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KILIÁN ISTVÁN 
Karácsony és vízkereszt 
néhány jezsuita templomban a 18. században 

 
 
A katolikus egyház világosan megkülönbözteti a szentségeket és a szentel- 
ményeket. A szentségeket hitünk szerint Krisztus alapította. Jelek és köte-
lességek ezek, amelyek segítségével Isten kegyelmét elnyerhetjük. A szentel- 
mény sok tekintetben hasonlít a szentségekhez, leginkább azért, mert ennek 
is kegyelemközvetítő ereje és szándéka van. Az egyház ezekkel is éppen úgy 
él, mint a szentségekkel, ezek azonban nem krisztusi alapításúak. A szentel- 
mények tárgya, eszköze, száma azonban szinte megszámlálhatatlanul sok. 
Az egyház híveit ősidők óta mindig is igyekezett ráhangolni a szentségek vagy 
a szentelmények használatára, s ezekkel az egyszerű hívő ember is nagyon 
gyakran él.  

Több évtizede az akadémia által is határozottan szorgalmazott régi ma-
gyar drámakutatással foglalkozom. Kétségtelen, szent a hajdan volt iskolák 
színháza is. Nagyon sok esetben a színjáték szövege is az, hiszen a dráma 
cselekménye az Arisztotelész által is megkívánt katarzist előhívhatja a néző-
ben. Nagyon sokszor olvashatjuk a drámatörténeti adatokat gyűjtve, hogy 
egy-egy színdarab után a püspökök vagy érsekek megkönnyezték a darabot. 
A könnyeket katarzis váltja ki, ez pedig nem más, mint elhatározott szándék 
arra, hogy a dráma cselekménye alapján életünket ezután másként rendez-
zük be, azaz életvitelünket alapvetően vagy csak valamelyest megváltoztat-
juk. S éppen a látott dráma hatására eddigi életmódunkat elhagyjuk, és egy 
teljesen újra, másra, jobbra cseréljük fel. A Krisztus által alapított szentsé-
gek száma mindössze hét, a szentelmények az emberi közösségek alkotásai, 
ezért koronként, sőt területenként is változhatnak. Van olyan szentelmény, 
amely minden korba továbbhagyományozódik, s vannak újabb keletűek, 
amelyek koronként keletkeznek, majd eltűnnek. Ezek közül az áhítatgyakor-
latok közül itt csak egyetlenegyet szeretnék bemutatni. Alább azonban négy 
liturgikus cselekményt mutatok be annak jeléül, hogy mindegyik teljesen 
más műfajú, szinte mindegyik egyedi jellegű, vagy egy személyhez, vagy egy 
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egyházközséghez kötődik, s közülük mindössze talán csak egynek volt vagy 
talán még van ma is spectaculum jellege. 

Az egri jezsuita templom a 18. század első felében több fázisban épült 
fel. Előbb csak a szentély készült el, később a főhajó helyén álló házakat 
lebontották, s a kész szentélyhez hozzátoldották a főhajó épületét. 1740-
ben már a két torony is állt, s arra az aranyozott gombot és a kereszteket 
fölhelyezték, majd 1743-ban a templom elé építették az úgynevezett szélfo-
gót. Sejtésem szerint azonban ennek a szélfogónak a templom klímájához 
semmi vagy csak nagyon kevés köze volt. Egyetlen határozott célja lehetett 
akkor, amikor még a jezsuiták működtették a 18. században: a szélfogó 
tetejére a templom kórusáról ki lehetett menni, s ott akár egy kisebb zene-
kar is el tudott helyezkedni.1 A templom előtt, történetének ebben a nagyon 
korai szakaszában, még meglehetősen nagy tér volt, s körmeneteiket a je-
zsuiták itt tartották. A körmenetek szentelmények, s ezeket a jezsuiták kivá-
ló eszköznek tartották az áhítatkeltés folyamatában és szándékában. A 
körmenet alatt a zenekar a szélfogó tetején helyezkedett el, s szolgáltatta 
áhítatkeltésül a zenét. Ez az épületrész csak a templom testéhez kötött 
építmény, amely a zenekar számára, mint egy nagyméretű erkély, biztosított 
a körmenetek alatt elegendő helyet. A körmenet pedig a 18. században a 
jezsuita egyházszolgálat egyik legfontosabb eszköze volt. 

A sárospataki jezsuita templomban a jezsuiták hátorozottan törekedtek 
arra, hogy a lakosságot tökéletesen megnyerjék a maguk számára. Nagyon 
sok színjátékot mutattak be, 1741-ben áldozócsütörtökön, Jézus mennybe-
menetelének ünnepnapján például a templomban Jézus elképzelt menny-
bemenetelét. A templom közepén elhelyeztek egy kis asztalkát, arra Jézust 
ábrázoló faszobrot tettek. A szobor közelében két angyalszobrot helyeztek 
el, s a prédikáció után a három szobrot az asztalkáról szertartásos lassúság-
gal a mennyezetig emelték. Miközben bemutatták Jézus mennybemenetelét, 
a zenekar áhítatos zeneszámot játszott, majd a templom mennyezeti nyílása-
iból, ahonnan a sötétben világító eszközöket leengedik, különböző ajándé-
kokat dobáltak be a templom terébe, amelyeket a hívek természetesen 

                                                   
1 KILIÁNNÉ JAKAB Viktória, Az egri ciszterci templom építésének története és művészettörténeti elemzé-
se = Egri séták nemcsak Egrieknek, szerk. RENN Oszkár, I, Eger, Egri Lokálpatrióta Egylet, 
2010, 95–116.  
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gyorsan felkapkodtak.2 A szertartás szép lehetett, az ajándékok kapdosása 
nem. 

A nyírbátori minorita templomban a híres Krucsay-oltárt mindannyian 
nagyon jól ismerjük. Az oltár szoborcsoportjait egy ismeretlen eperjesi fara-
gómester vagy művész készítette, aki az oltár kompozíciójának megalkotá-
sakor számmisztikai ismereteiről is számot adott. Az oltár háromosztatú, 
mint a legtöbb barokk oltár. A hármas térben helyezett el a szobrász több 
szoborcsoportot, s a legfelsőbe került a kereszten függő Jézus szobra, aki 
éppen kereszthalálával szerezte meg az emberiség számára az üdvösséget. 
Mindegyik szoborcsoportban három-három figura található, a háromoszta-
tú oltáron összesen kilenc szoborcsoportot helyezett el a művész. Ez a ma-
ga nemében kiváló művészi alkotás képes arra, hogy az embert igaz 
bűnbánatra sarkallja.3 

Nyírbátori a negyedik tárgy is, s ez bizonyára felkelti mindannyiunk kí-
váncsiságát. Én is furcsán tekintgettem rá. Egyszer olyan alkalommal jártam 
Nyírbátorban, amikor éppen nagytakarítottak a templomban. Teljes felfor-
dulás fogadott, a padok, a székek rendezetlen összevisszaságban várták a 
rendezést. A főoltár mögül mindent kihurcoltak a templom közepére, s mit 
ad Isten, egyszer csak a templomhajó közepén megpillantottam egy hatal-
mas méretű kitömött farkast. Nem kellett sokat gondolkoznom, hogy kita-
láljam ennek a rendeltetését. Porciunkula napján vagy bármelyik jellegzetes 
ferences ünnepen ezzel szemléltethették a legendabéli gubbiói farkast, a 
farkas komát. Ez a kitömött állat olcsó eszköznek tűnik arra, hogy Szent 
Ferenc egyéniségét valóságosan bemutassa híveinek. Nyilván ez is az áhítat-
keltés célját szolgálhatta, s nem kétséges, a siker nem maradt el.  

Jezsuiták építettek szélfogót, jezsuiták játszották el Sárospatakon Krisz-
tus mennybemenetelét. Minoriták építették a híres Krucsay-oltárt, hogy 

                                                   
2 1741 áldozócsütörtökjén délután a pap a ministránsokkal és az asszisztenciával a középütt 
felállított asztalkához ment, amelyen a Krisztus mennybemenetelét ábrázoló szobor van, itt 
beszéd hangzott el, s ezután „sensim statua elevabatur medio funis sursum versus foramen 
fornicis templi, ex quo obviam statuae prodiverunt angeli lignei cereis ardentibus instructi; 
dum sensim statua Christi elevabatur, tubae et tympana et reliqua musica resonabant, usque 
dum disparuisset statua; hac sublata demittebantur ex foramine varia munera, quae avide 
populus rapuit.” KILIÁN István, A XVII–XVIII. századi iskolai színjátszás Sárospatakon, 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XII, Miskolc, 1973, 129–186. 
3 JAKAB Viktória, KILIÁN István, A Biblia, a liturgia és a misztériumdráma hatása a nyírbátori 
Krucsay-oltár mesterére, I–III, Rajztanítás, 1982, 4. sz., 15–20, 5. sz., 6–8, 6. sz., 27–60. 
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ennek segítségével híveiket nagypénteken vagy bűnbánati napok alkalmával 
bűnbánatra figyelmeztessék, s minoriták hozták be a templomba a kitömött 
farkast, hogy ez is szemléltessen, hiszen a legendabéli hím farkas engedel-
meskedett a Szentnek azért, mert Ferenc enni is adott neki. 

Az elmúlt néhány esztendőben arra törekedtem, hogy azokat a jezsuita 
történeti forrásokat, amelyeket Staud Gézának nem volt ideje alaposan át-
néznie, magam is átkutassam. Így több más fontos adat mellett megtaláltam 
a marosvásárhelyi jezsuiták diáriumait és historia domusait. Staud ezeket 
nem ismerte. Az előkerült dráma- és színháztörténeti forrásanyag egy ki-
sebbik részét már közre is tudtam adni. Kezembe kerültek a pozsonyi, a 
besztercebányai, a székesfehérvári és a győri jezsuita házak diáriumai, ezeket 
Staud már nem tudta végigkutatni, megtettem utána vagy helyette én. Így 
nagyon sok színjátékot, amelyet a historia domusok alapján nem sikerült 
pontosan időben elhelyeznie, most napra, sőt órára, percre pontosan el 
lehet helyezni, de nagyon sok olyan színjátékszerű alkalommal, úgynevezett 
szemidramatikus elemmel is tudtam a jezsuita drámatörténeti forrásokat 
gyarapítani, amelyekre a historia domusok alapján Staud Géza nem figyelhe-
tett fel. Tudjuk, hogy valamennyi jezsuita ház számára a historia domus 
írását kötelező erővel írta elő a mindenkori jezsuita generális, s ezt megerő-
sítette a jezsuita provinciális is, mégpedig többnyire halálos bűn terhe alatt. 
A diáriumokat, azaz napi feljegyzések vezetését nem szorgalmazták ekkora 
határozottsággal, ezért sokkal kevesebbet találhatunk ezekből, mint a histo- 
ria domusokból. A diáriumot napra, órára, percre kellett a ház histori- 
cusának vezetnie. Nyilvánvaló, hogy a diáriumok forrásai hitelesebbek, mint 
a stíluseszközeiben ennél kiválóbb historia domusok. 

 
 

A jászol- vagy betlehemállítás szokása 
 

Az advent időszaka a 17–18. században ismert fogalom volt, de különöseb-
ben nem, legfeljebb csak a rorátékkal, azaz hajnali szentmisékkel igyekeztek a 
jezsuiták híveiket és diákjaikat a Krisztus-várásra figyelmeztetni. December 
24. volt az utolsó adventi munkanap, eddigi ismereteim szerint ez a jezsuita 
iskolákban nem volt szünnap. A karácsony napját, december 25-ét megünne-
pelték, de a vasárnapi szentmise rendjén alig léptek túl. A karácsonyi ünnepi 
miserend a vasár- és ünnepnapi miserend tekintetében nem tűnt ki. 
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Marosvásárhelyt először 1722-ben állítottak minden bizonnyal a szen-
télyben egy betlehemi jászolt. A szó jelentése önmagában egyértelműen utal 
arra a rendkívül egyszerű, néhány szál deszkából összekalapált állat-, ló-, 
tehén-, szamáretető helyre, amely teljesen olyan lehetett, mint a kiscsikó 
vagy a kisborjú jászola volt. A hagyomány szerint a Kisjézust Mária és Jó-
zsef ebbe a jászolba helyezték el, s alája szalmát raktak. Az ’erectio 
praesepis’ kifejezés azonban már többet jelenthet, ez már lehetett a betle-
hemi születés színhelyének reprodukálása is. Később a jászol, praesepe szó 
már akár egy egész betlehemest is jelenthetett különböző emberi és állati 
figurákkal, amely egy istállószerű díszletelemekből összeállított háromdi-
menziós kép lehetett, s ennek centrumában vagy előterében bemutatták a 
betlehemi jászolt, József és Mária szobrát, esetleg már karácsony estéjén a 
Jézust köszöntő pásztorok szobrait is ide helyezték. Néha a betlehem egy 
teljes mellékoltár kápolnáját is betöltötte. A pásztorszobrokhoz vízkereszt 
napján hozzátették a három királyt ábrázoló faragványokat is. Ezt az egész 
építményt január második felében lebontották, s csak a következő kará-
csonykor vették elő újra. Nem tudjuk, hogy miből készültek ezek a szobrok, 
amelyeket a templomban csak egy adott ünnepen használtak. Fából vagy 
gipszből lett volna a legtermészetesebb, de a fa megmunkálása időt és hoz-
záértést kívánt, a gipsz pedig törékeny volt, a figurákat festeni is kellett, s 
ezért kezelése nem lehetett túlságosan könnyű. Kétségtelen, hogy a 17–18. 
században léteztek faragóműhelyek, amelyek elegendő szoborral tudták 
ellátni a templomokat és az egyházközségeket. A historicus szerint a jezsui-
ták 1722. december 24-én állítottak fel első alkalommal jászolt Marosvásár-
helyt, ahol többségében református vallású lakosok éltek. Ebben a 
forrásban még arról sincs szó, hogy ebbe a jászolba a Kisjézust ábrázoló 
szobrot is beletették volna. Ez ugyanis ma természetes, a 18. században 
azonban nem volt az, mint alább majd látni fogjuk.4 1736. december 24-én 
ismét kitették a jászolt, de már a főoltár szentélyébe, az evangéliumi oldalra 

                                                   
4 1722. december 24. Jovis. Hodie erectio praesepi, quod hactenus non fuit. (Diarium SJ 
Marosvásárhelyensis, 1717–1729, 74b.) 
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helyezték.5 A következő esztendőben megint kitették a jászolt a szokott 
helyre.6 Majd 1757-ben ismét találkozunk ezzel a szokással.7 

A szokás a nagyváradi jezsuiták templomában is felfedezhető. A betle-
hem felállításának azonban nincs nyoma a jezsuita diáriumban 1723. de- 
cember 24-én, hanem csak vízkereszt után, a január 17-i bejegyzésben ol-
vashatjuk, hogy az oltárnál a betlehemépítmény még mindig állt. A forrás 
szerint Jézus nevenapja volt, s a betlehem még állt, ki volt téve a jászol mel-
lé a három király szobra is. 1723-as, 1729-es és 1731-es bejegyzések arról 
értesítenek, hogy a váradi templomban az ünnep alkalmából ismételten 
berendezték, elhelyezték a jászolt. 1729-ben a betlehemi jászolt raktárba 
vitették, s az oltár továbbra is eredeti állapotában volt látható. 1731-ben a 
betlehem elfedte az oltárnak azt a helyét, amelyre a monstranciát szokták 
állítani, ezért a hívek megáldását nem a monstranciával végezte el a 
celebráns pap, hanem a cibóriummal. Éppen ezért a szertartás után lebon-
tották a betlehem-berendezést.8  

