sátán. Főként azzal kecsegtette, ami egy nő számára egyetlen és legfonto-
sabb „tehetsége” volt az elmúlt évszázadokban: előkelő származása, amely-
nek révén egy főúr vagy király felesége is lehetett volna. Sinibaldi herceg-
nek, Rosalia apjának ősei a hagyomány szerint egészen Nagy Károlyig (800–
814) voltak visszavezethetőek, anyja pedig a normann királyi udvarral állt 
közeli rokonságban.23 A remetenő azonban égi jegyesére hivatkozva utasí-
totta vissza a Sátán minden fondorlatos ajánlatát. Rosalia hangsúlyosan 
Sponsa Christiként jelenik meg Telek prédikációjában is, aki minden meg-

                                                   
21 Az ő gazdagsága a kereszt volt és a semmivel bírni. – Telek az idézetet Nazianzoszi Szent 
Gergely átvételéből is ismerhette, erre utal az is, hogy nem görögül, hanem latinul írja, 
Gergely beszédeinek pedig több latin kiadása is elterjedt volt a 17–18. század fordulóján. 
Vö. GREGORII Operum Pars I: Orationes = Collectio selecta SS. Ecclessiae Patrum, XV, ed. D. A. 
B. CAILLAU, D. M. N. S. GUILLON, Parisiis, Parent-Desbarres, 1843, 448.  
22 TSCHOCHNER, i. m., 288–289. 
23 Giordano CASCINI, Di S. Rosalia Vergine Palermitana, Palermo, Appresso i Cirilli, 1651, 
186. 
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mérettetést és megalázkodást vállal Krisztus szerelméért.24 „És az halálnak 
kedvezni nem túdó nyilaitúl hervasztatna: kezde szíve a’ Szüzek Jegyesséhez 
a’ Kristus Jesushoz kivánkozni” – írja, amikor a szent haláláról számol be. 
A metszeten tehát Rozália rózsakoszorúja egyszerre menyasszonyi fejdísz, 
de halotti koszorú is. Rozália ugyanis Krisztus hívására halálos álomba 
szenderült, a Kilian által készített képen is így jelenik meg, már lehunyt 
szemekkel. A metszeten valójában a keresztre szegezett Krisztus az egyetlen 
élő személy. 

Rozália holttestét hat évszázaddal később a magányos barlangban talál- 
ták meg a Monte Pellegrinón, kezei között a keresztet tartva, ahogy Nursiai 
Szent Benedeket Subiacóban. Ez ugyanaz a barlang volt, amelyben hosszú 
remeteéveit töltötte, és amelynek falára a következő feliratot véste: „Ego Rosalia 
Sinibaldi Quisquinae Et Rosarum Domini Filia Amore D.ni Mei Iesu Christi 
In Hoc Antro Habitari Decrevi.”25 Éppen az 1624. évi nagy palermói pes-
tisjárvány idején fedezték fel a szent nyugvóhelyét, aki ekkor megmen- 
tette a város lakóit a dögvésztől. Rozália ezen évszázadok alatt hasonló 
alakká kezdett válni a népi elképzelésekben, mint Szent László a magyarok 
számára. Úgy hitték, hogy akkor jelenik meg majd csak újból, amikor vég-
veszedelem fenyegeti Szicíliát, míg végül a 17. században három látomás 
vezette elő maradványainak csodás megtalálását. 1624. május 26-án egy 
súlyos pestises beteg feküdt a palermói kórházban, Girolama La Cattura, aki 
egy látomás során azt a kinyilatkoztatást nyerte: ha elzarándokol a közeli 
Monte Pellegrinóra, felépül betegségéből.26 Itt részesült a második láto- 
másban, amelyben Rozália elárulta neki, hogy ennek a hegynek az egyik 
barlangjában nyugszanak földi maradványai. Az utolsó látomást azonban 
egy vadász kapta, Vincenzo Bonelli, aki miután felfedezte Rozália barlangját, 
jelentette a helyi püspöknek is, majd díszes körmenettel a városba szállították 
a szent relikviákat.27 1680 táján a Szent Üdvözítő görög rítusú monostor 
újjáépítése során egy kőlapot fedeztek fel, amelyre a szerzetesek szerint 

                                                   
24 TELEK, i. m., 36, 46–47. 
25 Uo., 29: „Én Rosália, Quisquinának, és a Rósák örökös Urának Sinibáldnak Leánya: Az én 
Uramnak a’ Jesus Kristusnak szerelméért; ezen kő-sziklát választám magamnak lakó 
hellyül.” 
26 Baldassare CONTICELLO, Da grande farò l’Archeologo, Conticello racconta: Ricordi e fantasia fra 
Roma e Palermo, [h. n.], Gangemi Editore, 2011, 312. 
27 Uo., 312–313. 
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Rozália egykori sajátkezű adománylevelének másolata volt írva: „εγω 
αδελφη ροσαλια Σινιβαλδη βανω ετουτο ξυλο του εδουκουμου Αφεντος εις το 
μοναστιρι το οποιον παντατινα το ακουλουθησα.”28 

Telek József művének elsődleges forrása azonban jóval korábbi, a 
bocholti születésű flamand jezsuita, Cornelius a Lapide (1567–1637) Commen- 
taria in Vetus et Novum Testamentum című műve volt, amely a keleti aszkéták – 
akár a Szent Üdvözítő monostorban is bevett – szigorú gyakorlatából le-
származott önsanyargatást írt le Rozália esetében.29 A szent remetenő kul- 
tusza tehát flamand közvetítéssel jutott el Kassára, noha közvetlen itáliai ha- 
tással is számolnunk kell tiszteletének magyarországi aspektusait szemügyre 
véve.30 Elsősorban a Dunántúlról ismertek ilyen adatok, és elképzelhető a 
Székesfehérvárhoz közel eső nadapi templom egykori oltárképe esetében is, 
amely kompozícióját és attribútumait tekintve Kilian metszetének a hatását 
is mutatja.  
 
 

Capella Santa Rosalia 
 
Törökország felől érkezett a pestis Kassára, ahol iszonyatos pusztítást vitt 
véghez 1709–1710-ben, a lakosság számát mintegy felére apasztva.31 A ra-
gály megfékezésére Péchy György (1671–1725) nagyszombati jezsuita szer-
zetes indítványozta, hogy építsenek kápolnát a domonkosok volt Vereshegy 
alatti szőlője közelében, a forrás mellett, Szentmártony Imre pedig a városi 
tanács elé terjesztett indítványt.32 Ez pozitív elbírálásban részesült ugyan, de 
mivel áprilisban a császári csapatok bevonultak a városba, így a kápolnakér-
dés bizonytalan időre függőben maradt. Az építkezés elkezdésére csupán 
1714 tavaszán történtek lépések. A tanács – jegyzőkönyvének tanúsága sze-
rint – először Korponay Ferenc és Senk Márton tanácstagokat (majd május-
                                                   
28 Guglielmo CAPOZZO, Memorie su la Sicilia […], III, Palermo, Tipografia di Bernardo Virzi, 
1842, 110. – Én, Rosalia Sinibaldi nővér, ezt a fadarabját [a Szent Keresztnek] ennek a 
monostornak adom, amelyhez mindenféleképpen kötődöm. 
29 Cornelius a LAPIDE, Commentaria in Vetus et Novum Testamentum, Paris, 1642, 22; TELEK, i. m., 
33. 
30 SZILÁRDFY, i. m., 40. 
31 KEREKESI György, A kassai kereskedők életéből, Kassa, Országos Iparegylet, 1913, 165. 
32 WICK Béla, A kassai Szent Rozália kápolna története, Košice, „Szent Erzsébet”-Nyomda 
Részvénytársaság, 1935, 4–5. 
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ban már Máray Bertalant) jelölte ki az építkezés felügyelőinek, és az is kide-
rül a jelentésből, hogy a felállítandó kápolna Szent Rozália patrocíniumát 
fogja viselni.33 Az építkezés június 18-án kezdődhetett meg egy helyi kőmű-
ves céhmester, Tornyossy Tamás segédletével, akinek nevéhez több felvidéki 
templom és kastély építése is kötődik, többek között 1730-ban a kassai ispo-
tály Szentlélek temploma. Őt, az egyszerű építőmestert is a kassai dóm krip-
tájában helyezték végső nyughelyére, ahogyan később Rákóczi Ferencet is. 
Az építkezés nem vett túl hosszú időt igénybe, 1715. május 30-án, azaz áldo-
zócsütörtökön Kohányi István kassai plébános már fölszentelte a kápolnát, 
miután a polgárság kivonult elé népes processio keretében.34 Az elkészült 
épület szabályos nyolcszög alaprajzú lett, egyszerű négyszögű előcsarnokkal. 
Homlokzatán még a 20. század elején is olvasható volt a felirat: „ob pestem 
sedatam divae rosaliae dicata MDCCXV”. A 18. századból több, hasonló 
szabályos sokszög alaprajzú, kis alapterületű Szent Rozália-kápolna ismert a 
Felvidéken, amilyen a pezinoki és a szepesváraljai, azonban közülük a kassai 
épület a legnemesebb arányaiban, és – a provinciális viszonyokon belül – 
messze a legkidolgozottabb belső díszítést kapta. 

Tanulmányom szempontjából igazán az ez utáni események érdekeseb-
bek: a Rozália-kápolna körül ugyanis hamarosan remeteség létesült. Az első, 
már a tanács jegyzőkönyvében is megnevezett remete Pettő Zsigmond volt, 
ő a várostól pénzbeli támogatást is kapott, egy 1730-as protocollumban már 
rozáliai remeteként említik.35 Az 1733-i jegyzőkönyv tanúsága szerint hama-
rosan másik remete érkezett Pettő helyére: „Die 7. Xbr. 1733. Fratri 
Andreae eremitae, Eremus ad Capellum S. Rosaliae inhabitanda concessa 
est” (1733. dec. 7. András remetetestvérnek megengedtetik, hogy a Rozália-
kápolnánál lakhasson).36 András remete vezetékneve, a Trajcsik egy általa írt 
elismervényből derül ki.37 Ekkoriban már a domonkosok is miséztek itt, 

                                                   
33 Uo., 5: „1714. Die 2 Marty. Pro inventatione Rerum Ecclesiae Cathedralis S. Elisabethae 
D. Franciscus Korponay et Martinus Senk deputantur. – Item Continuato Erigendae 
Capellae S. Rosaliae Suis Dominationibus qua Inspectoribus concreditur.”  
34 Uo., 15. 
35 Uo., 16: „1730. 14. Xbris. Sigismundo Pettő Eremitae ad S. Rosaliam resoluti sunt nomine 
Eleemosynae Mariani Tres Dnos oeconomos dandi.; 1731. Die 4 Xbr. Sigismundo Pettő 
Eremicolae ad S. Rosaliam resolutus est unus Tallerus per Dnos oeconomos assignandus.” 
36 Uo., 17. 
37 Uo., 17: „Ego infra scriptus Anno hoc psenti 1734 dje vero 24 Sbris Recognosco me a 
Domino Daniele Kovacs percepisse Nu: Tres Marianos in Nomine Elemosynae cujus rei 
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mivel 1732-ben a tanács 20 évre elengedte a beszolgáltatandó szőlődézsmát 
számukra annak fejében, hogy évente ötször: május, június, július, augusz-
tus, szeptember hónapban egy-egy misét mondanak a szőlőhegyek áldásá-
ért. Az egykor a rend tulajdonában lévő szőlőt ugyanis már nem volt erejük 
újra gondozásba venni, hanem – mivel az 1556. évi tűzvész utáni távozásuk 
és a között, hogy I. Lipót király 1698-ban visszatelepítette őket a városba, 
igencsak sok idő eltelt – minden igyekezetükkel inkább időközben elprofa-
nizált templomuk és kolostoruk újjáépítésén munkálkodtak.38 

1735-ben a városi tanács 40 magyar forint évi segélyt szavazott meg 
Trajcsik Andrásnak, hogy azután magát pappá szenteltethesse.39 A követke-
ző évben, amikor már valóban Egerbe készült utazni Erdődy Gábor püs-
pök által magát felszenteltetni, a tanács a megfelelő ruházatról is gondosko-
dott számára, méghozzá nem is akármiből: „ex Panno Padvay dicto”, a 
páduainak nevezett posztóból.40 Fölszentelése után a Rozália-kápolnában ő 
végezte az istentiszteleteket, a miséhez a bort pedig egyenesen a város pin-
céjéből kapta, a kassai városi tanács tehát különösen védelmébe vette a 
remetét. Még több mint egy évtizeden keresztül gondozta a kápolnát és 
Rozália kultuszát, a kassai plébánia halotti anyakönyvében Trajcsik halálá-
nak feljegyzése 1748-ból szerepel.41 A kápolna ezután újabb remetepapot 
                                                                                                                       