A besztercebányai jezsuitáknál először 1721. január 24-én tűnik fel a bet-
lehemi jászol a templomban. De mintha ebben a jezsuita templomban lenne 
a legnagyobb kultusza a betlehemi jászolnak és egyáltalán a betlehemállítás-
nak. Minden bizonnyal még 1721. december 24-én állították ki a jászol 
színházát (theatrum praesepii), ezt a következő évben január 24-éig megtar-
tották, ezen a napon azonban le kellett bontani, mert zavarta volna a 
Congregatio Agoniae szentmiséjét. A Congregatio Agoniae szentmiséjét 
mindig annál az oltárnál tartották, amelynél a betlehemet is felállították. A 
felállított betlehem ezek szerint eltakarta az oltárt, tehát minden bizonnyal 

                                                   
5 1736. december 24. Vigilia. Expositum praesepe ad cornu Evangelii arae majoris. (Diarium 
SJ Marosvásárhelyensis, II, 1727–1738, 171b.) 
6 1737. december 24. Vigilia Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi praesepe expositum est. 
Media septima Lytaniae, hora octava quies. Praesepe pro more expositum fuit. (Diarium SJ 
Marosvásárhelyensis, II, 1727–1738, 214a.)  
7 1757. december 24. Vigilia Nativitatis. Appositum praesepe. A meridie scopatum temp- 
lum. Appositum Praesepe Domini compendiosum. (Diarium SJ Marosvásárhelyensis, III, 
1741–1763, 144a.) 
8 1723. január 17. Praesepe, sive adoratio trium magorum. Licet fuerit festus Nominis Jesu, in 
altari tamen nil est mutatum, sed praesepe ut erat adorationem trium Magorum representans, 
relictum erat. (Diarium SJ Varadino Olasziensis, I, 1.) – 1729. január 13. Depositio praesepis. In 
octava Epiphaniae depositum praesepe. (Uo., 35v.) – 1731. január 12. Veneris. Expositio 
praesepis. Propter praesepem, qvod occupabat spacium monstrantiae, his itaque diebus, ante 
litanias expositum fuit ciborium, et post illas data benedictio. (Uo., 54r.) 
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egy nagyobb építménnyel s nem egyetlen jászollal kell számolnunk. 1722-
ben már december 24-én felállították a betlehemet. A forrás azt jelzi, hogy a 
sekrestyésnek a tanulók is segítettek, tehát minden bizonnyal már nemcsak 
egy tárgyat, a jászolt kellett kihelyezni az oltár elé, hanem a betlehemi figu-
rákat, esetleg még díszletfalakat is, amihez a sekrestyésnek segítségre volt 
szüksége. 1724-ben már december 23-án megkezdték a betlehem felállítását, 
s a munkát csak a következő napon fejezték be. Azért tarthatott két napig, 
mert a betlehemet minden bizonnyal nagyméretű figurákkal, díszletekkel és 
egyéb kellékekkel tették látványossá. Kidíszítették a tabernákulumot és az 
oltár többi részét is, mert azok is részei lettek az apparatus praesepialisnak, 
azaz a betlehemes berendezésnek. Állítottak természetesen egy istállót, va-
lamiféle házat. Megjelent a figurák között angyal, katona és a környék szik-
láiról készített festmény, s ez a betlehem a figurákkal, a kellékekkel 
mindaddig állt, amíg állnia kellett. A betlehemes díszlet felállítása, berende-
zése a forrás szerint két napig tartott. Így már érthető, miért kellett a diá-
koknak is segíteniük. 1724-ben január 3-án még mindig állt a betlehem az 
oltárnál a figurákkal, éppen ezért a Congregatio Agoniae ezen a napon nem 
tarthatta meg összejövetelét.9 1725-ből csak a január 5-i és a 6-i feljegyzést 
ismerhetjük, ekkor ismét kihelyezték a három király figuráját a nyilván már 
korábban, december 24-én felállított betlehemhez.10 1726. január 14-én, 
vízkereszt ünnepének oktáváján lebontották a betlehemet, és az oltárra 
kihelyezték a Puer Jesust ábrázoló festményt vagy szobrot.11 

A pozsonyi diáriumban csak egyetlen adatot sikerült találnom a betle-
hemállítás szokásával kapcsolatosan. 1641-ben felállították a jászol színhá-

                                                   
9 1721. január 24. Deposito praeteritis diebus Theatro Praesepij, inchoata hodie iterum 
sacra Congregationis Agoniae. (Diarium SJ Neosoliensis, I, 41.) – 1722. december 24. Dies 
Jovis. Mane media 9-a exiverunt studiosi ad sacrum. Id tempus, habeat sacristanus 
perficiendi praesepe Domini. (Uo., 107.)  
10 1724. december 23. Sabbatho. Media 4-ta Litaniae in nostro Templo. Paratum de potiori 
praesepe in magna ara, quae [...] ornata erat tabernaculo, ac reliquis altaris parumentis [!], 
quibus intereat, tegebatur apparatus praesepialis, uti stabulum, Angelus, aedificia, milites, 
saxeae picturae, donec debito tempore praesepe totum monstrari, et aperiri solet. (Diarium 
SJ Neosoliensis, I, 190.) – 1724. december 24. Dominica 4. Adventus. Absulutis his divinis 
plene paratum est praesepe appositione statuarum, personarum, ac ovicularum, et ornatum 
est reliquum altare, ut potuit pro festis. (Uo., 191.) – 1725. január 5. Feria 6-ta. In praesepi 
expositi sunt Reges. (Uo., 193.) 
11 1726. január 6. Tres magi ad praesepe positi. (Diarium SJ Neosoliensis, I, 248.) – 1726. január 14. 
Fer. 2. Cum octava Epiphaniae depositum praesepe, et Puer Jesus arae impositus. (Uo., 249.) 
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zát, az ünnepélyes spectaculumra nagy számban érkeztek olyanok is, akik 
nem voltak katolikusok, s a látvány bennük is jó érzést keltett.12 Szinte bi-
zonyos azonban, hogy ha egyszer már elkészült a jászol színháza, fából, 
vászonból festve, színezve, a betlehemi történetekben említett különféle 
figurákkal, a berendezést még a későbbi években is használták karácsony 
ünnepi hangulatának a felkeltésére, hitük megerősítésére, növelésére.  

Székesfehérvárott 1734. december 24-én éjszaka fél tizenkettőkor a je-
zsuita házfőnök vezetésével, a professzor, a magiszter és az énekes növen-
dékek jelenlétében közösen elimádkozták a laudest. Semmi nyoma nincs 
annak, hogy bárki is éjféli misét mondott volna.13 Hat esztendővel később 
azonban a kármelita atyák azt kérték a székesfehérvári jezsuitáktól, hogy 
prágai mintára vezessék be a Gyermek Jézus kultuszát. Ezt egy székesfe-
hérvári jezsuita, Sigismundus Illelly, a székesfehérvári jezsuita rendház 
superiorja helytelenítette, s ebben az ügyben tiltakozását írásban is megfo-
galmazta, amelynek a lényege az alábbiakban foglalható össze: meghívást 
kapott a kármelita templomba, hogy ott vasárnap az esti órákban vesperást 
tartson. Ennek a kérésnek a directorium előírása szerint eleget tett, de leve-
lében azonnal tiltakozott az ellen úgy is mint a város paróchusa, s úgy is 
mint a jezsuita rend egyik tagja, hogy a Gyermek Jézus szobrát kiállítsák. 
Hogy pedig tiltakozásának kellő súlyt adjon, hivatkozik a Tridentinum 25. 
pontjára, amely a relikviákról szól, s ezért a kívánságnak ő maga személy 
szerint nem kíván eleget tenni.14 
                                                   
12 Pozsony, 1641. karácsony. Erectum praesepe. Sub ferijs Natalitijs pietatem mirifice 
promovit erectum praesepe, celebratur etiam accursu acatholicorum. (Litterae Annuae 
Provinciae Austriae S. J. Anni 1641, 130; Bécs, Nationalbibliothek, 12 038.) 
13 1740. december 25. Nativitas Domini. Pater Carmelitae pro cultu Instantiae Jesu 
inducendo ad normam, ut narrarunt, Pragensis Devotionis exposito Jesulo ex cera in Ara 
laterali. (Diarium Albae Regalensis SJ, 1730–1741, 116r.) 
14 In Ara laterali ad Pragensem attacto invitarunt me pro Vesperi Lytanijs habendos, uti 
etiam sacro cantato, quae omnia feci juxta Directorij praescriptum, et qvidem praemissa 
coram Reverendissimi Patre Praesidente et Patre Amato Protestatione: Protestatio Ego 
Sigismundus Illelly Missioni Societatis Jesu Superior Liberae Regiaeqve Civitatis Parochus 
solenniter protestando fateor, ut confiteor, qvod occasione novae Imaginis Salvatorem 
Nostrum in Infantia repraesentantis, et ad Pragensem miraculosam (uti refertur) hujusmodi 
Imaginem attactae recenter in Ecclesia Reverendissimorum Admodum Patrum Carmi- 
litarum publicae Venerationi expositae Divina ad praefatorum Reverendissimorum Patrum 
Carmilitarum per humanam requisitionem peragendo nullum actum approbationis 
Concessionis Licentiae dictam neqvam Imaginem ut sic attactam solenniter cum hoc sit 
Potestatis solius Dioecesani juxta Concilium Tridentinum Sess. 25. de Invocatione, 
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Győrött 1744. december 31-én a franciskánusok gvárdiánja végzett áhí-
tatot, amely minden bizonnyal valamiféle év végi hálaadás lehetett, mert a 
város jezsuita paróchusa ezen a napon valami miatt nem tartózkodott Szé-
kesfehérvárott. Ekkor a betlehemi jászolt vagy talán az egész betlehemet 
valamelyik új mellékoltárnál állították fel. 1745. január 18-án azonban a 
sekrestyés lebontotta a betlehemet, s innen egy másik mellékoltárhoz he-
lyezte.15 A betlehemállításról a későbbiekben nem esik szó, minden bizony-
nyal azért, mert a templomban ez már természetes jelenség volt, fölös- 
legesnek tartották a diáriumban megemlíteni. A betlehem kellékei együtt 
voltak, ennek a felállítása a sekrestyés dolga lehetett, ezért ehhez a munká-
hoz nem igényelhette a diákok segítségét. 

 
 

A vízkereszti házáldás szokásának alakulása 
néhány jezsuita házban 

 
A füst, mint mindannyian tudjuk, a fagy elhárításának egyik közismert esz-
köze. Ha májusban a hajnali órákban a virágzó gyümölcsfákat a fagy tönkre-
tehetné, akkor a jó gazda a fagy ellen tüzet rak, és füstöt kelt, mert a füst 
megóvja a fagytól a gyümölcsfák virágait. A kereszténység korai szakaszai-
ban nyilván ezért honosították meg a liturgiában a füstölést, mert ezzel a 
bűntől és mindenféle bajtól, úgy gondolták, megóvhatják a kiválasztott he-
lyet, tárgyat vagy személyt. Később az illatos füst az érkező vendég rangját, 
társadalmi pozícióját is jelezte. 

A marosvásárhelyi jezsuita rendház papjai, magiszterei és diákjai vízke-
reszt napján, január 6-án előbb a rendházat, az iskolai épületet, később a 
katolikusok házait is megáldották a városban. Az áldás gyakori formája, a 
szentelt vízzel meghintés itt is általános, de párhuzamosan thurifikálták is a 

                                                                                                                       
veneratione et Reliqvijs et sacris Imaginibus. Actuum Albae Regalis 26. decembris 1740. 
Idem, qvi supra. (Diarium Albae Regalensis SJ, 1730–1741, 116v.) 
15 1744. dec. 31. Jov. Nota: Praesepe Domini jov. Flor. Excedens, quod P. Quardianus 
Franciscanorum prensabat, et nobis post erectam novam Aram usui non futurum ajebat, 
etiam in sacello laterali cum triplicis Mysterij exhibitione translata est in Diem Sabbathi. 
(Diarium Collegii Jauriensis SJ, 1742–1773, 29a.) – 1745. január 18. Lun. Hodie sive post 
Festum Sanctissimi Nominis Jesu Christi Praesepe Domini in templo erectum sacristanus 
reposuit […]. (Uo., 30.) 
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házakat, azaz tömjénfüsttel jelét adták annak, hogy az áldást a szertartásnak 
ez a formája is biztosítja. A házak megáldását úgy tették különösképpen 
emlékezetessé, hogy egy pap néha magiszter vagy magiszterek kíséretében, 
esetleg jelmezbe öltöztetett diákok segítségét is készséggel használva házról 
házra járt, s megáldotta a házakat, az ajtó vagy a kapu félfájára pedig felje-
gyezte a három király nevének kezdőbetűjét és a szentelés évét ilyenfor-
mán: + 17 + C + M +B + 06. A kezdő és a záró számot egybe kell 
olvasni: 1706. A C betű a Casparus név kezdőbetűje, az M a Melichartusé, 
a B Balthasarus nevének a betűrövidítése. 1706-ban azonban a marosvá-
sárhelyi jezsuita diákok a szokott házáldáson kívül még mással is meglepték 
a híveket: három ifjú a Jézust meglátogató keleti királyok elképzelt vagy 
lehetséges öltözetében jelent meg, a három király valamiféle párbeszédbe is 
kezdett egymással, minden bizonnyal mindegyik elmondta, honnan jött, s 
mi volt jövetelének a célja.16 1737-ben, több mint három évtizeddel később 
is hasonlóképpen áldották meg a családok otthonait a jezsuiták. A forrás itt 
nem beszél peroratióról, de ez minden bizonnyal ugyanúgy megmaradt, 
mint a jelmez. Ekkor azonban a korábbi adathoz képest még egy kellékkel 
bővült a teátrális szokás: a házakhoz tartó menetet egy (talán) fénylő csil-
laggal vezette az egyik diák.17 Két nappal később már P. Horváth áldotta 
meg a házakat és az otthonokat. Már negyedik napja járták az ifjak és a 
magiszter a házakat, a háztörténész feljegyzése szerint szép látvány volt az 
esti homályban a menetelő körmenet fénylő csillaggal az élén. Vittek ma-
gukkal egy szalmával kibélelt jászolt is, amelyben a Gyermek Jézus szobrát 
helyezték el, s a házaknál jámbor énekeket énekeltek a Gyermek Jézus és 
Édesanyja tiszteletére. Ez még a kálvinisták számára is épületes látvány 
lehetett volna, ha be merték volna házukba hívni a csillag vezetésével a 
körmenetben érkezőket. A katolikusok és a reformátusok között azonban 
véleménykülönbség támadt, ugyanis a reformátusok majdnem egy évvel 

                                                   
16 1706. január 6. vízkereszt. Juvenes tres regum personas gerentes perorarent In Epiphaniae 
solennitate […] et post secundas Vesperas ichoata […] Domorumque benedictio ducto 
initio hujus […] Excellentissimi Domini Generalis Quarterio in Domo Szabo Terentianei 
defixi, qui humaniter nos excepit et attente Juvenes tres Regum personas gerentes dum 
perorarent audivit. (Historia Domus, Marosvásárhely, 1703–1772, 50.) 
17 1737. január 6. Dominica. Epiphaniae Festum. Domi Litaniae hora tertia, inde civium 
domos benedicturus P. Vass cum Regibus et stella domos benedicat. (Diarium SJ, II, Ma-
rosvásárhely, 1727–1738, 174b.) 
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korábban megszentségtelenítették, kigúnyolták táncaikkal és dalaikkal a 
katolikusok színjátékait.18  

Nagyváradon egyelőre nagyon gyér nyoma van annak, hogy az itteni je-
zsuita gimnázium növendékei, alkalmazottai vagy papjai a házakat, legalább 
a katolikusokét körbejárták és megáldották volna.19  