Fidem propria manu subscribo Andreas Trajcsik Eremita a S. Rosalia mp.” (Én, alulírott 
jelen év, 1734. szeptember 24-én tanúsítom, hogy Kovács Dániel úrtól három máriást elfo-
gadtam alamizsna címén, amely dolog hitelét saját kezemmel írom alá Trajcsik András szent 
rozáliai remete). 
38 BOTTA István, Huszár Gál művei, élete és kora (1512?–1575), Bp., Akadémiai, 1991, 145. 
39 Idézi WICK, i. m., 17–18: „Die 15 January 1735. Andreae Trajcsik Eremitae ad Capellam 
S. Rosaliae degenti ad dies vitae ipsius pro subsisentia nomine Eleemosynariae Dotis 
resoluti sunt annuatim ex Cassa Cittis solvendi Hung: Flor Quadraginta fine assequendi 
Presbiteratus taliter, ut eo assecuto pro benedictione Territory hujus continuo Deum 
exorare, imo Sacrificia Eid. immolare non intermittat.” (1735. január 15. Trajcsik András-
nak, a Szt. Rozália kápolnánál lévő remetének ellátására, egész életén keresztül alamizsna-
adomány címén, évente, a város pénztárából negyven magyar forint utaltatik ki a papi rend 
elnyerése céljából, hogy ezt elérve, e terület áldásáért Istennél állandóan esedezni, sőt szá-
mára áldozatokat bemutatni meg ne szűnjön.) 
40 Uo., 18: „Die 5 Marty 1736. Comissum Dominis oeconomis quatenus Andreae Trajcsik 
Eremicolae Agriam pro Sacris ordinibus proficiscenti Honestum Vestitum Eremicolarem 
de integro curari noverint ex Panno Padvay dicto.” (1736. március 5. Elrendeltetett a taná-
csos urak által, hogy Trajcsik András remete részére, aki Egerbe a szent rendek felvételére 
utazik, tisztességes remeteruháról gondoskodjanak, a páduainak nevezett posztóból.) 
41 Uo., 20: „1748. April. 16. R. P. Andreas Trajcsik S. Ord. S. Francisci Eremicola ad Capellam 
S. Rosaliae Annor 48 munitus omnibus Sacramentis.” 
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kapott Lescsansky András személyében.42 Walter Lipót után a Kálvárián is 
– ahol kissé későbbről, 1739-ből fennmaradt dokumentum tanúsítja a reme-
ték jelenlétét – ő örökölte a lelkészi posztot. Trajcsik András mellett Walter 
Lipót neve szintén sorozatosan szerepelt a Kassa városi alkalmazottak ek-
kori járandóságait összeíró Conventionaléban.43 A Kassa által patronált Kis 
Pócson is remetelakó testvér volt, Kokovics Ferenc.  

A Rozália-kápolna 1762. július 10-én kapott búcsúengedélyt XIII. Ke-
lemen pápától Esterházy Károly egri püspök közbenjárására.44 Valószínűleg 
ekkoriban kezdett körülötte kialakulni a – még napjainkban is működő – 
temető (Szent Rozália temető, Cintorín Svätej Rozálie), mivel a kassai halot-
ti anyakönyv feljegyzése szerint Penner Ferenc remetetestvért 1764. októ-
ber 6-án, Strohmer János remetét pedig 1766-ban már ide temették.45 A 
mennyezeti freskó datálására mindezidáig nem történt kísérlet, ám mivel a 
kápolnát 1766-ban kimeszelték,46 a felvidéki barokk hagyományaiba jól 
illeszkedő festmény elkészültét így stíluskritikai alapon a 18. század második 
felére teszem.  

A freskó középpontjában az Atyaisten látható angyalaival körülvéve, 
földgolyón trónolva, kezében az emberiséget kormányzó jogarral. Mint 
számos más pestisfreskó esetében, itt is az engesztelés motívuma jelenik 
meg, azonban sem Mária, sem a megváltó Krisztus nem jut szerephez a 
kompozícióban, helyettük az oltár fölött Dávid király látható az angyallal. A 
jelenet a Királyok könyvének passzusára utal, az ebből származó szólás pedig 
jól ismert volt a kora újkori deákság körében is: „fames, bellum, pestis, tria 
Davidis mala”.47 Dávid király három csapása ugyanis az éhség, a háború és 
a pestis. A szőke hajú, szárnyas angyal vesszőnyalábot, pallost és koponyát 
                                                   
42 Uo., 27: „Pro Prandio Primitas celebraturo R. Eremicolaec ad S. Rosaliam et Assisten- 
tibus futuro Die Dominico parando resoluti sunt fl. 8. d. – Justae vini N 50 a d. 18 et unus 
Antalco Cerevisiae” (A Szent Rozálián lévő remetének, aki első szentmiséjét fogja végezni, 
és a miserésztvevőknek a jövő vasárnapon készítendő ebédjére kiutaltatik 8 Ft, 50 icce bor 
18 dénárért és egy kis hordó sör.) 
43 Uo., 20: „R. P. Trajcsik Eremicolae ad S. Rosaliam 40 fl.; R. P. Valther Eremicolae ad 
Calvariam 25 fl.” 
44 Esterházy a búcsú időpontját Szent Rozália ünnepnapjában állapította meg, ha az vasár-
napra esik, ha pedig nem, akkor a következő vasárnapban. 
45 Idézi WICK, i. m., 37–38. 
46 Uo., 36: „1766. 19. Sept. Determinandum […] ut Capellam Sanctae Rosariae per Dealba- 
tores Ecclesiae Parochialis priusquam Parochiam inalbare inciperit, dealbari curent.”  
47 2Kir 24, 11–25. 
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nyújt Dávid felé, akinek választania kell közülük.48 Lábainál egy férfi tekint 
fel irgalomért fohászkodva, és egy nyitott könyv hever a következő írással: 
„Miserere mei Deus”, az 51. zsoltár kezdőszavaival. A mennyezet másik 
végében szintén felirat olvasható egy szalagon a párkány fölött: „Peregrini 
enim sumus coram te et advenae sicut patres nostri”, vagyis Zarándokok 
vagyunk ugyanis előtted és jövevények, ahogyan atyáink mindnyájan.49 Alat-
ta vándorbot, lopótök, rózsafüzér, egy kagylóval díszített zarándokruha 
sarka és egy koponya: mind pestisszentek jól ismert attribútumai. Ide íratták 
fel a névtelen megbízók: „Opus Benefactorum”, azaz jótevők műve. 
 
 

Peregrini enim sumus 
 

Úgy gondolom, az, hogy már a legkorábbi időktől fogva remeték laktak a 
kápolna közelében, nem független Rozália patrocíniumától, aki maga is 
remetenő volt. Tanulmányomban amellett érvelek, hogy ez a remetekultusz 
megnyilvánul a belső tér ikonográfiai programjában is.  

A 18. században számos kápolnánál éltek remeték, főként a Kálvária ká-
polnák esetében – ahogyan Kassán is –, erről viszonylag megbízható ada-
tokkal rendelkezünk. Ezen esetek túlnyomó többségében azonban ez sem-
milyen összefüggésben sem állt a kápolna patrocíniumát adó szenttel, illetve 
annak helyi kultuszával. A kassai Rozália-kápolna esetében azonban képi 
forrásokkal szeretnék érvelni ezen összefüggés fennállásának alátámasztásá-
hoz. Élt más Rozália-kápolna mellett is remetetestvér, ahogyan a pesti Szent 
Rókus- és Rozália-kápolna esetében is tudunk erről. A Kálvária kápolnák-
hoz hasonlóan papi és gondnoki feladatokat töltött be, ez viszont nem füg-
gött össze a templom belső díszítésével vagy Rozália remetenőként való 
tiszteletével.50 Az azonban bizonyos, hogy a korabeli köztudatban benne 
volt, hogy ezek mellett az épületek mellett remeték tanyáznak, ezt idézi fel 
Kisfaludy Sándor (1772–1844) Tátikája is:  

                                                   
48 Bővebben vö. Christine M. BOECKL, Images of Plague and Pestilence, Iconography and Iconology, 
Kirksville, Truman State University Press, 2000, 54–55. 
49 1Krón 29, 15. 
50 RUPP Jakab, Buda-Pest és környékének helyrajzi története, Pest, Magyar Tudományos Akadémia 
Történelmi Bizottsága, 1868, 263. 
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Rozália kápolnája 
Legyen vesztének helye; 
És ideje a jövendő 
Karácsonnak éjjele; 
Gyilkosa a holt Lázárnak, 
Ki ott vala remete, 
Járó lelke, kit ember már 
Kérdőre nem vehete.51  

Mivel Rozália elsősorban csak pestisszentként ismert a művészettörténet-
írásban és a történelemtudomány más ágaiban egyaránt, ez a látásmód ese-
tenként, így Kassát tekintve is némi korrekcióra szorulhat.52 

A vizsgálatot sajnos nagymértékben nehezíti, hogy az eredeti, 18. századi 
Szent Rozália-szobor helyén jelenleg egy 20. századi kép- és szoboregyüttes 
látható a főoltáron.53 A barokk szobor feltehetően Gregorio Tedeschi mon- 
tepellegrinói művét követhette, amely – ha csak áttételesen is – a halálba 
szenderült Rozália szobrászati ábrázolásainak fő prototípusát adta.54 Két 
hasonló, ismeretlen helyről származó felvidéki alkotást őriz a pozsonyi 
Národná Galéria is.55 Az oltár két oldalán egy-egy festett faajtó látható, 
rajtuk két, mára viszonylag elfeledett magyarországi szenttel. A két olaj-
festmény – amelyeknek alja egy későbbi padlószint-megemelés miatt már 
csak az ajtók nyitott állapotában vehető szemügyre – stíluskritikai alapon 
szintén a 18. századból maradt fenn. Előbbi tény azért is említést érdemel, 
mivel csak ekkor olvashatóak a festmények aljára írt feliratok, amelyek áb-
rázoltjaikról beszélnek. A bal oldali ajtóra írt latin nyelvű szöveg: „S. Andre-
as Zóérardus, in monte Zobor ad Nitriam Sub S. Stephano Rege Hungariae 
eremiticam vitam ducens, obyt Martyr.” – amelyből rögtön kiderül, hogy a 
két zoborhegyi remete egyikéről van szó, Szent Zoerard-Andrásról (?–1030 
k.). A másik ajtón remetetársa és tanítványa, Szent Benedek tűnik a néző 
elé, szinte teljes életnagyságban: „S. Benedictus Sancti Andreae Zoérardi 

                                                   
51 KISFALUDY Sándor Minden munkái, II, kiad. TOLDY Ferenc, Pest, Heckenast Gusztáv, 
1847, 68. 
52 NÉMETH István, Művészet a pestis árnyékában, Lege Artis Medicinae, 2006/3, 271–273. 
53 Alexander FRICKÝ, Pamiatky – hnutel'né, II: Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, 
Prešov, Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1969, 84. 
54 SZILÁRDFY Zoltán, Palermói Szent Rozália ikonográfiájához = Sz. Z., Ikonográfia – Kultusztör-
ténet, Bp., Balassi, 2003, 205. 
55 Magda KELETI, Neskorá renesancia, manierizmus, barok v zbierkach SNG, Bratislava, SNG, 
1983 (Fontes, 2), 225, 257. 
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discipulus, ab ethnicis latronibus graviter sauciatus, supra Trencinum in 
Vagum, tunc Szkalkam subterfluentem dejectus. Obyt Martir.” Mindkét 
festmény Hevenesi Gábor Ungaricae Sanctitatis Indicia című könyvének met-
szetei alapján készülhetett.56 Zoerardus az ezredforduló táján érkezett a 
frissen szerveződő Magyar Királyságba, és egy pannonhalmi látogatás után 
a zoborhegyi Szent Ipoly bencés monostorban az András nevet vette fel.57 
Itt sem időzött azonban hosszú ideig, hanem a vadon magányába vonult, és 
ott mértéktelenül szigorú anakhoréta életmódot folytatott: a képen is önsa-
nyargatása közben jelenik meg, ahogyan feje köré köveket kötözött, és egy 
éles tüskékkel kivert fatörzsben ül, nehogy elbóbiskoljon mértéket nem 
ismerő virrasztása közben.58 Az első fennmaradt, Magyarországon keletke-
zett, latin nyelvű legendánkat éppen a két zoborhegyi remetéről írta Boldog 
Mór pécsi püspök, 1064–1070 körül.59 Zoerardot és Benedeket avatták 
elsőként szentté hazánkban 1083-ban I. Szent László király kezdeménye-
zésére, ezután következett csak Gellért, István és Imre herceg transzlációja.60 
A Rozália-kápolna melletti remetelakot Szent Lászlóról nevezték el, így el-
képzelhető, hogy egyfelől tudatosan kiemelték a legelső magyarországi 
kanonizáció jelentőségét, másrészt Zoerard-András és Benedek tiszteletét 
hangsúlyozták.61 Ez esetben ráadásul két felvidéki remeteszentről van szó, 
akiknek a helyi kultusza ekkoriban még kifejezetten élő lehetett a nép köré-
ben, a hagyományok mellett annak a barokk ellenreformációs propagandának 

                                                   
56 HEVENESI, i. m., 100, 102. 
57 Bővebben vö. SÓLYMOS Szilveszter, Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete 
és kultusza Magyarországon, Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 
1996. 
58 Friederike TSCHOCHNER, Zoerardus (Andreas Swierad) und Benedikt = Lexikon der Christlichen 
Ikonographie, Hrsg. Engelbert KIRSCHBAUM, VIII, Rom–Freiburg–Basel–Wien, Herder, 
1976, 641; ILKÓ Krisztina, Az aszkézis gyakorlatának szélsőséges formái Szent Zoerard-András 
vitájában = Micae Mediaevales, II: Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Euró-
páról, szerk. PÉTERFI Bence, VADAS András, MIKÓ Gábor, JAKAB Péter, Bp., ELTE BTK 
Történelemtudományok Doktori Iskola, 2012 (ELTE BTK Történelemtudományok Dok-
tori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák, 3), 33–44. 
59 ILKÓ Krisztina, A Legenda Sanctorum Zoerardi et Benedicti szöveghagyománya a középkor és kora 
újkor folyamán = Mű & Szerző, szerk. BARTÓK Zsófia Ágnes, DOBOZY Nóra Emőke, 
FÖRKÖLI Gábor, Bp., ELTE BTK, 2012 (Arianna Könyvek, 4), 92. 
60 Uo. 
61 Idézi WICK, i. m., 37: „1764. October 6. Frater Franciscus Penner Eremicola ad Sanctum 
Ladislaum circiter 60 annorum, provisus omnibus sacramentis mortuus est ad Stam 
Rosaliam, ibique sepultus est.” 