Pozsonyban a 18. század közepe tájától él az a szép szokás, hogy a diá-
kok prefektusa vagy a házfőnök vagy felváltva mindkettő előbb az iskolai 
építményeket, majd a polgárok házait is megáldják. Legelső alkalommal 
1702-ből van erre adatunk, amely csak annyit jelez, hogy megkezdődött a 
thurifikáció.20 1746-ban a diákok elöljárója a magiszterekkel megáldotta a 
kollégiumot, az iskolát, a rendházat (cellarium) és a conservatoriumot, s 
ezen kívül még más épületegyütteseket.21 1747-ben a prefektus a magiszte-
rekkel együtt ismét körbejárta és megáldotta az egész jezsuita épületegyüt-
test.22 Ezután minden esztendőből van adatunk arra, hogy a jezsuiták közül 
valaki, egy felszentelt pap a magiszterekkel együtt thurifikálta a jezsuiták 
kezelésében lévő épületet. 1753-ban a prefektuson és a magisztereken kívül 
a ház muzsikusai is körbejárták az épületet.23 1755-ben a menetben már 

                                                   
18 1737. Januarius 9. Mercur. P. Horváth benedixit domos civium, et finivit in cubiculo P. 
Superioris. Coenaque assedimus post 7-mam. Ita Catholicorum Benedictio qvatuor duravit 
dies in civitate, in qva olim primo die finiebatur. Estque gratissima visu in tenebris duce 
stella Processio haec, ac Puerorum Regio habitu ad Christi cunas peroratio, cum selectis pijs 
cantilenis de Christo nato et Deipara, etiam ad Calvinistarum aedificationem, qvi, nisi metu 
detinerentur, in suas domos advocarent ultro. Cernentes infinitam distantiam inter hanc et 
gregalium suorum Processionem, qui anno superiore (ut notavi) Sabbato ante Dominicam 
Sacrosanctissimae Passionis Salios et Bacchos in forum deduxerunt e superiore Collegio 
cum fistulis et tibiis, ac 30 pene vexillis. (Diarium SJ, II, Marosvásárhely, 1727–1738, 174b.) 
19 1738. január 6. Circa quartam Pater Professor Rhetoricae cum linteatis adolescentibus 
domesticis lustravit Residentiam, scholas et allodium. (Diarium SJ Varadino Olasziensis, 106v.) – 
1740. január 6. Festum Epiphaniae Domini. Pater Professor Rhetoricae benedixit Domum 
comitantibus Cantoribus et Juvenibus linteatis. (Uo., 118r.) 
20 Circa mediam quartam incepit Thurificatio. (Litterae Annuae…, i. m., 172.) 
21 1746. január 6. Jovis Festum Epiphaniae. Hora 3-tia. thurificationem incepit P. Praefectus 
cum Magistris, peracta haec in collegio, scholis, cellario, conservatorijs etc. (Litterae 
Annuae…, i. m., 145.) 
22 1747. január 6. Sabbato Epiphania Domini. A meridie circa 3-iam thurificavit cum 
Magistris Praefectus. (Litterae Annuae…, i. m., 186.) 
23 1752. január 6. Jovis festum Epihaniae. Hora 2-da Lytaniae, post has peregit 
Thurificationem toto in collegio P. Praefectus cum Docentibus adjunctis Domesticis 
Musicis. (Litterae Annuae…, i. m.,, 224.) Vö. a január 6-i feljegyzésekkel. (Uo., 224, 240, 252, 
283, 298, 309, 320, 361, 373, 386, 391, 409.) 
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részt kellett vennie a sekrestyésnek is, aki minden bizonnyal a füstölőhöz 
biztosította az állandó parazsat, vagy esetleg a legszükségesebb öltözékeket 
vitte magával. A prefektust pedig az asszisztencia kísérte, így ha a két dia-
kónuson kívül az asszisztencia más tagjai is jelen voltak, a házszentelők 
létszáma már jócskán megszaporodhatott.24 1760-ra az asszisztenciában részt 
vevők száma erősen gyarapodott: három magiszter, a sekrestyés, két zenész, 
fáklyahordozó fiatalok mentek együtt a jezsuiták házait megáldani. Szinte 
általános a jelenség, hogy a ház megáldásában részt vevő személyek jutalmul 
gazdagabb étkezésben részesültek.25 1761-ben vettek talán a legtöbben részt 
a házak megáldásában, ekkor ment a prefektus az öt magiszterrel, a négy 
zenésszel, a házáldásban részt vevők száma összesen tizenegyre szaporo-
dott.26 A létszám ugyan növekedett, annak viszont semmi nyoma nincs, 
hogy a zenészek milyen hangszereken játszottak, s még az sem derül ki, 
hogy a szokott liturgikus szövegeken kívül a résztvevők egyáltalán megszó-
lalhattak-e. Ha monológ vagy dialógus nem hangzott el, akkor legfeljebb 
csak a látvány erejével akartak a jezsuiták hatni, ha viszont a magiszterek 
meg is szólaltak, legalább valamiféle vízkereszti köszöntés elhangozhatott. 
Ehhez azonban semmi adatunk nincs. Pedig a marosvásárhelyi adatok alap-
ján a dialógust vagy a vízkereszti köszöntést joggal feltételezhetnénk. 

Székesfehérvárott mindössze három adatot találtunk a házak megáldásá-
ról. 1733. január 5-én kezdték a házak megáldását. Az áldást a superior vé-
gezte, s kíséretében jelen volt az iskolamester hosszú, bokáig érő fehér 
ingben, amely minden bizonnyal hasonlított vagy azonos volt a liturgiában 
is használatos albával. Megszentelték a városházát, a városkapitány ottho-

                                                   
24 1755. január 6. Lunae. Epiphania. Vesperae. A meridie P. Praefectus cum Patre 
Professore et cum assistentia et Magistris statim post divina inchoavit benedictionem. In 
Comitiva erant Frater Sacrista et musici Juvenes. (Litterae Annuae…, i. m., 267.) 
25 1760. Január 6. Dominica et Epiphaniae Domini. Circa mediam 4-tam P. Praefectus cum 
Magistris poeteos, Syntaxeos, Principiorum et parvae Scholae, sacristano nostros, duobus 
musicis, facigeris, et tertio, quique aqvam Benedictam portabant, initium factum refectorio 
thurificavit et benedixit domum. Ista actio finita est infra hora spatium, Thurificantes 
iverunt ad 2-dam mensam. (Litterae Annuae…, i. m., 334–335.) 
26 1761. január 6. Feria 3-a. Festum Epiphaniae Domini. A meridie hora 3-a Lytaniae. Circa 
3tiam P. Praefectus cum Magistris 5, 4. Musicis, et Sacristano nostro initium fecit 
Thurificationis apud Reverendissimum Patrem rectorem. Funitio intra hora absoluta est. 
Exterior scholarum Porta mansit clausa. Paterfamilias ante portam suarum scholarum 
constiterunt: functione finita easdem clauserunt. Thurificantes iverunt ad mensam 2-dam in 
Refectorio praeparatam. (Litterae Annuae..., i. m., 349.) 
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nát, az alispánét, a bíróét, Nagy János otthonát, Liptay úr házát, a megyehá-
zat, s ezeken kívül néhány magánotthont is. 1734-ben szintén január 5-én 
indult a házak megáldása. A superiort két iskolamester és négy albába öltöz-
tetett ifjú kísérte, s a korábbi évek szokása szerint a város valamennyi előke-
lőségének az otthonát megszentelte a superior. Az előkelő Vanossi család- 
nál fejezték be a szokott liturgiát. A következő napon, tehát vízkereszt nap-
ján a szentelést P. Miksa végezte, aki a magyar tanítómestert és szintén négy 
albába öltöztetett fiatalembert is vitt magával. A jezsuita rendházat, az isko-
lát a superior szentelte meg, s az ő kíséretében megjelent a német tanító-
mester és ugyancsak négy albába öltözött fiatalember. A saját házuk 
szentelését P. Sambar végezte el.27  

Néhány magyarországi és erdélyi város karácsonyi és vízkereszti ünnepe-
inek rendjét tekintettük át. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy szinte 
egyetemlegesen állíthatjuk erről a néhány városról, hogy az ott lelkészi és 
tanári szolgálatot is ellátó jezsuiták a jeles egyházi ünnepek sorát dramati-
kus, szemidramatikus elemekkel tették színesebbé, látványosabbá, s ezzel 
talán nagyobb hatást értek el, mintha csak egyedül látta volna el ezeket a 
feladatokat egy felszentelt pap a jezsuiták közül. Nyilván ezek a liturgikus 
elemek általánosan elfogadottak voltak a jezsuiták körében, s ezért sejthető, 
hogy azokban a városokban is, ahonnan nem maradt ránk a jezsuitáktól 
diárium, ugyanez a liturgikus gyakorlat élt, és növelte a városok lakóinak a 
hitét. Természetesen a kutatást tovább kell folytatni, s a teljes anyagot közre 
kell adni. 
                                                   
27 1733. január 5. Feria 2-da. Scholae. A meridie in Parochiali hora secunda vesperae, post quas 
inchoata est Thurificatio et benedictio domorum. Itumque a P. Superiore comitante utroque 
Ludi-Magistro et linteatis juvenibus ad […] domos: ad Dominum commendantem absentem, 
Vigilias Primarias, Curiam Civitatensem […] Dominos Capitaneos, Dominum Vice-Comitem, 
Dominum Judicem, Dominum Nagy János, Dominum Liptay, Domum Comitatus, Domum 
Commissarium, Trüewirts, Domum Zwek Dominam Vanossianam, et nonullos alios […]. 
(Diarium Albae Regalensis SJ, 1730–1741, 29r.) – 1734. január 5. Feria 3tia. Scholae a meridie hora 
secunda in Parochiali Vesperae, in Nostro media 4-ta Lytaniae post Vesperas coepta est 
Thurificatio domorum a P. Superiore comitantibus binis Ludi-Magistris et 4. linteatis juvenibus. 
Itumque a Domino Commendante ad primarios, more aliorum annorum. Terminata benedictio 
hodie in Domo Dominae Vanossianae. (Uo., 38v.) – 1734. január 6. feria 4-ta. Superius 
vesperae post quas divisim in Civitate obite benedictio Domorum, et quidem in superiori parte 
ejus a Domini Judice et Praepositura functionem hanc peragente P. Miksa comitante Ludi 
Magistro Ungarico et 4. Juvenibus. Inferiore parte a domo nostra incipiendo obeunte Patre 
Superiore cum Ludi Magistro germanico et 4. Juvenibus. Domi nostrae peracta est post tablas 
horae secundae a Patre Sambar et Magistris. (Uo.) 
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KÓNYA FRANCISKA 
„Nincs nagyob szükség az halálnál; 
de nagyob barátság sincsen abban való szólgálatnál.” 
Halálra való felkészülés Tarnóczy István bestsellerében* 

 
 
Tarnóczy István (1626–1689)1 jezsuita Holtig-való barátság2 című imádság- és 
elmélkedésgyűjteménye először 1680 körül3 jelent meg Nagyszombatban. 
Ezen kívül még tíz magyar nyelvű kiadást ért meg. Második kiadása már 
Tarnóczy halála után jelent meg, 1695-ben. A 18. században a mű népsze- 
rűségéről tesz tanúságot a hat nagyszombati (1707, 1722, 1735, 1741, 1754, 
1773) kiadás mellett a Kolozsváron (1769), Egerben (1771) és Budán (1817) 
való megjelenése. A könyv többszöri újra kiadása, popularitása a gyakorlati 
élet szükségleteire mutat rá. Tanulmányomban a halálra való felkészülés 17–
18. századi magán- és közösségi áhítatgyakorlatára kívánok rávilágítani 
Tarnóczy sikerkönyvének kapcsán. Mielőtt ennek részletesebb tárgyalásába 
kezdenék, röviden kitérek a megírás előzményeire, a műnek a szerző mun-
kásságába való behelyezésére. 
 
 

Előzmények 
 
Ahogy már jeleztem, a Holtig-való barátság első megjelenésének pontos dá-
tuma nem ismert, Szabó Károly 1680–1682-re datálja. Alig 1–2 év választ-
hatja el a szerző 1679-ben megjelent Bellarmino-fordításától, amely szintén 

                                                   
* Tanulmányom megírását az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott POSDRU/ 
88/1.5/S/60185 szerződés fedezte. A szükséges anyagot az MTA Domus Hungarica-
ösztöndíj biztosította kutatóút során gyűjtöttem össze. 
1 A szerzőről bővebben: KÓNYA Franciska, „Voluntas mea in ea”: Latin citátumok magyar fordítása 
Tarnóczy István Jó akarat című művében = A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok, szerk. 
GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, Kolozsvár, Verbum–Láthatatlan Kollégium, 2010, II, 85. 
2 TARNÓCZY István, Holtig-valo barátság: Avagy mi módon kellessék az beteg, és halálra vált embert, 
avagy meg-sentencziázot bünöst segéteni, Nagyszombat, [é. n.] (RMK I. 1606). 
3 Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtárban az 1680–1682 közötti időszakot jelöli meg (RMK 
I. 1606). 
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jó meghalásra segítő könyv. Tarnóczy Nagy mesterség a jó élet4 címmel jelen-
tette meg Bellarmino De arte bene moriendijének magyar fordítását.5 A címvá-
lasztás nem lehet véletlen. Míg a latin címével az ars moriendi hagyomá- 
nyához kapcsolódik, a magyar fordítás a jó élet mesterségeként nevezi meg 
magát. Bellarmino könyve két részre oszlik: az első a halálra való készületről 
szól, amikor az még távolinak gondolható (Tarnóczy egészséges állapotnak 
nevezi), ez egyben a jó élet művészetére is tanít; míg a második rész a halál 
közelségének idejére fókuszál (olyan betegség idejére, amelyből gyógyulás 
nem várható). A mű hangsúlyos gondolata, hogy a jó halál a jó élet követ-
kezménye: „nem is halhat roszszúl meg, a’ ki soha roszszúl nem élt: a’ mint 
az is, a’ ki mindenkor roszszúl élt, roszszúl hal-meg”– írja Tarnóczy az elöl-
járó beszédben.6 

A jó élet mestersége a jó cselekedetek gyakorlásán alapul,7 a szentségek 
pedig a tökéletes életre segíthetnek. Fontos, hogy a halál készületlenül ne 
találjon. Az ars vivendi szerint való élet a váratlan halálra való felkészülés 
legjobb módja. Veszélyes ugyanis a megtérést az utolsó pillanatig halasztgatni, 
mert megtörténhetik, hogy végül nem lesz lehetőség erre. Bellarmino hang- 
súlyozza a mindennapi (esti és reggeli) lelkiismeret-vizsgálat fontosságát. 
Emellett ajánlja a Szentírás és egyéb kegyes könyvek olvasását. Szintén üdvös, 
ha a hívő „minden napra egy oráig-való elmélkedést rendel magának a’ 
Christus kinszenvedésérül, avagy embernek négy végsö dolgairól”.8 A halálra 
való emlékezés felrázhatja az embert a bűnös állapotból, és elindíthatja a 
megtérés útján. Ezért értelmezhető gyakran az ars moriendi egyben ars 
vivendiként is. Savonarola meggyőződése, hogy a halál és a túlvilág tuda- 
tosítása, figyelembe vétele nélkül a hívő nem tud jól élni. Ajánlott tehát a halál 
szemüvegén keresztül nézni az életet, így minden órában megláthatjuk a le-
hetséges utolsót.9  

 
                                                   
4 TARNÓCZY István, Nagy mesterség a jó élet, Nagyszombat, 1679 (RMK I. 1252). 
5 Roberto BELLARMINO, De arte bene moriendi, Roma, 1620. 
6 TARNÓCZY, Nagy mesterség…, i. m., [A2 v]. 
7 Kiemelt jó cselekedetek: hit, remény, szeretet (lényegében a három isteni erény), józanság 
(mértékletesség mindenben), igazságosság, ájtatosság, imádság, böjtölés, alamizsnálkodás. 
8 TARNÓCZY, Nagy mesterség…, i. m., 249. 
9 Girolamo SAVONAROLA, Predica dell’ arte del bene morire, 1496. Hivatkozza: Alberto 
TENENTI, Il senso della morte e l’amore della vita nem Rinascimento, Torino, Giulio Einandi, 1989, 
94–95. 
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Kik a könyv címzettei? 
 
A Holtig-való barátság megszólítottjai, ahogy az alcím is jelzi, „mind egéssé- 
gesek, s’ mind betegek”. Tarnóczy elöljáró beszéde azokhoz szól, „kik a’ 
Betegek, és halálra-vált Embereknek lelkek üdvösségére vigyáznak”: ezek a 
lelkiatyán kívül laikus kegyes személyek, rokonok, barátok. Ez utóbbi cso-
portot említi meg a kiadó a második kiadás ajánlásában, amikor a könyv 
kelendőségéről, keresettségéről ír: „még a’ rongyában, és porában-is alig 
kaphattak az Isten félö, és halálra vált betegeknek szolgáló emberek”.10 

A 16. század elejétől elterjedt a betegek, haldoklók melletti önkéntes asz-
szisztálás.11 Derék dolognak és szent cselekedetnek nevezi Tarnóczy a bete-
gek, haldoklók körüli szolgálatot, amely őket az üdvösséges kimúlásra 
igyekszik segíteni. A szerző egy alkalommal utal azokra is, akik nincsenek 
jelen a haldokló mellett, közbenjáró imajavaslatokat hoz számukra: „ha 
továb vonakodnék a’ beteg, a’ kik jelen nincsenek a’ következendö Imádsá-
got elmondhattyák érette, avagy az elöbbenieket, mellyek a’ jelen-valók 
kedvé-ért rendeltettek.”12 Egyházi személyeknek szánhatta a szerző az aján-
lás és elöljáró beszéd között található latin nyelvű Resolutiones morales című 
válogatást a szentségek (bűnbocsánat, Eucharisztia és betegek kenete) ki-
szolgáltatásának egyházjogi vonatkozásairól, a szertartások menetéről. Az 
imádságok, elmélkedések közé tűzdelt intésekben és utasításokban szintén 
nagyobbrészt őket szólítja meg. A beteghez szóló tanácsokat leginkább a 
könyv első részében találunk, de imaszövegeket, elmélkedéseket végig a mű 
folyamán. A halálraítélt embert kívánja segíteni halálra készülésében a Holtig-
való barátság ötödik fejezete. A kegyességi műveknek az elítéltekhez való 
ilyen fajta odafordulása Bellarminótól kezdve figyelhető meg. A középkor-
ban ugyanis ördögi személyeknek tartották őket, akik haláluk után kétség 
nélkül pokolra jutnak.13 Bellarmino szerint kivégzésük elégtétel bűneikért; 
ha megbánó lélekkel halnak meg, üdvözülhetnek. 
 
 
                                                   
10 TARNÓCZY István, Holtig-valo barátság: Avagy mi módon kellessék az beteg, és halálra vált embert, 
avagy meg-sentencziázot bünöst segéteni, Nagyszombat, 1695, [4. számozatlan]. 
11 TENENTI, i. m., 328. 
12 TARNÓCZY, Holtig-valo..., i. m. (2. j.), 164–167. 
13 Philippe ARIES , L’uomo e la morte dal medioevo a oggi, Roma–Bari, Laterza, 1980, 356. 
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Mi a teendő? 
 
Tarnóczy imádság- és elmélkedésgyűjteménye számos intést tartalmaz, ame- 
lyek általában a beteg, haldokló állapotának változásaira figyelnek, ehhez 
kapcsolódóan fogalmaznak meg tanácsokat. Ezek az útmutatók leggyakrab-
ban elmondandó imaszövegeket, elmélkedéseket ajánlanak a betegnek vagy 
környezetének, de találunk viselkedésszabályozó jellegű figyelmeztetéseket 
is. Az elöljáró beszédben a lelkiatyát a beteg látogatásakor való helyes maga-
tartásmódra figyelmezteti: fontos a jó felkészülés, „hogy nem csak azokat 
tanúllya elöb-meg, a’ miket kellessék szóllani, és cselekedni az Betegeknél 
azoknak hasznára, és lelki vigaságára, hanem a’ környül-állók éppületire-is 
légyen lelki-orvoslása.”14 Aztán „midön a’ Beteghez bé-lépik, okosson kezd- 
gyen hozzá, a’ környül-állókat böcsülettel köszöncse, az betegen szána- 
kodgyék, s’-kérgye mint érzi magát. Az után vigasztaló szókkal (: de rövide-
den :) ébresze és gyámolitsa.”15 A vigasztalás pedig főként abban áll, hogy a 
beteget arra emlékezteti, hogy szenvedése nem véletlenszerű, hanem Isten-
től való, tehát lelki üdvössége érdekében történik, ezért fogadja azt békessé-
ges tűréssel. A szerző fokozott odafigyelésre szólít fel: „ha az beteg valamit 
szóllani akar, tehát az lelki Attya örömest meg-halgassa”.16 Ha pedig már 
halálán van, „okossan bánnyék-véle a’ lelki Atya, szóval, és kiáltással ne 
terhellye, hanem a’ mi leg-szükségesb, azon légyen, hogy jelt kérvén, Abso- 
lutiot adgyon néki; hogy büneitöl meg-óldoztassék.”17 Szintén neki szólnak 
az adott szertartásokhoz kapcsolódó intések: milyen imádságot, áldást kell 
mondania a betegnél (vagy a betegnek), amikor a feszületet nyújtja neki,18 
amikor az égő gyertyát adja a kezébe,19 amikor szentelt vízzel meghinti.20  

A szentségek felvételére való buzdításon kívül a pap feladata a helyes 
végrendelkezésre való emlékeztetés: „Ha az beteg nehezedni kezd, tehát jó 
modgyával meg intse, hogy helyes Testamentomot, avagy Codicilust,21 a’ 

                                                   
14 TARNÓCZY, Holtig-valo..., i. m. (2. j.), [15. számozatlan]. 
15 Uo., [15–16. számozatlan]. 
16 Uo., [16. számozatlan]. 
17 Uo., 103. 
18 Uo., 68. 
19 Uo., 103. 
20 Uo., 106. 
21 Fiókvégrendelet. 
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mint annak a’ módgya, tegyen, és azokat a’ mi, kit illet, jól el rendellye, tudnia 
illik lölkét az Istennek, a’ kitöl teremtetett, testét a’ földnek; a’ mivel tartozik 
az adosoknak, az östül maradtott gyermekinek, attyafiainak; az alamisnát az 
Szegényeknek.”22 A helyes testamentumtételhez szükséges megkérdezni a 
beteget, hogy nem haragszik-e valakire a rokonsága köréből, nehogy emiatt 
bosszút álljon rajta a végrendeletben. A szerző fontosnak tartja a lelkiatya 
intő szerepét a végső dolgoknak a végrehajtásában, de oly módon kell jelen 
lennie, hogy „a’ maga személyét azokban ne avassa; hanem a’ beteget a’ ma-
ga ahétatos imádságiban de leg-föképpen az Szent Misében, az Isten ke-
gyelmében, és irgalmasságában gyakran ajánlya.” A pap feladata az elhunyt 
környezetét emlékeztetni a halott lelki üdvéért, az időleges szenvedés rövidü-
léséért végzendő imádságokra, szentmisék felajánlására.23 

Elterjedt hiedelem, hogy a Sátán legjobban a halálos ágyon kísérti meg 
az embert, ezért is fontos a barátok, rokonok segítsége.24 Giovanni Nider a 
Dispositorium moriendi (1467) című munkájában azt ajánlja a domonkos szer-
zeteseknek, hogy az ördög kísértései ellen a haldokló mellett recitálják han-
gosan a Credót, és tegyenek égő gyertyát a kezébe.25 Bellarmino fontosnak 
tartja, hogy hívő emberek vegyék körül a haldoklót: „ne bocsássanak ö hoz- 
zájok akár minemü embereket, hanem Isten félöket, áytatosakat, kiknek éret- 
tek valo Imádságok Isten előtt hasznos, és kedves légyen”.26 A halálos bete-
get nem szabad élettel, haszontalan reménnyel hitegetni, jobb, ha tudatják 
vele állapotát, „el ne titkollyák, söt eszessen és szeretettel meg-incsék ötet, 
és az ö erötlenségére emlékeztessek, hogy készicse magát az örök életre”.27 

Az ars moriendik általában egyszerre kívánnak segítséget nyújtani az 
egyes ember halálra való készületében, és szolgálnak útmutatóként azoknak, 
akik a haldokló mellett vannak. A legelső ilyen jellegű művek forrásának 

                                                   
22 TARNÓCZY, Holtig-valo..., i. m. (2. j.), [17.számozatlan]. 
23 Uo., 108. 
24 Bettie Anne DOEBLER, Continuity in the Art of Dying: The Duchess of Mafi, Comparative 
Drama, 1980, 205. – Az ikonográfiában a 15. századtól középpontba kerül a haldokló ágya. 
A körülálló embereken kívül megjelentetik két oldalon az ördögöket, démonokat és a szen-
teket, angyalokat, Szűz Máriát. ARIES, i. m., 119–123. 
25 Hivatkozza: TENENTI, i. m., 69–72. 
26 TARNÓCZY, Nagy mesterség..., i. m., 464–465. 
27 MEDGYESI Pál, Praxis pietatis, az az Kegyesség-Gyakorlás, Melyben bé-foglaltatik, mint kellyen az 
Keresztyén Embernek, Isten és a’ maga igaz isméretiben nevekedni, életét naponként az ö felelmére intézni, csendes 
lelki-ismérettel költeni, és futásának el-töltése után, bóldogul végezni, Bártfa, 1640, 853 (RMK I. 700). 
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Johannes Gerson De arte moriendi (1408) című értekezését tartják.28 Ennek 
utolsó két fejezetében hangsúlyozott szerepet kap a haldokló, elhunyt kör-
nyezete. Feladatuk lényegében ugyanaz, ami a Holtig-való barátságban is: vi-
gasztalás, szentségek vételére és helyes végrendelettételre való buzdítás, érte 
való imádkozás. Gersonnál még jelen van a hitre vonatkozó katekizmussze-
rű kérdéssorozat, amit a betegnek tesznek fel: az igaz hitben akar-e meghal-
ni, vágyik-e a bűnbocsánatra, meggyógyulása esetén jobbítani fog-e eddigi 
életvitelén, megadja-e tartozásait, és megbocsát-e az ellene vétőknek?29 Ha-
sonló kérdéseket tesznek fel a protestánsok is a haldoklóknak: Medgyesi 
Praxis pietatisában a dogmatikai vonatkozású kérdések mellett az Istennel, 
emberrel való kibékülés (bocsánatkérés, megbocsátás) témája hangsúlyos.30 
Idővel az ilyen jellegű kérdéses forma elmarad, viszont a tartalmilag erről 
szóló protestálás, hitmegvallás a 17. századi halálra felkészítő művekben 
szintén megtalálható, ahogy Tarnóczynál is. A protestálások szövegét gyak-
ran a jelenlévők olvassák fel a beteg előtt. Ezt a gyakorlatot tanácsolja 
Bartolomeo d’ Angelo a 17. század elején: azoknak a beszélni már nem 
tudó betegeknek olvassák fel hangosan, akik még szívükben meggondolhat-
ják, és egyetérthetnek a tanúságtételek szövegeivel.31  

A Holtig-való barátságban a környezethez szóló intések általában a beteg 
vigasztalására és az érte, az ő lelki üdvösségéért való imádkozásra szólítanak 
fel. Nem jó sok olvasással, beszéddel terhelni a beteget, írja Tarnóczy, in-
kább néha egy-egy „üdvösséges tanácsot” kell neki mondani. Ha pedig tel-
jesen „halálra-vált” a beteg, emlékeztetni kell őt az utolsó kenetre, „hogy ez 
által nem csak lelkének, de testének-is gyogyulását remélhesse”.32 Több 
imádságot és litániát találunk a könyvecskében, amiket a környezet végez a 
betegért, haldoklóért: a Krisztus öt sebéhez, a betegekért szóló, a Bernát-
féle Mária-litániákat, az egyház szokása szerint végzett litániát a boldog 
kimúlásért és a kimúló lélek ajánlását, a Jézus neve-litániát stb.  
                                                   
28 Teljes címe: Opus tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione, et de arte moriendi. – Donald F. 
DUCLOW, Everyman and the Ars moriendi: Fifteenth-Century Ceremonies of Dying, Fifteenth 
Century Studies, 1983, 94–95. – Mások Canterburyi Anzelm Admonitio morienti et de peccatis 
suis nimis formidanti című munkáját tartják a műfaj első állomásának. Vö. SZABÓ Flóris, Forrá-
sok kódexeink halál-szövegeihez, Irodalomtörténeti Közlemények, 1964, 681. 
29 SZABÓ, i. m., 682. 
30 MEDGYESI, i. m., 854–858. 
31 Bartolomeo D’ ANGELO, Ricordo del ben morire, Brescia, 1602, 234. 
32 TARNÓCZY, Holtig-valo…, i. m. (2. j.), 15. 
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A haldoklóért való ima néha az imádkozó lelki hasznára is szolgál, 
ugyanis annak tudatosítására késztet, hogy egyszer ő is ide jut, és számot kell 
adjon életéről, ezért fohászkodik így a Praxis pietatis forgatója a haldokló 
ágyánál: „Tanits-meg minket-is ö benne, hogy láthassuk utolsó végünket és 
hálandoságunkat; hogy nagyob szorgalmatossággal készitsük magunkat arra 
az órára, mellyben minket-is hasonlóképpen ki-szolitasz”.33 

Az elítélt számára Tarnóczy különböző imádságokat ajánl (amikor kötö-
zik, hogy kivigyék; amikor a törvényszék elé állítják, majd az ítélet után visz-
szaviszik), és alázatos magatartásra vonatkozó előírásokat („A’ mikor 
Törvény eleibe állattyák, akkor ne nézzen ide s’ tova, hanem levetett szem-
mel, mint ha azt hallaná Pilátustol: Ime az ember.”).34 Ugyanakkor a pap 
feladata Krisztus szenvedésén való elmélkedésre buzdítani a bűnöst, majd a 
végrehajtás előtti utolsó előkészületekben „kérgye-meg a’ lelki Attya, ha 
nem furdallya-e valamiben a’ lelki-isméret, a’ mit el-felejtett-volna a’ gyó-
násban: Akkor oldozza-meg büneitül, és csókoltassa-meg a’ feszületet vele 
utolsó áldással”,35 végül a halála után imádkozzon érte, és kérje a jelenlévő-
ket, hogy mondjanak el a lelki üdvéért egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.  
 
 

Ima a halálos ágyon 
 
A jó halál mesterségének elsajátítását igazán szükségesnek tartják a 16–17. 
században, mivel hiszik, hogy a túlvilági örök élet legnagyobb részben azon 
múlik, milyen állapotban éri az embert a halál:  

a’ ki ugy hal-meg, mint Istennek ellensége, mindenkor Isten ellensége marad, és 
az örök tüzre köteles: a’ ki pedig ugy hal-meg mint Istennek baráttya, és 
menyországnak örököse, soha abból a’ dicsöségböl ki nem eshetik. Annakokáért 
a’ mi minden bóldogságunk, és bóldogtanaságunk a’ jó, vagy rosz haláltól függ. 
Kicsoda akarna tehát e’ világból a’ más világra az halál által el-költözni, hanem a’ 
sült bolond36 és a’ kinek semmi okossága nem vólna, míg az jól meg halástól-való 
mesterséget meg-nem tanúlná, és a’ halált készen nem várná? 