Georg Christoph Kilian Palermói Szent Rozáliát ábrázoló metszetének (1757) ikonográfiája 

167 
 

köszönhetően is, amely újból felkarolta és igyekezett népszerűsíteni tisztele-
tüket.62 Megemlítendő, hogy talán a névválasztás sem véletlen éppen András 
és Benedek szerepeltetésénél, hiszen a kassai egyházmegye védőszentje Szent 
András apostol, ami pedig még szembetűnőbb, hogy a Rozália-kápolnánál 
élő, a város által legbőkezűbben patronált remete Trajcsik András volt. Akár 
az ő emlékezetére is eshetett a megrendelők választása Zoerard-Andrásra.  

E két, merőben szokatlan témájú ábrázolás mellett a korabeli források-
ban szintén kiemelt szerepet kap, hogy a kápolna mellett remeték laktak. 
Friedrich Orbán egy 1759-es feljegyzése tudósít róla, hogy évente kétszer 
ünnepélyes körmenet indult a városból a Szent Rozália-kápolnához: áldo-
zócsütörtökön és Rozália ünnepének nyolcadába eső vasárnapon.63 A rövid, 
tömör közlés után kiemelten még azt is hozzáteszi: „hic Sacer locus ab 
Eremicolis incolitur”, azaz ezen a szent helyen remeték laknak. Számukra 
Rozália olyan követendő példakép lehetett, mint Szent Zoerard-András 
vagy Benedek, a remeték pedig Rozália tiszteletének fenntartásán munkál-
kodtak szüntelen. Az, hogy ezt a kassai városi tanács ugyancsak méltányolta, 
köszönetük kifejezése volt az okból, hogy Rozália ugyanúgy megmentette 
Kassát a pestistől, mint egy évszázaddal korábban Palermo városát. Telek is 
erre utalva választotta prédikációja mottójául ugyanazt a bibliai parafrázist, 
amely a szent neve mellett megmentő csodájára is utal, és a palermói Chiesa 
di Immacolata Concezione al Capo barokk Szent Rozália-szobra fölött is 
olvasható: „Quasi flor rosarum in diebus vernis”.64 
 
 
 
 
 

                                                   
62 ILKÓ Krisztina, Vincenzo Dandini (1607–1675) Szent Zoerard-András (Szórád) és Borromeo 
Szent Károly-oltárképe az arezzói Santa Maria in Gradi templomban, Művészettörténeti Értesítő, 
2013, 47–53. 
63 Uo. 
64 TELEK, i. m., 3: „Mint a’ rósák virága a’ tavaszi napokban”. – Helen HILLS, Iconography and 
Ideology: Aristocracy, Immaculacy and Virginity in Seventeenth-Century Palermo, Oxford Art Journal, 
1994/2, 30. 
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KÓNYA FRANCISKA 
„Távoztasd-el töled a’ gonoszt, tégy jót, 
és egygyezzél-meg az Istennel” 
Misztikus megismerés Tarnóczy István meditációs könyveiben* 

 
 

 
Tudni akarják, mit is értünk a misztikán. Azt felelem 
erre: senki sem tudja igazán megmondani, hacsak maga 
is nem misztikus; senki sem képes kellően megérteni, 
aki maga is nem arrafelé halad, hogy azzá váljon. 

(Gerhard Tersteegen)1 
 
Tarnóczy István (1626–1689) megjelent nyomtatványai között egyaránt 
találunk latin és magyar nyelvű, önálló és fordított műveket. Irodalmi mun-
kásságát műfaji változatosság jellemzi: az uralkodó imádság- és elmélkedés-
gyűjtemények mellett ugyanis találunk három kötetből álló elogiumsoro- 
zatot, egy filozófiai vizsgatétel-gyűjteményt és egy temetési beszédet. Jelen 
tanulmány a jezsuita szerző imádság- és elmélkedésgyűjteményeiben fellel-
hető misztikus vonatkozásokat vizsgálja. Kutatásunkban tehát különös fi-
gyelmet érdemel a három 1685-ben, Bécsben megjelent könyve: a Jó akarat,2 
a Választott Nyil3 és a Vigyázó Szem,4 és két fordítása: a Mennybe vezető Kalauz5 
(Giovanni Bona, Manuductio ad coelum) és a Nagy mesterség a jó élet6 (Roberto 
Bellarmino, De arte bene moriendi). Tarnóczy István meditációinak központi 
témája az Istenhez való felemelkedés, ennek leggyakrabban ajánlott eszköze 

                                                   
* A szerző az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tagja. 
1 Idézi: Walter NIGG, A misztika három csillaga: Eckhart–Suso–Tauler domonkos misztikusok, 
[Bp.], Paulus Hungarus–Kairosz, [1999], 6. 
2 TARNÓCZY István, Választott Nyil, avagy A’ jó igyekezet, Bécs, 1685 (RMK I. 1326).  
3 TARNÓCZY István, Jó Akarat, melly által az ember Istennel egy ertelmövé válik, Bécs, 1685 (RMK 
I. 1325). 
4 TARNÓCZY István, Vigyázó Szem, avagy Istennek mindenütt jelen léte, Bécs, 1685 (RMK I. 
1327). 
5 TARNÓCZY István, Menyben vezető Kalauz, Nagyszombat, 1675 (RMK I. 1185). 
6 TARNÓCZY István, Nagy mesterség a jó élet, Nagyszombat, 1680 (RMK I. 1252).  
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pedig az emberi akaratnak az isteni akarathoz való alakítása. Emellett vi-
szont a misztikus megismerés más útjait is kínálja. 

A Tarnóczy-életmű egésze közül a Vigyázó Szem, avagy Istennek mindenütt 
jelen léte című elmélkedésgyűjteményt nevezhetnénk a „legmisztikusabbnak”. 
A szerző a könyv első két részében az Isten jelenlétén való elmélkedést a 
misztika hármas útjával kapcsolja össze. A lelki felemelkedés hármas útjá-
nak tagolását az 5–6. század fordulóján élt (Pszeudo-)Dionüsziosz Areo- 
pagitésznek tulajdonítják. Az általa kidolgozott hierarchikus rendszer idővel 
leegyszerűsödött. Az isteni valóság alászálló mozgása (proodosz) elmaradt, 
egy idő után már csak az ember felfelé irányuló haladására értelmezik.7 
Tarnóczy, mielőtt részletesen kitérne az egyes szakaszokra, a fő gondolat 
összegzéseként így fogalmaz:  

Declina malum, fac bonum, et jungere Deo. Távoztasd-el töled a’ gonoszt, tégy jót, és 
egygyezzél-meg az Istennel: a’ melly három dologban foglaltatik a’ három lelki 
életnek mivólta, ugymint a’ Tisztulásnak, a’ Világosétásnak, és a’ meg-egygyezés- 
nek, a’ kibül ki tetczik, melly nagy ereje, és munkálkodása vagyon mind ezekben, 
az Isten jelen létében való gyakorlásának […].8 

Ezután annak kifejtése következik, hogy a lelki élet útjain való haladás-
ban hogyan lesz segítség a rendszeres elmélkedés. A meditáció először is a 
via purgativa eszközeként értelmezhető, hiszen támasz a kísértések és bű-
nök elkerülésében. Tarnóczy szentírási történetekkel és egyházi írók idéze-
teivel gazdagon példázza alaptételét, miszerint ha  

valaki ez illyen gondolatnak fegyverében öltözik, hogy ö tudni illik mindenütt, és 
mindenkor az Isten vigyázó szeme elött forog, az bizonyára semi rendétlen gon-
dolatnak, avagy testi, vagy természeti indulatnak soha nem enged, de még a’ po-
kolbéli sárkánynak dühösségétül sem retten meg.9 

Fordítva viszont, aki elfelejtkezik az isteni jelenlétről, „minden bünöknek 
aitaiát, és kapuiát föl nyittya, és nyitva tartya”.10 A tisztulás kiűzi a bűnből 
kilábaló emberből a helytelen vágyódásokat, a rossz szokásokat, hiszen ha 
valaki állandóan eszében forgatja Isten jelenlétét, könnyen ellenállhat a kí-
sértéseknek.11 
                                                   
7 Kurt RUH, A nyugati misztika története, I: A patrisztikus alapok és a 12. század szerzetesi teológiá-
ja, Bp., Akadémiai, 2006, 62–66. 
8 TARNÓCZY, Vigyázó Szem…, i. m., 11–12. 
9 Uo., 27–28. 
10 Uo., 32. 
11 Uo., 12–13. 
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Másodszor, Tarnóczy elgondolásában, az efféle elmélkedésnek fontos 
szerepe van a via illuminativa esetében szintén, mivel az erények gyakorlásá-
ra indít:  

hogy ha a’ tisztuló lelki életnek olly hasznos az Isten jelenléte, mentöl inkább na-
gyobb alkalmatosságára válik, a’ világosétó lelki életnek és valamint hogy ez za-
bolán tartóztat, ugy hogy a’ gonosztúl el ne ragattassunk, és ne rohannyunk a’ 
bünre, ugy szintén hegyes ösztönünk, és éles sarkantyunk lészen a’ jóra, és a’ 
joszágos cselekedeteknek uttyán el igazodott futásra.12  

Végül a felsorolást azzal zárja, hogy e meditáció „az Egygyező életre-is 
hasznos”.13 A misztikus egyesülés (via unitiva) ugyanis a két fél jelenlétét 
feltételezi, amelynek elérésére szintén azt ajánlja, hogy az Istent mindig 
eszünkben tartsuk.14 

Érdemes megnéznünk, hogyan értelmezi Tarnóczy ezt az ’unio’-t: az egye-
ző élet „arra igyekezik, hogy az szeretet a’ keresztyén lélekben föl gyulladgyon, 
és lángot vessen, hogy az Istennel meg-eggyezzen, és mint egy öszve forjon, a’ 
kiben áll a’ tökéllettességnek meg-állapadása.”15 Tehát az Istennel való egyesü-
lés jelenti a lelki élet csúcspontját. Az ideális állapot eléréséhez vezető úton 
pedig hangsúlyos az élet megjobbításának gondolata: a misztika első két útjá-
nak megfelelően a bűnök elhagyását és az erények gyakorlását követeli attól, 
aki „valóságossan az Istennel a’ szerelemben meg-akar eggyesülni”.16 

A Tarnóczy által 1675-ben lefordított műben, az olasz Giovanni Bona 
Manuductiójában szintén megjelenik, Gábor Csilla szavaival élve „távolról 
követhető” ez a misztikus hármasság. A via purgativának megfeleltethető a 
hét főbűnt és az azoktól való szabadulást tárgyaló rész, a via illuminativa 
lépéseiként értelmezhetjük az emberi érzések, indulatok igazgatását taglaló 
és az erények gyakorlására buzdító részt, a via unitivának pedig a záró feje-
zet feleltethető meg, amely a tökéletes élet végéről, az Istennel való egyesü-
lésről szól.17 

                                                   
12 Uo., 37. 
13 Uo., 51. 
14 „leg-alkalmatossabb uttya az Isten szeretetihez-való menésére, és jutására ez, ha szüntele-
nül az Istent szemünk elött hordozzuk.” Uo., 53. 
15 Uo., 51. 
16 Uo., 53. 
17 GÁBOR Csilla, „Religiosa actio mentis”: Meditációelmélet és meditációtípusok a kora újkorban Euró-
pában és Magyarországon = Devóciók, történelmek, identitások, szerk. G. Cs., Kolozsvár, Scientia, 
2004, 40–41 (9–60). 



KÓNYA FRANCISKA 

172 
 

A Vigyázó Szemben a hármas út előbb említett beépítése mellett Avilai 
Szent Teréz (1515–1582) misztikus írásaiból is merít Tarnóczy. Egyrészt 
példaként állítja az olvasó elé Szent Teréz alakját, aki annyira elmerült az 
Isten jelenlétében, hogy mindig elméjében tartotta őt,18 másrészt az isteni 
jelenlét önmagunkban való feltalálásának módját tárgyalva idézi Szent Teréz 
Via perfectionis (1565) című művét. Ebben a szerző párbeszédes formában 
tanácsokat és útmutatásokat fogalmaz meg szerzetestársainak, hogy beve-
zesse őket az általa gyakorolt imaéletbe. „Belső imának” nevezi azt a mó-
dot, amelyben misztikus találkozás történik. A tökéletesség útja 28–29. fejeze-
téből fordít le a jezsuita szerző egy részt, értelmezve, magyarázva azt. Esze-
rint aki minden külső gondolat kizárásával magába tud szállni, megtalálni 
ott az Istent, az „az igaz úton jár”, és lehetősége van arra, hogy igyon az élő 
víz forrásából. Ezen a forráson Tarnóczy szerint „az szent szüz a’ contemp- 
latiot, avagy az mélly elmélködést érté.”19 A szavak nélküli, mély belső imára 
összpontosító spanyol misztikus műveiben ugyanis hangsúlyos szerepe van 
a meditációnak, szemlélődésnek: ajánlott napközben többször Krisztus 
életének misztériumán elmélkedni, ez képessé tesz a kontemplációra.20  

Mindezek mellett Tarnóczy szintén idézi Avilai Teréz imamódjáról való 
tanúságtételét. Vallomása szerint az Úr tanította erre az összeszedett ima-
formára, „a’ mellyben sok lelki vigasztalást, és szép fortéllyokat tapasztal-
tam, hogy az elmém szüntelenül öszve legyen gyütve, s- ne oszollyék, ide, s- 
tova.”21 Tarnóczy a Jó Akarat című művében hasonló téma kapcsán szintén 
előhozza Szent Teréz gondolatait: az általa ideálisnak nevezett imádság 
módja és titka az, hogy mindenben képesek legyünk ráhagyatkozni az Isten 
akaratára.22 