– olvashatjuk Tarnóczy Bellarmino-fordításában.37 
                                                   
33 MEDGYESI, i. m., 865. 
34 TARNÓCZY, Holtig-valo..., i. m. (2. j.), 171. 
35 Uo., 177. 
36 „Plane stultus”. BELLARMINO, i. m., 210. 
37 TARNÓCZY, Nagy mesterség…, i. m., 260. 
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A Holtig-való barátság imádsággyűjteményét megvizsgálva következtethe-
tünk arra, hogy a haldokló kikhez és milyen jellegű kérésekkel fohászkodott. 
Leggyakrabban a Szentháromság három személye (együtt vagy külön-külön) 
a megszólított, különösen a szenvedő Krisztus. A szentek közül Szűz Mária 
közbenjárását kérik leginkább, utána következnek a többi szentek, patrónu-
sok, angyalok (őrangyal, Szent Mihály arkangyal). A szerző intésben ajánlja, 
hogy ha rosszabbodik a beteg állapota, és tarthat attól, hogy halála előtt 
nem tud meggyónni, imádkozzon Szent Borbálához.38 

A halálra készülő betegek imádságai leginkább békességes tűrésért, Isten 
akaratának elfogadásáért („ha testemet, és lelkemet el-veszed, nem enyimet, 
hanem Sajátodat veszed-el; Azért a’ te szent kezedbe ajánlom testemet, 
lelkemet, és hálát adok néked, hogy eddig meg-tartottad, és kölcsön 
engetted.”),39 bűnbocsánatért, boldog kimúlásért, üdvösségre jutásért kö-
nyörögnek.  

A kísértések a halálos ágyon a legerősebbek: „az halálnak közel létekor a’ 
pokolbéli ördög embernek halálos ellensége, magát el-nem feleyti, hanem 
mint a’ praedára sietö oroszlány az utolsó harczra siet, és minden tehetsé-
gével azon mesterkedik, hogy mindgyárt az elsö ütközetben hitiben meg-
tántoritsa az embert” – írja Bellarmino nyomán Tarnóczy.40 Ezért a Holtig-
való barátságban számos imádságot találunk, amelyekben a kísértések, a két-
ségbeesés és halálfélelem ellen kér erőt a haldokló.  

Tarnóczy számos olyan imádságot és elmélkedést hoz,41 amelyben Krisz-
tus kínszenvedésének állomásaira, öt sebére emlékezve fohászkodik a beteg. 
A Megváltó fájdalombeli magatartásmódja ugyanis mintaként kell, hogy szol- 
gáljon minden kereszténynek, hozzá hasonlóan kell tűrni a megpróbáltatá-
sokat. Példa erre a Christus kin szenvedéséhez-való Imádság:  

Oh édes Jesusom, ki a’ Világ váltságá-ért születtettél, környül metéltettél, 
öldöztettél, a’ Sidoktól csufoltattál, Tanitványodtúl, csokkal el-arultattál, meg-
kötöztettél, és mint, egy ártatlan bárány, mészár-székre vitettél, Annástol Kaifás-
hoz, Pilátustol, Herodes-hez mint egy gonosz tévö hurczoltattál, hamissan vádol-

                                                   
38 TARNÓCZY, Holtig-valo…, i. m. (2. j.), 14. 
39 Uo., 20. 
40 TARNÓCZY, Nagy mesterség…, i. m., 399–400. 
41 Pl. Az olaifák hegyén keseredet Christus Urunkhoz-való Imádság; Hét rövid Imádság a’ kereszt-fán 
függö Jesushoz; Christus kinszenvedésérül-való Litánia; A’ Christus kin-szenvedéséröl, hálá-adó 
emlékezet; A’ Christus kin-szenvedésérol, ájtatós Imádság; Imádság A’ Christus öt Sebeihez; Isten, és 
ember közöt-való szüntelen emlékezet Avagy Christus Urunk öt Sebeihez-való Imádságok stb. 
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tattál, pökdöstettél, csufoltattál, meg-ostoroztattál, tövis koronával koronáztattál, 
arczul csapdostattál, náddal verettettél szent orczádat bé-födözték, ruhádtul meg-
fosztottak, a’ magas kereszt-fára fel szegesztek, latrok közzé számláltak, eczettel 
és epével itattak, láncsával által-vertek, egy szóval én érettem, és minden ember-
ért gyalázatos halált szenvettél.42 

Tarnóczy tudva, hogy a „beteg az orának csak nem minden ütésére vi-
gyáz”,43 hogy ezen könnyebbítsen, 12 és 24 részből álló „mesterséges órát” 
írt össze, amely a betegség idejét Krisztus áldozatával kapcsolja össze a szen-
vedéseinek állomásaira való emlékezéssel, elmélkedéssel. Ugyanakkor egy 
ehhez hasonló „igen szép módot” is mutat, mellyel a beteg Krisztus szen-
vedésében részesülhet:  

A’ te betegségednek ideit hasonlicsd a’ Kristus kin-szenvedésének oráihoz. Ugy mint estvének 
idején mongyad: Most indulok a’ Christussal, az olai fák hegyére, hogy ottan véle 
imadkozzam, vérrel veréttékezzem, és meg fogattassam. 

Hogy ha a’ fáidalom egész etzakán tart, igy szolly magadban: Ezen éijel, az én 
Christusommal, Annástol Kaifashoz fogok hurczoltatni. 

Reggelre kelvén azt mondgyad: Most megyek az Urral Pilátushoz. Kilencz vagy tiz ora 
tájban mongyad: Most az Urral meg ostoroztatom és annak emlékezetiben foglala-
toskodom.  

Ha az fájdalom ebédkor jön reád, mongyad: Most akarok az Urral a’ Cálvária hegyé-
re menni, hogy véle meg feszittessem. 

Három óra tájban, mongyad: Most megyek az Urral hogy véle meg hallyak.44  

 
 

Végrendelkezés 
 
A vizsgált időszakban a halálra való készülésnek egyik fontos mozzanata a 
testamentumtétel. A végrendeletek alapján képet kapunk a halállal kapcsola-
tos korabeli mentalitásról, a temetkezési szokásokról. A 17. századi magyar 
végrendelkezési gyakorlattal foglalkozó újabb kutatások közül elsősorban 
Horváth József45 forráskiadó és -elemző munkásságát, Németh Gábor46 

                                                   
42 TARNÓCZY, Holtig-valo…, i. m. (2. j.), 28–29. 
43 Uo., 47. 
44 Uo., 46–47. 
45 HORVÁTH József, Temetkezési szokások kora újkori végrendeletek tükrében = Parasztkultúra, 
populáris kultúra és a központi irányítás, szerk. KISBÁN Eszter, Bp., MTA Néprajzi Kutatóinté-
zet, 1994, 197–212; UŐ., Győri végrendeletek a 17. századból (I–III.), Győr, Győr-Moson-
Sopron Megye Soproni Levéltára, 1995–1997; 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek, szerk. 
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szövegkiadásait és tanulmányait emelném ki. A 17. században még a szóbeli 
végrendelkezés dominált, a 18. században az írásbeliség elterjedésével egyre 
gyakoribb az írásos testamentumtétel.47 A szóbeli végrendeleteket néha utó-
lag lejegyezték (a tanúk vallomásai alapján), de feltételezhető, hogy ezek jelen-
tős részét soha nem foglalták írásba. Legtöbben otthon végrendelkeztek 
a házhoz jött hivatalos küldöttek jelenlétében, azok segítségével, mivel álta-
lában csak a nevüket tudták leírni (vagy azt sem, keresztet használva aláírás-
ként), de ritkábban az is megtörtént, hogy ezzel a céllal felkeresték a hivata-
hivatalos helyeket, személyeket. Van néhány példa a testáló által szabadon 
fogalmazott végrendeletre, de általában az írásba foglalás a jegyző feladata 
volt, ezért magán viseli annak stílusát, gondolkodásmódját. Így bizonyos 
formulák állandósultak, és kisebb-nagyobb módosításokkal felbukkannak 
egy település végrendeleteinek szövegeiben.48 

A testamentumok döntő többségben a megírás oka a betegség, az elő-
rehaladott kor (bár életévet nagyon ritkán említenek), de jelentős számban a 
járványos időszakban megjelenő félelem, a családról való gondoskodás, a 
várható vagy már bekövetkezett vagyoni viszálykodás elhárítása,49 vagy 
egyéb váratlan esemény (közelálló személy halála, háborúba való behívó) 
motiválta. A végrendelet a 18. század közepéig az örökség szétosztásán 
kívül tartalmazott egy kegyes záradékot is.50 Ez az ún. pium legatum (kegyes 
adomány) lényegében a szerzett javaknak azt a részét jelentette, amelyet a 
végrendelkező a törvényes örökösökön kívüliekre hagyott: leginkább az 
egyházra. Az egyháznak való juttatások az alkalmazottakon kívül segítették 
a templomot, iskolát, ispotályt, szegényeket. Megtörtént, hogy nemcsak a 
helyi templomra, hanem a szomszédos települések egyházaira is hagytak 
                                                                                                                       
HORVÁTH József, DOMINKOVITS Péter, Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni 
Levéltára, 2001 stb. 
46 NÉMETH Gábor, Gyöngyösi testamentumok és fassiólevelek, 1642–1710, Eger, Heves Megyei 
Levéltár, 1991; UŐ., Nagyszombati testamentumok a XVI–XVII. századból, Bp., Magyar Nem-
zeti Múzeum, 1995. 
47 SZÉKELY Gábor, A kecskeméti reformátusok végrendeletei a a XVII–XVIII. századból, 
Cumania: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, 
XXIV, 2009, 205. 
48 HORVÁTH, Temetkezési szokások…, i. m., 201. 
49 „Hogy azért jövendőben az én édes gyermekeim között valami pőr patvar, viszszavonyás 
avagy veszekedés ne következzék”, tesz testamentumot Eölbey Ilona 1684-ben, Győrben. 
HORVÁTH, Győri végrendeletek…, i. m., 147. 
50 TENENTI, i. m., 217. 
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valamit, sőt akár távoli búcsújáróhelyekre, híres szentkép, kegyszobor feldí-
szítésére. Készpénzen kívül házat, boltot, földet, állatokat, terményeket és 
mindenféle ingó javakat is hagyományoztak az egyházra. 

A földi javaknak az Úrtól való időleges kölcsönkapása, az Újszövetségből 
ismert sáfárkodás metaforája megjelenik a végrendeletekben is: „az minemü 
javait az Uristen sáfárságul kezem alá bocsátott, cselédim között azokról 
teszek ily testamentális dispositiot”;51 „az mi kicsiny javacskajim vadnak, 
mellyekre Istenemtül bizattattam volt sáfárul”.52 A vagyontárgyak hagyaté-
kozása után gyakran előfordul ennek az isteni akaratba való ajánlása, vagy 
valamiféle áldás: „Ennekutánna az Úr Istennek minden jót kívánván, aján-
lok mindeneket az Úr Istennek gondviselése alá”.53 

A Holtig-való barátságban találunk egy intést arra vonatkozóan, hogy a 
végrendelkező hagyja hátra mindenét annak, akinek jár: lelkét az Úrnak, 
testét a földnek, vagyonát az örököseinek. Ennek ilyen megfogalmazására 
gyakran találunk példát a korabeli végrendeletekben első intézkedésként a 
vagyontárgyak felsorolása előtt. Nemcsak katolikus, hanem protestáns vég-
rendeletben is található hasonló gondolat: „Ajánlom lelkemet az én megvál-
tó Christusomnak eljöveteléig az hatalmas Istennek kezében, testemet 
viszontag az honnét eredetet vett volt, az ö annyának, az fekete földnek”.54 

A végrendeletek egyik fontos pontja a temetésre vonatkozó rendelke-
zések és a későbbiekben lelki üdvükért végzett szentmisék rendje, különö-
sen ezek költségeinek biztosítása. Bellarmino a jó meghalásról szóló 
művében figyelmeztet: „okossan cselekeszel, ha javaidnak valami részét a’ 
Papoknak rendeled, hogy lelkedért áldozatot mutassanak az Istennek”.55 A 
végrendeletek alapján a misemondatás gyakorlata a katolikusok körében 
Magyarország-szerte elterjedt volt. Ezeket általában a halál vagy temetés 
évfordulóján szokták mondatni. 
 
 
 

                                                   
51 Koós Szabó István testamentális dispositiója 1682-ből. NÉMETH, Gyöngyösi testamentu-
mok…, i. m., 74. 
52 Kovács Anna 1692-es végrendeletét idézi SZÉKELY, i. m., 233. 
53 Öreg Szabó Mihályné 1690-ből való végrendelete. SZÉKELY, i. m., 211. 
54 Hegy Mihály özvegyének végrendelete, 1645. NÉMETH, Gyöngyösi testamentumok..., i. m., 32. 
55 TARNÓCZY, Nagy mesterség…, i. m., 342. 
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Összefoglalás 
 
A Holtig-való barátság népszerűsége a 17–18. században a halálra való felké-
szülés fontosságának jele. Tarnóczy legkelendőbb elmélkedés- és imádságos 
gyűjteménye egyszerre segédkönyv nemcsak a beteg, hanem környezete 
számára is. Segít az öregséggel, betegséggel járó szenvedéseket és az elmú-
lást Isten akarataként értelmezni. A halál nemcsak az egyén magánügye, 
hanem a közösség is aktív szerepet vállal a haldokló vigasztalásában, lelké-
nek üdvösségre segítésében és a helyes végrendelkezésre való intésben. 

A középkori és kora újkori ars moriendik többsége figyelmeztet arra, 
hogy az embernek már egészséges állapotában el kell kezdenie a jó halálra 
való készülést. Aki ugyanis minden napját keresztényi módon éli meg, rend-
szeres lelkiismeretvizsgálatot és bűnbánatot tart, annak nem kell félnie a 
váratlan haláltól, bármikor felkészülten állhat az égi ítélőbíró elé. A halálfé-
lelem rosszabb, mint maga a halál – olvashatjuk Tarnóczy Bona-fordítá- 
sában: „Micsoda rettenesség vagyon tehát az halálban? a’ vélekedés. Rette-
netes az halálnak félelme, nem maga az halál.”56 
 
 

                                                   
56 TARNÓCZY István, Menyben vezetö Kalauz, Melly Magába foglallya, a’ Szent Atyáknak, és a’ régi 
Philosophusok tetczésének veleit, Nagyszombat, 1675, 152–153 (RMK I. 1185). 
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KŐVÁRI RÉKA 
Halottas énekek Bukovinában és Moldvában 
Nyomtatott énekeskönyvek és népi kéziratosok kapcsolata∗ 

 
 
Mivel területileg Bukovinára és Moldvára koncentrálunk, a nyomtatott éne-
keskönyvek számát lecsökkenthetjük, ugyanis a szóban forgó énekek forrása 
elsősorban Kájoni János Cantionale Catholicum című énekeskönyvének 1719-
es, második és 1805-ös, harmadik kiadása, valamint Illyés István Zsoltári és 
Halottas énekek című könyve.1 

Népi kéziratosaink2 vizsgálata azonban nagyobb nehézségbe ütközik. 
Kéziratos énekeskönyveink, füzeteink, illetve másolataik nincsenek mód-
szeresen összegyűjtve, nem tudjuk pontosan, mely faluban mely előénekes-
nek, kántornak létezik, létezett kéziratos énekeskönyve. Ezért az MTA BTK 
Zenetudományi Intézet népzenei kézirattárából kiválasztottunk két olyan 
kéziratot, amelyek tulajdonosaival, közelebbről készítőivel és használóival 
hangzó felvételek is készültek. 