Tarnóczy kegyességi műveiben egy-egy gondolat hangsúlyozására elő-
szeretettel használ „szép és világos példákat”. Ezekhez a szentírási és törté-
nelmi események mellett gyakran merít a szentek vitájából (életrajzából). Így 
                                                   
18 TARNÓCZY, Vigyázó Szem..., i. m., 138. 
19 Uo., 96. 
20 Lawrence S. CUNNINGHAM, Keith J. EGAN, Christian Spirituality: Themes from the tradition, 
New Jersey, Paulist Press, 1996, 96–97; SÖVEGES Dávid, Fejezetek a lelkiség történetéből, Pan-
nonhalma, Szent Gellért Hittudományi Főiskola, 1993, 206–208. 
21 TARNÓCZY, Vigyázó Szem…, i. m., 97–98. 
22 „Az igaz buzgó imádságnak modgya s minden mestersége abban áll, hogy a’ mi akaratun- 
kat mentöl inkább lehet minden tehetségünkkel arra vessük, hogy az ö szent akarattyával 
eggyet értsen, s-eggyé legyen.” TARNÓCZY, Jó Akarat…, i. m., 82. 
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Avilai Teréz mellett számos más misztikusról is olvashatunk, legtöbbször 
Szent Gertrúd/Grót (1256–1301 k.) neve fordul elő. A Választott Nyilban 
kétszer is megjelöli forrásként Gertrúd könyvét (in suo lib. sapi.; lib. 3 cap. 
23.).23 A hagyomány szerint Krisztus meghagyta neki, hogy úgy éljen min-
den cselekedetében és munkájában, hogy cselekedeteit, gondolatait, szavait 
az ő szavaihoz egyezteti. Ehhez kapcsolódóan olvashatunk Tarnóczynál 
arról a látomásról, amelyben Krisztussal együtt Szent János evangélista is 
megjelent neki. A tanítvány íráshoz kezdve először tintába mártotta penná-
ját, így feketével, aztán Krisztus oldalába mártva a tollat vörös betűkkel írt. 
A jezsuita szerző ehhez fűzött értelmezése, a beszéd tárgyára való alkalma-
zása így kezdődik:  

ezen látással tuttára akarta adni, Christus Urunk szent Grotnak, a’ vagy 
Gertrudnak, hogy a’ fekete bötük, nem egyebet jelentnek, hanem a’ jámbor, és 
Istenes életü léleknek az ö közönséges Szokott cselekedetit a’ vörös, és piros 
bötük pedig, jelentik azokat a’ cselekedeteket, mellyeket a’ Christus szent vérével, 
és szenvedésével meg-egyezvén végbe viszünk […].24 

Tarnóczy számos esetben különböző erények gyakorlása kapcsán példá-
lózik Gertrúddal. Így többek között a szenvedés, testi nyavalyák elfogadá-
sában való példamutató magatartásáért említi őt, akinek lázas betegségében 
megjelent az Üdvözítő, egyik kezében a betegséget tartva, másikban az 
egészséget. Az Úr kérdésére, hogy melyiket választja, a szerzetesnő az isteni 
akarathoz igazodva Krisztusra bízza a döntést.25 Szintén az isteni akarat 
kérdéséhez kapcsolódóan, a halál készséges elfogadásában állítja példakép-
nek egy másik életrajzi eseményre utalva: a szent életű szerzetesnő egy na-
gyobb esést túlélve sajnálatát fejezte ki, hogy nem kerülhetett rögtön Krisz-
tus elé.26 

Tarnóczy több művében is idézi Mechtild látomását Gertrúdról. A Jó 
Akaratban az Úr Mechtildnek kinyilatkoztatott elismerő szavai szerint: 
ahogy a kéz és szem rögtön azt cselekszi, amit az akarat parancsol, úgy 

                                                   
23 A szerzőséget illető kérdések máig sem tisztázottak. A 2. rész önéletrajz, ezt Gertrúd írta, 
de a négy többi könyv más tollából származik. – Kurt RUH, A nyugati misztika története, II: A 
12. és 13. századi női misztika és az első ferencesek misztikája, Bp., Akadémiai, 2006, 359–361. 
24 TARNÓCZY, Választott Nyil..., i. m., 88. 
25 „Oh édes meg-váltó Jesusom, én Uram s-Istenem, én egyebet nem választok, hanem csak 
azt, a’ mitt akarsz, nékem mind egy, csak tellyék bé a’ te szent akaratod.” TARNÓCZY, Jó 
Akarat…, i. m., 179–180. 
26 Uo., 190–192. 
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Gertrúd is késedelem nélkül teljesíti az ő akaratát.27 A Vigyázó Szemben 
Mechtild látomásáról hosszabb idézetet találunk:  

Az szent Mechtildis látott vala egykor, egy illyen látást: A’ Christus üle egy királyi 
székben, és hogy ö kerüllette az ö szerzetén-való szerelmes nénnye Szent Gert-
rúd, nagy alázatossan, böcsüllendö, s-tisztelendö képpen jár vala, szokása felett-
való módon, ugy hogy vala melly felé fordúlna mindenütt szeme elött vólna a’ 
Christus: a’ midön Mechtildes ezen álmélkodnék, azt mondá néki, a’ mi édes 
Jésusunk: Az én kedves, választott Gertrud leányomnak ollyan az élete, a’ mint 
itt látod lenni, ö mindenkor az én szemeim elött jár, kél, és mindeneket 
cselekeszik, egyebet nem kiván, hanem hogy egyedül csak engem ismérien, az én 
akaratomat, és parancsolatimat végbe vigye, és be-tellyesétse, és hogy minden 
fáratságát, s-tehetségét az én dicsösségemre, igazán, és hiven föl áldozza.28  

Ugyanitt a jegyesszimbolika képeivel él: Gertrúd úgy viselte magát, „mint az 
szerelembe eset Jegyes”, aki soha el nem engedi kedvese kezét.29 

A fentieken kívül számos más női misztikus neve felbukkan a jezsuita 
szerző könyveiben. Genovai Szent Katalin (1447–1510) neve több Tarnóczy-
műben is előkerül. Krisztus jelenlétén való elmélkedés kapcsán hozza pél-
daként Katalin látomását a véresen keresztjét hordozó Jézusról.30 Máshol a 
Miatyánk imádkozásával kapcsolatos kinyilatkoztatásról olvashatunk: az Úr 
parancsa, hogy mindenkor különösen figyeljen a „legyen meg a te akaratod” 
szavaira, úgy rágja meg, mint lelki eledelt.31 Ismét más helyen éppen ennek 
beteljesítőjeként nevezi meg őt, idézve szavait: „a’ mitt az Isten akar, azt 
akarom én-is”.32 