A bukovinai székelyek és a moldvai magyarok néphagyományában a Ká-
joni Cantionale énekei mélyen meggyökereztek, templomon kívüli közösségi 
alkalmakkor is számos szövegét éneklik. Egyes falvakban máig élő parali- 
turgikus szokás a halott melletti virrasztás, imádkozás, amit előénekes(ek) 
vezet(nek). Dolgozatunkban két előénekes felvételeit, kéziratos füzeteit és 

                                                   
∗ Jelen tanulmány megírásakor az OTKA támogatott (PD 77427. számú pályázat). 
1 KÁJONI János, Cantionale Catholicum, Csíksomlyó, 1676; UŐ., Cantionale Catholicum, szerk. 
BALÁS Ágoston, Csíksomlyó, 1719 [a Kájoni Cantionale második kiadása]; UŐ., A’ Keresztény 
Katholikusok Egyházi Énekes Könyve, szerk. ANDRÁSI Rafael, Csíksomlyó, 1805, 1806 [a Kájo-
ni Cantionale harmadik kiadása]. – A második kiadásnak az eredetivel történő részletes ösz-
szehasonlítását l. KŐVÁRI Réka, A Kájoni Cantionale első és második kiadásának egybevetése = Régi 
vallásos énekek és énekeskönyvek, szerk. SZELESTEI N. László, Bp.–Piliscsaba, PPKE BTK – 
Szent István Társulat, 2011 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok, 2), 
153–177. – ILLYÉS István, Soltári Enekek [...] és Halottas Enekek [...], Nagyszombat, 1693. 
2 A népi kéziratosokról l. FORRAI Ibolya, Népi írásbeliség a bukovinai székelyeknél, Bp., Múzsák 
Közművelődési, 1989 (Néprajzi Közlemények, 30); „Már elmenyek az örömbe”: László Márton 
– Pintyer Feri Marcika Halottas könyve 1919, szerk., tan. FÁBIÁN Margit, Szekszárd, Bonyhádi 
Székely Kör – Tolna Megyei Könyvtár, 1994; FORRAI Ibolya, Utószó = GÁSPÁR Simon 
Antal, Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts (hasonmás), vál., tan. FORRAI Ibolya, Bp., 
Akadémiai, 1986, 143–165. 
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azok nyomtatott forrásait vizsgáljuk. Elsőként a bukovinai Gáspár Simon 
Antal halottasairól szólunk röviden, majd a moldvai Vajdók Jánosné Gyur-
ka Anna éneklését és füzeteit mutatjuk be részletesen, válogatva hangfelvé-
teleiből. 
 
 

I. 
 
Az 1895-ben, a bukovinai Istensegítsen született Gáspár Simon Antalt († 
1978, Halásztelek) mindazoknak, akik régi egyházi népénekek továbbélését 
vizsgálják a néphagyományban, bemutatni nem szükséges.3 Őt kezdetben a 
néprajz, majd Domokos Pál Péter 1949-es gyűjtése óta a népzene kutatói is 
számtalan alkalommal felkeresték,4 szülőfalujáról szóló írása nyomtatott 
formában is olvasható.5 1975–76 telén Domokos Mária Németh Istvánnal 
szisztematikusan kérdezte Anti bácsit, különös tekintettel virrasztó énekeire. 
E gyűjtés hanganyaga a közelmúltban teljes egészében hozzáférhetővé vált.6 
Kéziratos füzeteinek egy részéről ekkor fénymásolat készült (más részük 
múzeumokhoz és magánszemélyekhez került), az általa gondosan másolt és 
bekötött, halottas énekeket tartalmazó kéziratos énekeskönyvét (1. kép) az 
örökösök a Népzenei Osztálynak ajándékozták.7 Ezt a kéziratos énekes-
könyvet tanulmányozhattuk. 

                                                   
3 A Kájoni Cantionale 1676-os, első kiadásának dallamokkal kiegészített modern kiadásában 
Domokos Pál Péter számos dallamot, variánst közöl Anti bácsitól: DOMOKOS Pál Péter, 
„…édes Hazámnak akartam szolgálni…”: Kájoni János: Cantionale Catholicum, Petrás Ince János: 
Tudósítások, Bp., Szent István Társulat, 1979. 
4 Elsősorban Kiss Lajos és Erdélyi Zsuzsanna nevét kell említenünk, l. DOMOKOS Mária, 
Gáspár Simon Antal halottas énekei = Lélek, halál, túlvilág: Vallásetnológiai fogalmak tudományközi 
megközelítésben, szerk. PÓCS Éva, Bp., Balassi, 2001 (Tanulmányok a Transzcendensről, 1), 
383–395, 4. j. 
5 GÁSPÁR Simon Antal, Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts (hasonmás), vál., tan. FORRAI 
Ibolya, Bp., Akadémiai, 1986. 
6 A gyűjtésről l. NÉMETH István, Népzenei gyűjtőutak Domokos Máriával Bukovinában és Moldvá-
ban = Tükröződések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére, 
szerk. SZALAY Olga, Bp., L’Harmattan – Könyvpont, 2012, 771–792 (771–802) és DVD-
ROM melléklete; utóbbi önállóan is: Mikor Máriához…: Bukovinai és moldvai népénekek, népda- 
lok Domokos Mária gyűjtéséből, szerk. NÉMETH István, SZALAY Olga, Bp., Magyar Kultúra – 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2012. 
7 „Régi Egyházi Énekek, Zsóltárok és Halotti és temetési Énekek. Leírta Gáspár Simon 
Antal 1923–24ik esztendőben Bukovinai Istensegits kösségbe.” Jelzete: NZKT 99. 
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1. Gáspár Simon Antal kéziratos énekeskönyvének belső címlapja 

 
Domokos Mária Gáspár Simon Antal halottas énekei címmel 2001-ben kö-

zölt tanulmányában részletesen leírta ennek keletkezéstörténetét, közölte a 
halottasok néhány dallamát, valamint az Anti bácsi fent említett könyvében 
és további három füzetében található halottas énekek kezdősorait.8 Eszerint 
a több mint 130 virrasztó éneket tartalmazó vonalas füzetet Gáspár Simon 
Antal eredetileg naplóírásra kapta, de ő – valószínűleg az 1930-as évek ele-
jén – inkább népénekeket írt bele, mégpedig nem közvetlenül nyomtatott 
énekeskönyvekből, hanem a Kájoni Cantionale 1719-es, második kiadásából, 
valamint Illyés István énekeskönyvéből az istensegítsi László István által 
korábban másolt kéziratos énekeskönyvből. 

Az 1970-es évek gyűjtései során 113 virrasztó szöveg került magneto-
fonra, melyeket Gáspár Simon Antal 32 dallamra énekelt. Ezek közül most 
azt a 12 szótagos dallamot mutatjuk be, amelyre a legtöbb szöveget énekelte 
(19-et). Ezt búcsúztatónak nevezték, mert a kántor erre énekelte a maga 
szerezte halotti búcsúztatókat is. A „Sokat írtak bölcsek” kezdetű ének szö-
vegének elejét Gáspár Simon Antal gyönyörű kézírásával is láthatjuk (2. 
kép) a népzenei lejegyzés fölött. 
                                                   
8 DOMOKOS Mária, i. m. 
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2. Gáspár Simon Antal kéziratos énekeskönyve 25. oldalának részlete 

 

 
 
2. Igen nagy hatalmas Úr vala régente 
    Bölcs Salamon király a Jeruzsálemben, 
    Istennek áldása rajta vót mindenben, 
    Ő is e világtól csalaték hirtelen. 
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3. Gondold meg Julius császár állapotját, 
Maga nemzetétől illetlen halálát, 
Világbíró Sándor nagy hatalmasságát, 
Csak egy kicsiny ital érte végóráját.9 

 
 

II. 
 

1993 februárjában népes gyűjtőcsoport10 Moldvában egy néhány napos, de 
igen intenzív népzenei gyűjtést végzett, melynek elsődleges célja az egyházi 
népénekek néphagyománybeli feltérképezése volt. Ennek során olyan ritkasá-
gok is mikrofonvégre kerültek, mint latin nyelvű gregorián ordináriumok és 
propriumtételek, amelyek a moldvai csángók ajkán zenei világuk szabályai 
szerint átalakultak. E gyűjtőút teljes hangfelvétele ugyancsak megjelent a kö- 
zelmúltban;11 a gyűjtött anyag jelentőségét egyes részleteinek korábbi hangzó 
publikációi is jelzik, mint a gregorián énekek Dobszay László szerkesztésé-
ben,12 a népdalokból és népénekekből pedig Domokos Mária és Németh 
István válogatásában a magyar népzenei antológia zárókötetében.13 

A gyűjtők által felkeresett Klézse, Lészped, Szabófalva, Lujzikalagor, 
Bogdánfalva és Diószén énekesei közül a klézsei, 1915 szeptemberében 
született Vajdók Jánosné Gyurka Anna kéziratos füzeteinek másolatát sike-
rült 2004-ben megszereznünk Berkes Katalintól, aki akkor az ELTE nép-
rajz szakos hallgatójaként gyűjtött Klézsén. A füzetek Vajdók Anna néni 
vejénél, Botezát Gyurkánál voltak, becses emléknek tartotta őket. Tizenegy 
vékony füzetről van szó, melyekben halottas, adventi, karácsonyi, húsvéti és 
pünkösdi énekek, a Szent Olvasóról, Szent Józsefről és Szűz Máriáról szóló 
énekek, „vacsorához való énekek”, továbbá imádságok olvashatók, zömmel 
                                                   
9 Énekelte Gáspár Simon Antal (született: 1895), Istensegíts (Bukovina) – Halásztelek 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun). Gyűjtötte: Németh István, 1975. október, lejegyezte Kővári Réka. 
Jelzete: AP 9792a. Hanganyaga publikálva: NÉMETH, i. m. DVD-ROM melléklete; NÉ-
METH, SZALAY, i. m. 
10 Kallós Zoltán vezetésével Domokos Mária, Léránt Andrea, Németh István, Teszáry Miklós. 
11 NÉMETH, i. m., 793–802. és DVD-ROM melléklete; NÉMETH, SZALAY, i. m. 
12 Gregorián énekek és balladák a csángóknál, szerk. DOBSZAY László, KALLÓS Zoltán, Bp., 
Hungaroton Classic, 1997 (HCD 18230). 
13 Magyar Népzenei Antológia VII: Moldva és Bukovina népzenéje – Anthology of Hungarian Folk 
Music VII: Folk Music of Moldavia and Bukovina, szerk. DOMOKOS Mária, NÉMETH István, a 
kísérőfüzetet összeállította DOMOKOS Mária, Bp., Hungaroton Records Kft, 2004 (HCD 
18264–67 [4 db CD]). 
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magyar nyelven. Az 1993-as népzenei gyűjtés során e füzetekből énekelt 
Anna néni (3–5. kép).14 

  
3. Vajdók Jánosné Gyurka Anna 

néhány füzetének címlapja 
4. Vajdók Jánosné Gyurka Anna 

néhány füzetének címlapja 
 
 

 
5. Vajdók Jánosné Gyurka Anna néhány füzetének címlapja 

                                                   
14 E füzetek másolatának jelzete: NZKT 102. 
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A virrasztókban használatos halottas énekek teszik ki füzetei tartalmának 
legnagyobb részét. Első, Halotti énekek címet viselő füzetét 1953-ban, 38 
éves korában írta le a kiváló énekes. Többi füzetében az 1970-es és 1980-as 
évekből, valamint az 1990-es évek elejéről találunk datált bejegyzéseket. 

A füzeteiben található és általa elénekelt halottasok között van, ami csu-
pán a Kájoni Cantionale 1805-ös harmadik kiadásában bukkan fel, ezeket 
külön nem részletezzük, csak felsoroljuk. Ilyen az „Ó te világ, méz alatt 
méreg” kezdetű, a „Viz-Kereszt Nap útánra való Külömbbféle énekek” 
sorában másodikként szereplő, felirata („Más úgyan arról, azon nótára”) 
szerint „A’ Világnak hivságáról” szóló ének, mely az énekeskönyvben előtte 
álló „Ó emberi gyarló nemzetség” dallamára éneklendő – tehát ez egy ré-
gebbi dallamra alkalmazott újabb szöveg.15 Ugyancsak a Cantionale harmadik 
kiadásában megjelenő ének az „Ó, te rettenetes keserű halál”, amelyet a 
gyűjtéskor Vajdók Anna néni szép, félsoronkénti diktálását követően négy 
klézsei asszony énekelt.16 Hasonló, diktáló előadásmódban rögzítették az 
erdélyi énekeskönyvben ugyancsak 1805-ben megjelenő „Ó, szomorú, si-
ralmas szó” kezdetű halottast is.17 Ezeket általában az énekeskönyvvel 
egyezően énekli, vagyis azt mondhatjuk, hogy kéziratos füzeteinek forrása a 
Kájoni Cantionale 1805-ös harmadik kiadása volt. 

A továbbiakban Vajdók Anna néninek azokat az énekeit tekintjük át, 
amelyek népénektörténetünk korábbi rétegéből származnak, vagyis már a 
Kájoni Cantionale első és/vagy második kiadásában is szerepelnek (és a fen-
tiek értelmében többé-kevésbé módosult változatban olvashatók a harma-
dik kiadásban is). 
 
 
1.  
A Kájoni János énekeskönyvében szereplő „Ó mely félelem és rettegéssel 
lesz a nagy ítélet” kezdetű, 29 strófás ének a második kiadásban még válto-
zatlan, s a „Háborúsága Dávid királynak” nótajelzettel olvashatjuk. 1805-

                                                   
15 KÁJONI, 1805, 79. Az „Ó emberi gyarló nemzetség” nótajelzete a Cantionale 1719-es, 
második kiadásában megjelenő „Eheu quid homines sumus”, mely ének és dallam egyaránt 
szerepel 18. századi csíksomlyói passiókban, pl. 1725, 1742. 
16 KÁJONI, 1805, 351. Nota: „Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom”. 
17 KÁJONI, 1805, 338; UŐ., Erdélyegyházmegyei énekeskönyv […], szerk. BAKA János, Gyergyó-
szentmiklós, [1921] [a Kájoni Cantionale negyedik kiadásának tekintjük], Nr. 427. 
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ben kevesebb, mint a felére csökken, megváltozik, és tulajdon dallamra való 
hivatkozás szerepel.18 Vajdók Anna néni a Cantionale harmadik kiadása sze-
rinti szöveggel énekelte. A dallam, amelyet énekelt, már nem az eredeti dal-
lam, hanem egy újabb, recitáló jellegű, mégis zárt modell. Szép példa arra, 
hogy az elfeledett dallam helyett egy egyszerű módot találjanak arra, hogy az 
értékes szöveget énekeljék. (A további strófákban azonban még e formát is 
elég gyakran eltéveszti.) 
 

 
 

3. Mi leszen tehát, mikor e világ mindenestül meggyúl, 
Minden épület nagy ropogáskor* szakadni indul, 
És az egész föld mint a pozdorja 
Tüzes lángba borul? 

* téveszt 

[még 10 vsz.]19 
 

                                                   
18 KÁJONI, 1676, 726 (DOMOKOS Pál Péter, i. m., Nr. 794); KÁJONI, 1719, 627, felirata: 
„Más szép ének”, Nota: „Háborúság Dávid királynak”; KÁJONI, 1805, 85, Nota: tulajdon. 
19 Énekelte Vajdók Jánosné Gyurka Anna (született: 1915), Klézse (Moldva). Gyűjtötte: 
Domokos Mária, Kallós Zoltán, Léránt Andrea, Németh István, Teszáry Miklós, 1993. 
február; lejegyezte Kővári Réka. Jelzete: AP 17833g. AP 17833g. Hanganyaga publ. NÉMETH, 
i. m. DVD-ROM melléklete; NÉMETH, SZALAY, i. m. 
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2. 
Az „Ó életünk végórája” kezdetű ének a Kájoni Cantionale mindegyik kiadá-
sában megtalálható. Szövege 1805-ben lényegesen megváltozik.20 Egy 18. 
századi csíksomlyói passióban megjelenik dallama az iskolai színpadon is 
(1742). Vajdók Anna néni az 1805-ös kiadás szerint énekli, legalábbis annak 
1–4. és 6. versszakait, a következő szakasz pedig rokon az 1676-os és az 
1719-es kiadás 6. strófájával. Az utolsó versszak (melyben a feltámadást 
vetíti előre) forrása nem a Kájoni Cantionaléból való. 
 

 
6. Vajdók Jánosné Gyurka Anna füzetének egy lapja 

 

                                                   
20 KÁJONI, 1676, 669 (DOMOKOS Pál Péter, i. m., Nr. 753); KÁJONI, 1719, 568; KÁJONI, 
1805, 334; KÁJONI, 1921, Nr. 429. 
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2. Világra jaj vót születnünk,      3. Mi földi gyönyörűségünk, 
    Itt es sok jajt kell szenvednünk,        Csak buborék gyicsérségünk, 
    Egész éltünk viadalom,          E világi minden öröm, 
    Ínség és fájdalom. Refr.          Csak keserű öröm. Refr. 
 
4. Mit bízol hát e világban,        5. Mostan tehát jövendőről, 
    Ó ember, csalárd hívságban,         Gondolkozz végső üdőről, 
    Hogy ígírsz magadnak időt,          Ha számadásod van készen, 
    Többről több számos esztendőt. Refr.      A dolgod jó leszen. Refr. 
 
6. Csak olyan e mi életünk,      7. Adj üdvösséges kimúlást, 
    Mind az árnyék, melyet nezünk,        Úr Jézus és elnyugovást, 
    Elváltozik mi örömünk,          Testünk szerént jól meghalást, 
    Mind az árnyék, melyet nezünk. Refr.       Dicsérséges feltámadást. Refr. 

 
 

    Amen.21 

 

                                                   
21 A gyűjtési adatokat és a hangzó publikációt l. 19. j. Jelzete: AP 17835c. 
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3.  
A „Jaj, mely hamar múlik e világ ereje” kezdetű ének a Kájoni Cantionale 
első három kiadásában szerepel, 1719-ben két szakasszal rövidítik, 1805-
ben héttel, és „Jaj, mely hamar múlik világ dicsősége” kezdettel át is köl-
tik.22 Vajdók Anna néni az 1805-ös átköltött szövegváltozattal énekelte. 
 

 
 

2. Ámbár az aranynál         3. Mind a kinyílt virág 
Fénylőbb fényessége,            Szépen illatozik, 
De füstnél múlandó             Az ember élete 
Az ő dicsérsége,              Itt úgy virágozik, 
Minden ékessége.             S hirtelen változik. 

 
[még 5 vsz.]23 

 
 
4. 
A Kájoni Cantionale 1719-es, második kiadásában jelenik meg a kisdedek 
temetésére való „Szűnjék meg bánattól szomorú szívetek” kezdetű halottas. 
Az 1805-ös, harmadik kiadásban még olvashatjuk, azonban itt felére csök-
                                                   
22 KÁJONI, 1676, 652 (DOMOKOS Pál Péter, i. m., Nr. 740); KÁJONI, 1719, 553; KÁJONI, 
1805, 356, Nota: tulajdon. 
23 A gyűjtési adatokat és a hangzó publikációt l. 19. j. Jelzete: AP 17812a. 
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kent az ének terjedelme. Mindkét énekeskönyvben nótautalása az „Ó áldott 
Szűzanya” kezdetű Mária-ének.24 Vajdók Anna néni füzeteibe az 1805-ös 
szövegváltozat került, kétszer is. 
 

 
 
2. Mint szép virágecska adta jó illatját, 

Vigasztalja eggyig (eddig) szívetek bánatját, 
Most pegyid dicséri mennyben Szent Atyát. 
Refr. 
 
[még 3 vsz.]25 

 
 
5. 
A „Dies irae” halotti szekvencia magyar fordítását a Kájoni Cantionale valam-
ennyi kiadásában megtaláljuk. A harmadik kiadás szerint ez a „Halottakért 
való Szent Mise alatt” „A’ Letzke éneklés után, és az Offertorium alatt” ének-
lendő. Vagyis az eredeti helyén, az evangélium előtt, szekvenciaként, de mivel 
igen hosszú ének, ezért a következő éneklési lehetőségkor, a felajánlás alatt 

                                                   
24 KÁJONI, 1719, 608; KÁJONI, 1805, 364. 
25 A gyűjtési adatokat és a hangzó publikációt l. 19. j. Jelzete: AP 17812b. 
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folytatható.26 Vajdók Jánosné Gyurka Anna füzetébe az átköltött harmadik 
kiadásbeli változat került. Az 1993-as felvételen soronként előre mondja, 
diktálja az énekszöveget az előénekes négy asszonynak, akik a dallamot és a 
hajlításokat is azonosan éneklik. (A hosszú ének első két szakaszát közöljük.) 
 

 
 
2. A trombiták megharsognak, 
    Erre hótak feltámadnak, 
    Törvényszékre állítatnak. 
    Természet el fog bámulni, 
    Látván a port felújulni, 
    Számadásra elindulni.27 
 

A két előénekes bemutatott kéziratos füzetei és hangfelvételei, a szöve-
gek 17. századra visszamenő nyomtatott énekeskönyvi forrásai egy hajdan 
élő szokás mára szinte eltűnt bizonyítékai. A kiemelkedő tudású bukovinai 
Gáspár Simon Antal énektudását nem tudta átörökíteni, nem volt kinek 
átadnia – felvételei révén azonban bárki megismerheti e halottasokat. A 
                                                   
26 KÁJONI, 1676, 689 (DOMOKOS Pál Péter, i. m., Nr. 770); KÁJONI, 1719, 585, mindkettő-
ben: „Az nap nagy haragnak napja”; KÁJONI, 1805, 323 („Az nap harag napja leszen”, 
felirata: „Halottakért való szentmise alatt, A Lecke éneklése után és az Offertorium alatt”); 
KÁJONI, 1921, Nr. 403 („Napja Isten haragjának”). 
27 A gyűjtési adatokat és a hangzó publikációt l. 19. j., kiegészülve négy éneklő asszonnyal. 
Jelzete: AP 17813c. 
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moldvai Vajdók Jánosné Gyurka Anna utolsó énekénél az átörökítés egy 
hagyományos módozatát, a diktálás szokását figyelhettük meg, amely gya-
korlat révén elegendő volt, hogy csupán az előénekes rendelkezzen énekes-
könyvvel, jelen esetben maga által írt kéziratos énekeskönyvvel. 
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PETRŐCZI ÉVA 
Szentség és köznapiság – néhány tanúság Felvinczi Sándor 
verses laudációja nyomán 

 
 
Mivel Felvinczi Sándor neve nincs igazán az utókor köztudatában, életútját 
bevezetésül az alábbi pár sorban foglaljuk össze. Az erdélyi származású, 
Felvincen, Nagyenyeden tanult Felvinczi Sándor (Lécfalva, 1641–Debrecen, 
1686) a nagyváradi vár nevezetes ostromakor, ahol a készülő váradi Biblia a 
törökökkel kötött hadialku tárgya lett,1 az életben maradt tanulók egy cso-
portjával Debrecenben lelt menedéket, azután egy darabig Patakon diákos-
kodott. Ezt követően 1667-ben Kassán szolgált, iskolaigazgató, teológia- és 
filozófiatanár volt. Felsőfokú végzettségre törekedvén, a kassai egyház alum- 
nusaként 1669–1670 között Leidenben tanult. Peregrinációja után ismét 
kassai iskolamesteri évek következtek, s itt prédikált is a foglyul ejtett hely-
béli lelkész, Kabai Bodor Gellért helyett. Végül az ellenreformáció erősödé-
sének következtében Kassáról is menekülnie kellett, ezután négy évig 
Zilahon szolgált mint lelkipásztor és esperes. 1679-ben ismét korábbi „me-
nedékvárában”, Debrecenben kötött ki, ahol végül egészen haláláig műkö-
dött köztiszteletben álló lelkészként, illetve esperesként.2 

Felvinczi Sándor Medgyesi Pálhoz nem hasonlítható írói termékenység 
szempontjából, kifejezetten puritánnak sem nevezhető, de hollandiai tanu-
lóévei, William Ames (Amesius) és tanítómestere, Martonfalvi Tóth György 
iránti rajongása, továbbá a nagytekintélyű Köleséri családdal való barátsága 
alapján egyértelműen a puritanizmus eszméivel, lelkiségével rokonszenvező 
teológusnak nevezhetjük őt. Debreceni baráti-kollegiális kapcsolatairól so-
kat megtudhatunk Mikó Gyulának abból az érdekes és alapos cikkéből, 
amelyben a szerzőnk halálát követően íródott nagyszámú, latin nyelvű 
Felvinczi-siratót elemezte.3 
                                                   
1 Erről részletesen: PETRŐCZI Éva, A váradi Biblia helye a magyar puritanizmus irodalmában = 
UŐ., Puritánia: Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról, Bp., Universitas, 2006 
(Historia Litteraria, 20), 94–101. 
2 ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. LADÁNYI Sándor, Bp., 
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 19773, 197–198. 
3 MIKÓ Gyula, A Felvinczi Sándor temetésére írott latin gyászversek vizsgálata, Könyv és Könyvtár, 
2002, 71–103. 
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Felvinczi Sándor és a Köleséri család kapcsolatának számos fennmaradt 
bizonyítéka közül ezúttal csupán egyet említünk meg, Ballagi Aladár 1879-
es közleményét. Ebben a könyvtörténeti áttekintésben kerül említésre 
Köleséri Sámuel 1679-ben, Rosnyai János által kinyomtatott prédikációja, az 
Istennek ’s Nemzetének Végig Híven Szolgáló David Patriarcha, amelyet Köleséri 
Debrecen egyik ikonografikus figurájának, id. Dobozi Istvánnak a temeté-
sekor mondott el. Az, hogy Köleséri Sámuel igazi „homo Debreceniensis”-
szé fogadta Felvinczit, kitűnik e kiadvány egy példányának saját kezű ajánlá-
sából, amelyről Ballagi így ír: „Ép példánya a sárospataki ref. főiskola 
könyvtárában. Collectio Püspökiana. 6. darab. Czímlapján Köleséri írása: 
»Tiszt. Felvinczi Sándor Uramnak….etc.«”4 Az, hogy Köleséri egy ilyen, 
„debreceni érdekeltségű-jelentőségű” prédikációt ajándékozott lelkésztársá-
nak, önmagáért beszél. Arról vall, hogy Köleséri Sámuel nem jöttmentnek, 
kívülállónak, hanem a christianopolisbéli hitélet, eme – jó értelemben – 
spirituális beltenyészet immáron véglegesen gyökeret vert, fontos szereplő-
jének tekintette Felvinczit. Akit egyébként nemcsak hozzá – mint korábban 
említettük is –, de a már váradi tanulóéveiben megismert Martonfalvi 
Györgyhöz és Kabai Bodor Gellérthez is sok szál fűzött. Az 1657–1711 
között szolgáló prédikátorok közösségéről, egymáshoz való viszonyáról sok 
egyház- és várostörténeti, továbbá mikrotörténeti adatot megtudhatunk 
Csorba Dávidnak a témát kimerítő, nagyon részletes, de sovány huszon-
egyedik századi lelkünk megszépítésével, a korhoz hangolásával itt-ott még-
is adós könyvéből.5 Csorba összefoglaló munkájában többször is hang- 
súlyozza, hogy Martonfalvi korszaka „tudományos és irodalmi téren egy-
aránt kiemelkedő szintet nyújtó volt”.6 Csorba Dávid azonban a 17. századi 
vallásos, orthodox és puritán szellemű művek elkötelezett kutatójaként nem 
szentel túl sok figyelmet a traktátusok, életvezetési könyvek, prédikációskö-
tetek ajánlóverseinek, s a jeles debreceni lelkipásztorokat elparentáló gyász-
verseknek sem. Ez voltaképpen tökéletesen érthető és indokolt is, hiszen az 
„applied poetry”, az „alkalmazott költészet” homoktengeréből végtelenül 
hosszadalmas és fáradságos munka aranyat, valódi költészet-morzsákat mos- 
                                                   
4 BALLAGI Aladár, Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához, Magyar Könyvszemle, 
1879, 290. 
5 CSORBA Dávid, „A’ sovány lelket meg-szépíteni”: Debreceni prédikátorok 1657–1711, Debrecen, 
Hernád, 2008 (Nemzet, egyház, művelődés, 5). 
6 Uo., 37. 
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ni. Így tehát határozottan „poézisra kihegyezett” beállítottság, sőt, tagadha-
tatlanul egyfajta poétikai fanatizmus szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a 
magyar régiség lelki életének e megnyilvánulásaira is odafigyeljen. Kora újko- 
ri vallásos verstermésünk „átszitálását” az is jócskán nehezíti, hogy e tárgy-
ban nálunk ezidáig nemigen születtek elméleti munkák; a külföldön, főként 
az angolszász világban megjelent „keresztyén poétikák” pedig főként olyan 
nagynevű alkotók munkáit elemzik, mint a verseket is író Richard Baxter, 
John Bunyan, Edward Taylor, vagy éppen az első generációs amerikaiak 
puritán költő-fejedelemasszonya, Anne Bradstreet. Jelen felsorolásom keve-
sebb, mint vázlatos, csak a kontraszt kedvéért említem őket. A versben csak 
teológiai munkásságuk (vagy éppen pályatársi munkák) margóján meg-
megszólaló, magukat poétának egy kósza pillanatig sem tekintő hazai névte-
lenekre (legalábbis költőként névtelenekre) nemigen hull fény, alig jut figye-
lem. Így azután az utókor is vajmi ritkán tekinti őket költőnek. Ennek a 
szemléletnek azonban vesztese minden olyan jelenkori kutató, aki kora 
újkori vallásos szerzőinkkel, közöttük számos puritán vagy puritanizmus 
közeli auktorral foglalkozik. Az e lelkiség jegyében alkotó versírók rehabili-
tációjáért oly sokat fáradozó Mason J. Lowance Jr. egyik jelentős tanulmá-
nyában azt a szintén amerikai tudóst, Perry Millert idézi, aki az elsők között 
igyekezett felmutatni a puritán költészetnek a puszta verstani és kegyességi 
ujjgyakorlatokon túlmutató, mert létbizonylat erejű értékeit: „A puritánok 
irodalmi gondolkodása egyetlen műfajban sem tükrözi olyan pontosan az 
idők szavát, mint a költészetről vallott nézeteikben!”7 

S – tegyük hozzá – nem csupán a költészetről alkotott nézeteik, de ma-
guk a költemények is sokkal több információt nyújtanak, mint azt gondol-
nánk. Jelen dolgozatunkban itt lép a képbe ismét a bevezetőben egy életrajzi 
vázlat erejéig már megjelenített s a 17. századi Debrecen papi társadalmá-
ban valamelyest már elhelyezett Felvinczi Sándor. Ő is néhány-versű, erő-
sen alkalmi poéta volt csupán, öt, bizonyíthatóan neki tulajdonítható 
költeménye közül egy azonban kitüntetett figyelmünkre méltó. Ez a vers 
Martonfalvi György Szent Historiájának függelékeként jelent meg, s látszólag 
ez is súlytalan opusznak tűnik, hiszen nem egyedi teljesítmény. A jeles teo-

                                                   
7 Mason J. LOWANCE Jr., Religion in Puritan Poetry: The Doctrine of Accomodation = Puritan Poets 
and Poetics: Seventeenth-Century American Poetry in Theory and Practice, ed. Peter WHITE, Univer-
sity Park and London, The Pennsylvania State University Press, 1985, 33. 
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lógiai tanárt, írót és prédikátort tanítványai és rajongói ugyanis egész babér-
koszorúnyi verssel tisztelték meg, életében és holtában egyaránt. Úgy is 
fogalmazhatnánk: munkásságának, személyiségének értékei olyan mágnessé 
tették őt, amely számos, kisebb-nagyobb „vers-reszeléket” vonzott magá-
hoz. Felvinczi első ízben korántsem alkotott remekművet, amikor tanító-
mesterét poézisbe emelve magasztalta. A Taneto és czafolo Theologiához8 füg- 
gesztett verse nem különbözik és nem különb az egy-egy verset és művet 
feldicsérő írások sokaságánál: azaz nem több mint a megszokott, versbe 
tördelt érdemkatalógus, az aktuálisan magasztalt opusz jóformán minden 
versszerző által alkalmazott, „Ilyen még nem volt”-jellegű hangsúlyozása: 

Valamit tanitott Tudós Amesius, 
Es szép irásival hires Wendelinus, 
Vagy más Orthodoxus igaz Theologus, 
Egy csomóban adgya elödben ez Opus.  
A’ mi eddig vala Magyar nyelven ritka, 
Doctor Martonfalvi György hozta világra […].9 

E vers közhelyességéhez képest a meglepetés erejével hat, s a 17. század 
vallásos verstermésében ritka értékűnek számít egy két évvel későbbi, ugyan-
csak Martonfalvi Györgyöt magasztaló, tizenhat soros költeménye, amely a 
két évvel későbbi Szent Historia vendégszövege.10 Ezt a verset érdemes teljes 
terjedelmében idéznünk, mint a túlzsúfolt-barokkos korabeli versvilág na-
gyon letisztult, egyetlen metaforát következetesen kibontó és végigvivő 
darabját. 