A Választott Nyilban a szolgálat fontosságát hangsúlyozva említi egy 
újabb misztikus, Sziénai Szent Katalin (1347–1380) látomását. Ebben az Úr 
így inti őt: „édes leányom, gondolkodgyál én felölem, s-légy jó emlékezettel 
rólam, hogy én is emlékezzem felöled. Ne légyen semmire másra gondod, 
hanem csak az én szolgálatomra, dicséretemre, és nevemnek fel-magasz- 
talására, mentül jobban lehet […]”.33  

A Tarnóczy műveiben fellelhető férfi misztikusok közül Clairvaux-i 
Bernátot (1090–1153) és Henricus de Susót (1295–1366) emeljük ki. Szá-

                                                   
27 Uo., 200–201. 
28 TARNÓCZY, Vigyázó Szem…, i. m., 136–137. 
29 Uo., 138. 
30 Uo., 75. 
31 TARNÓCZY, Jó Akarat…, i. m., 229. 
32 Uo., 201. 
33 TARNÓCZY, Választott Nyil…, i. m., 55–56. 
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mos alkalommal idézi Bernát Énekek énekéhez írt kommentárját (Sermones 
super Cantica canticorum). A Nagy mesterség a jó életben a 4. beszédre történik 
utalás. Eszerint az ima mint misztikus találkozás feltételezi az emberi lélek 
őszinte alázatát, mivel csak így mehetünk be a mennyei udvarba, a királyok-
nak királya elé.34 

A Bernát beszédeit átható jegyesszimbolika képei szintén tetten érhetők 
Tarnóczy műveiben. A bernáti szent szerelemben a menyasszony a kivá-
lasztottak egyháza és minden Istent kereső lélek. Ebben a misztikus kapcso-
latban a hangsúly nem a tiszteletadáson, hanem a szereteten van: az égi 
vőlegény és földi jegyese szeretik egymást (purus amor).35 A lélek és Isten 
kapcsolatán kívül Szűz Máriára vonatkoztatva szintén idézi Tarnóczy az 
Énekek éneke sorait: a gránátalma tökéletességével ruházva fel őt (Én 4, 13–
14).36 Máskor elvonatkoztat: saját igyekezeteinknek, törekvéseinknek kell a 
jegyeshez hasonlóvá lenniük, aki maga olyan (az Énekek éneke szerint – Én 
3, 6), mint az égbe szálló mirha- és tömjénfüst.37 

Henricus de Suso (Heinrich Seuse) esetét a Jó akaratban közvetlenül a 
fent említett Mechtild-látomás előtt olvashatjuk. A domonkos szerzetes 
addig gyakorolta az isteni jelenlét tudatosítását, amíg ez szokássá nem vált 
benne. Így „gyözhetetlen békességes-türéssével” viselte a külső és belső 
szenvedéseket. Tarnóczy tehát annak példájaként állítja az olvasó elé Henri-
ket, hogy bárki elérheti a belső békét.38 Máshol pedig ugyanezen témáról 
szólva idézi őt: az Isten dicsőségét azzal szolgálhatja az ember leginkább, ha 
beteljesíti az ő akaratát.39 

Az eddig felsorolt, név szerint említett misztikusok mellett Tarnóczy 
számtalan esetben névtelenül példálózik egy-egy szent életű emberrel, szer-
zetessel.40 Minden általa említett misztikus istentapasztalat közül az egyik 
legterjedelmesebben elmesélt látomás alanya éppen egy ilyen szerzetes, aki 

                                                   
34 TARNÓCZY, Nagy mesterség a jó élet, Nagyszombat 1680 (RMK I. 1252), 129–130. 
35 RUH, i. m., I, 290. 
36 TARNÓCZY, Választott Nyil..., i. m., 115–116. 
37 Uo., 121–122. 
38 TARNÓCZY, Vigyázó Szem..., i. m., 135–136. 
39 TARNÓCZY, Jó Akarat..., i. m., 15. 
40 Lásd még: a csodák övezte szerzetes példája (Uo., 98–103); egy szent életű koldus és egy 
teológus párbeszéde (Uo., 118–126); Sanctulus nevezetű szerzetes példája Gergely pápa 
írásából, aki egy rab helyett önként életét adná, de Isten csodával menti meg őt a hóhér 
kezéből (Uo., 192–194). 



KÓNYA FRANCISKA 

176 
 

kinyilatkoztatásban azt látja, hogy Krisztus királyi trónján ülve arany gyűrűt 
tart, amelynek közepét célozva három embercsoport íjjal lövöldöz. Tarnóczy 
közli a szimbolikus jelenet Istentől kapott magyarázatát is.41 

Bár a jezsuita szerzők általában szívesen idézik Kempis Tamás Krisztus 
követése című művét, Tarnóczyra ez nem jellemző. A Jó akarat Bercsényinek 
szóló ajánlásában hivatkozik rá, röviden idézve őt a türelmesség erénye 
kapcsán: „a’ melly dolgoknak iobulasa nem áll akaratunkon s-hatalmunkon. 
Kempis Tamás-kint; quod non possumus emendare, debemus patienter 
tolerare, annak vétke nem tulaidonétatik embernek; mert csak békeséges 
tűrés akkor dolga.”42 

Tarnóczy István elmélkedésgyűjteményeiben a jezsuita meditációírás ha-
gyományához kapcsolódik. Meditációinak központi témája az Istenhez való 
közeledés, a vele való bensőséges kapcsolat elérése. Ehhez vezető leghatá-
sosabb módként pedig az emberi akaratnak az isteni akarathoz való alakítá-
sát ajánlja, amely egyféle misztikus megismerést is feltételez. Ugyanakkor a 
képzelet és az érzékek használatának (applicatio sensuum) ignáci jelentősége 
meditációiban szintén szerepet kap. Hangsúlyos gondolata, hogy az Isten 
éppen az érzékeken keresztül ajándékozza meg bőségesen az embert: „va-
lami vigasztalásunk, segétségünk, örömünk, és gyönyörüségünk lehet, a’ te- 
remtett állatokbúl, ugy mint az iz, az étekben, az szén a’ festékben, a’ hallás 
a’ musikában, a’ szag a’ drága festékben, és jó illató izekben, azt az egész 
testünknek tagiaival közli.”43 
 
 

                                                   
41 „Az aranyos karika, avagy gyürü jelenti az Istennek irgalmasságát, a’ kinek közepén a’ 
kegyes Jésus szive, a’ ki minden érdemivel tellyes, valamit érdemlet szent halála, és szenve-
dése által tellyes életiben; A kéz éijasok pedig három rendbéli emberek, a’ kik kiválképpen 
való módon az Isten szólgálattyára, és a’ tökélletes életre atták magokat…” TARNÓCZY, 
Választott Nyil…, i. m., 56–60. 
42 TARNÓCZY, Jó Akarat…, i. m., [7.] 
43 Uo., 86. 