Bóldog emlekezetü nagy Doctornak, Tiszteletes Martonfalvi 
György Uramnak utólsó Historiai munkáján bánattal meg-
elegyitett örvendező versek. 

 
A’ gyertyát fel-szoktuk tenni az asztalra, 
Hogy az egész házban terjedjen vilaga, 
Melly mind addig ég nagy sebessen lobogva, 
A’ míg egészlen meg-emésztetik maga. 
 

                                                   
8 MARTONFALVI TÓTH György, Taneto és czafolo Theologia […], Debrecen, Rosnyai János, 
1679, b1r. (RMK I. 1231.) 
9 Uo.; FELVINCZI Sándor, Tiszteletes és túdós Martonfalvi György Uramnak = Régi magyar költők 
tára XVII. század, 11: Az első kuruc mozgalmak korának költészete (1672–1686), s. a. r. VARGA 
Imre, Bp., Akadémiai, 1986, 42–43.  
10 MARTONFALVI TÓTH György Szent Historiaja […], Debrecen, Rosnyai János, 1681, 
****2v. (RMK I. 1256.) 
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Te-is sok munkáju Scholánk Directora, 
Nagy világosságot bocsátál világra, 
Mind addig mig jutál utolsó órádra, 
A mint Amesius hü bizonyság arra. 
 
Munkáid punctuma e’ szent Historia, 
Az Isten Könyvének bé-summált csomója, 
A’ negyedik részben meg-magyarázója,  
Melynek izit, a’ ki meg-ólvassa, tudgya. 
 
Mihelyt Doctorságod remekjét bé-adád, 
Lelkedet azonnal Istennek ajánlád, 
El-mulék világi számtalan nyavalyád, 
Es immár fejedben van fényes koronád.11 

 
A címben jelzett „szentség” és „köznapiság”szimbiózisa már első olva-

sásra tetten érhető ebben a versben. Martonfalvi Tóth György heroikus szel- 
lemi-lelki teljesítménye mellett kínzó (bár nem részletezett) betegségeiről is 
szó esik az utolsó versszakban, jelezvén, hogy Isten elkötelezett szolgája 
éppúgy a fizikai megpróbáltatások rabja, mint bármelyik kortársa. 

Csorba Dávid már idézett könyvében megemlékezik egy ugyancsak 
Martonfalvi György személyéhez kapcsolható, következetesen végigvitt alle- 
góriáról, amely szintén a posztumusz Szent Históriához csatolva látott napvi-
lágot. Szilágyi Tönkő Márton prózában írott, de költői fordulatokban is 
bővelkedő előszava ez, amelyben többek között ezt írja: „Vala egy emle- 
kezetes és ritka példájú Hattyúja Debreczen Városának is, s’ abban a’ Colle-
giumnak, söt az egész Magyar Sionnak”.12 Szilágyi Tönkő ugyan valóban 
sikeresen úsztatta végig „Debrecen hattyújá”-t a Köröstől a Tóczóig, az óko- 
ri vízimadár-allegória azonban egy Debrecenhez hasonló, se folyója, se na-
gyobb tava, alapjában véve „száraz” városban a barátság sugallta-diktálta 
inventio poetica ellenére meglehetősen sutának és kimódoltnak tűnik.  

A Felvinczi-vers és annak központi gyertya-allegóriája azonban egészen 
más regiszterbe tartozik. Igaz ugyan, hogy az elméje-lelke tüzével másokat 
szolgáló világítóeszköz fénye nem Felvinczi Sándor „találmánya”, hiszen a 
„véka alá tett gyertya” Máté evangéliumának egyik legtöbbet idézett, nagyon 
kifejező, ám a sok citátum révén agyonterhelt fordulata; mégis, sokkal erő-
teljesebbnek tűnik Martonfalvi hattyúvá lényegítésénél. Hogy az alkalmi 
                                                   
11 Uo.; FELVINCZI, Tiszteletes..., i. m., 43–44. 
12 MARTONFALVI TÓTH, Szent Historiaja, i. m., *3v. 
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versszerző számára igehirdetőként, lelkipásztori munkája során is milyen 
fontos, mélyen átélt-átérzett, kitüntetett értékű volt ez az allegória, az Lelki 
diadalomrul valo oktatás című prédikációjának szövegét olvasva különösen is 
nyilvánvalóvá válik. Ezt az igehirdetését a debreceni Nagytemplomban, az 
1682. esztendőben, Boldogasszony hava negyedik napjának reggeli óráján 
mondta el.13 Ebben a vers megírását követő évben elmondott prédikációjá-
ban ugyanis ezt olvashatjuk: „2. oka. Mert a Christus is jelen vagyon ezen az 
harczon [ti. az Anyaszentegyházra támadó gonoszok ellen], mivel hogy a’ 
Mirtusok (az hivek ezec) Közöt áll. Zachar. I. v. 8. es az hét arany 
gyertyatartok (Ecclésiák) Közöt.”14 

A prédikáció szövegében ugyan nem magukról a gyertyákról, hanem az 
eklézsiákat jelképező arany gyertyatartókról van szó, az azonban nyilvánva-
ló, hogy a legdúsabban aranyozott gyertyatartó is fölösleges cifraság gyertya 
– vagyis, visszatérve immár a vershez, a Martonfalvi Györgyhöz hasonló, 
holtig szolgáló, holtig világító lelkek és elmék – nélkül. Tagadhatatlan, hogy 
a Felvinczi-versben is akadnak közhelyes részletek, például Martonfalvi 
György kvalitásainak Amesiuséhoz való hasonlítása, a 17. század második 
felének ez az úgyszólván kötelező sallangja, amelyet egy korábbi dolgoza-
tomban „Amesius-menzúrának” neveztem, s amelyet a laudálók akkor is 
alkalmaztak, ha egy feldicsért mű Amesiusból táplálkozott, s sokszor akkor 
is, ha nem.15 

Mégis: a biztos érzékkel kibontott központi gyertya-allegória kiemeli a 
költeményt a közhelyes verses méltatások könnyen feledhető, szürke töme-
géből. Mi több, a vallásos világirodalom körébe is bekapcsolja hazai protes-
táns kultúránkat – ha nem is a szerző tudatos terve szerint –, egy allegória 
erejéig megint csak rokonítva a magyar és a korai amerikai kegyességi iroda-
lom világát, vallásos toposzait, közelebbről a két nagyon távol eső Christiano- 
polist, Bostont és Debrecent.16 

                                                   
13 FELVINCZI Sándor, Lelki diadalomrul valo oktatás, Debrecen, Rosnyai János, 1682. (RMK I. 
1279.) 
14 Uo., B1r. 
15 Éva PETRŐCZI, Some Features to the Portrait of William Ames = É. P., Puritans and Puritanicals, 
Bp., Balassi, 2005 (Studia Humanitatis, 13), 81. 
16 E városok, továbbá Cotton Mather és Köleséri Sámuel mint vezető lelkészek mentalitás-
béli párhuzamairól lásd: PETRŐCZI Éva, Erzsébet az ő szent visszavonultságában: Női hitéleti és 
sorsdokumentumok a kora újkori Debrecenben és Bostonban = P. É., „… mi lelkünknek éltető 
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Cotton Mather, akit már korábban is Debrecennel hoztam összefüggés-
be, ezúttal is egy magyar prédikátortársával rokon léleknek bizonyult, ami-
kor nagyapját, John Cottont „a mi lobogó, világító szövétnekeink” egyi- 
kének, majd a „Boston városában elhelyezett első gyertyatartó”-nak nevezi. 
S még egy büszke üzenetet is küld a tengeren túlra, ha úgy tetszik, még ne-
künk, magyaroknak is szólót: „figyelmezzetek ti, Európa egyházai, bizony 
vannak arany gyertyatartók (több is, mint kétszer hét), itt, eme »külső sötét-
ség« kellős közepén.”17 

E párhuzam, s az összes többi, ha időben nem is, térben óriási távolsá-
got jelentő rokon motívum; természetesen sem a Felvinczi-vers, sem egyéb 
hazai írások esetében nincs szó közvetlen hatásról, vagy legfeljebb nagyon 
elvétve. Sokkal inkább arról, hogy minden túlzás, verses vagy prózai ráfogás 
nélkül is létezett egy jellegzetes „puritán lelkiségi világháló”, amelyet rész-
ben a Szentírás szövege, részben az egymástól távoli országokban forgatott 
azonos olvasmányok (javarészt teológiai, kisebb részben szépirodalmi mun-
kák), részben egy nagyon erős mentalitásbéli rokonság éltetett. Ezek az 
egymástól gyakran több ezer kilométerre született írások még abban is ha-
sonlítanak egymáshoz, hogy a magasztalt személyeknek címzett dicsérő so- 
rok gyakorta egyenetlenek, sokszor elkezdett és félbehagyott költői képek 
egymás mellé dobált halmazának tűnnek. Meglehetősen ritka a Felvinczi-
versben tapasztalható következetesség, azaz egy központi allegória kifejtése, 
végigkomponáltsága. Ilyen szempontból e költemény közeli rokonának te- 
kinthető – ha már John Cottont emlegettem az imént – a költőnek semmi-
képpen nem nevezhető Benjamin Woodbridge rövid versezete, amelyben a 
nagynevű és nagy hatású bostoni lelkipásztor alakját megelevenedett Szent-
írásként idézte fel: 

 

E férfi élő, lélegző Biblia 
[…] 
Új kiadásban hogyha e világra jő, 
 
 

                                                                                                                       
abraka”: Tanulmányok a magyar és angolszász vallásos irodalomról, Bp., Fekete Sas – KRE 
Puritanizmuskutató Intézet, 2008, 43–64. 
17 E sokat idézett mondatok előfordulnak többek között a következő dolgozatban: Sacvan 
BERCOVITCH, Typology in Puritan New England: The Williams-Cotton Controversy Reassessed, Ame-
rican Quarterly, 1967, 190. 
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Mentes lesz minden kis hibától, 
Lapjain és kötésén öröklét világol!18 

(Petrőczi Éva ford.) 

Végezetül egy inkább lélektani, mintsem poétikai megjegyzés: igazán ko-
herens, meggyőző, egy-egy jeles elméleti teológust vagy neves prédikátort 
megörökítő vers-portrék az esetek többségében akkor születtek a magyar és 
az angolszász régiség irodalmában, legyen szó orthodox református, puri-
tán, de bármilyen hitélet közeli körökről is, amikor a kompozíciónak – 
Radnótival szólva – „távlatot ád a halál már.”  

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy – a kiváló Sacvan Berco- 
vitch tipológiai kutatásaihoz hasonlóan – Magyarországon nem volna hasz-
nos a későbbi kutatógenerációk, tudományos műhelyek munkáját is meg-
könnyítő, szép és hasznos feladat egy puritán toposzgyűjtemény, netán adat- 
bázis létrehozása. Ma, ennek még híján lévén, megmarad viszont számunkra 
a poétikai és spirituális „kirakós játékok” minden nemes kihívása és a ritka 
rátalálások öröme. Egy bizonyos: bármilyen kevéssé látványos és poétikai 
„aranytelérekkel” kecsegtető kutatási téma a puritán költészet, e lelkiség 
történetét kutatva nem szorítkozhatunk csupán a prédikációk, káték és élet-
vezetési könyvek vizsgálatára. Mert ha így tennénk, engedve a kutatási ha-
gyományoknak, így cselekednénk, az emberi élet és műveltség egyik olyan, 
finomhangolású eleméről mondanánk le, amelynek megismerése eddiginél 
árnyaltabb puritanizmusképünk kialakítását is elősegítheti. 
 
 
 

                                                   
18 E vers részletes elemzése: PETRŐCZI Éva, A bibliává változtatott lelkipásztor – avagy életigenlő 
siratóének John Cotton halálára = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. 
CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Bp., Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézete, 2009, 
311–314. 
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SZÁRAZ ORSOLYA 
„Ninive paenitentem videre te crederes” 
A penitenciális népmissziók egy típusa a 18. századi Magyarországon∗ 

 
 
A 17. században a jezsuita rend megélénkülő európai népmissziós tevékeny-
ségének egyik jelentős területét Itália jelentette. A misszionáriusok számára 
a regula nem írta elő, hogy milyen módszerrel dolgozzanak, ezért többféle 
metódus volt használatban. A szakirodalom két fő típusba sorolja ezeket: 
katekétikai és penitenciális missziót különböztet meg. Az utóbbi egyik altí-
pusa a missio Segneriana, amely nevét kidolgozója után kapta. Id. Paolo 
Segneri 1665 és 1692 között Közép- és Észak-Itáliában vezetett népmisszi-
ókat.1 Az itt szerzett tapasztalatai alapján alakította ki módszerét.2 Halálát 

                                                   
∗ A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt 
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kutatáshoz az infrastruktúra támogatásával a 
Debreceni Egyetem OTKA K 101840. sz. és RH/885/2013. sz. pályázatai járultak hozzá. – 
A címben szereplő idézet a jezsuita rend osztrák tartományának 1718-as évkönyvéből 
származik. Archivum Romanum Societas Iesu (a továbbiakban: ARSI), Aust. 175, f. 70. 
1 Id. Paolo Segneri (1624–1694) életét és műveit számos szakirodalmi munka tárgyalja. 
Közülük itt csak néhányat említünk meg, elsősorban azokat, amelyek szorosan kötődnek 
jelen tanulmány témájához. Segneri életéről és műveiről rövid, de alapos összefoglalást ad: 
Mario SCOTTI, Paolo Segneri = Dizionario Critico della Letteratura Italiana, III, diretto da Vittore 
BRANCA, Torino, UTET, 1986, 153–155. A misszionárius Segnerit helyezi a középpontba: 
Armando GUIDETTI, Le missioni popolari: I grandi gesuiti italiani: Disegno storico-biografico delle 
missioni popolari dei gesuiti d’Italia dalle origini al Concilio Vaticano II, Milano, Rusconi, 1988, 
104–106; Leonida COSTA, Un apostolo della civiltà contadina: Padre Paolo Segneri S.J., [Faenza], 
Litografie artistiche faentine, 1991; Valerio MARUCCI, Paolo Segneri e le missioni rurali = Paolo 
Segneri: un classico della tradizione cristiana, Atti del convegno internazionale di studi su Paolo 
Segneri nel 300º anniversario della morte (1624–1694), Nettuno, 9 dicembre 1994, 18–21 
maggio 1995, a cura di Andrea FEDI e Rocco PATERNOSTRO, New York, Forum Italicum, 
1999, 141–153.  
2 Húsz évvel Segneri halála után jelent meg az a kötet, amely részletesen bemutatja a misszió 
menetét: Pratica delle missioni del Padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesù, predicatore pontificio, 
continuata dal P. Fulvio Fontana della medesima religione per lo spazio d’anni ventiquattro, per una gran 
parte d’Italia, e di là da’Monti, nella Elvezia, Rezia, Valesia, e Tirolo, Venezia, presso Andrea 
Poletti, 1714. A tanulmány megírásához a második kiadást használtuk, amely ugyanott jelent 
meg 1739-ben. A módszer összefoglalását adja: Giuseppe ORLANDI, Missioni parrocchiali e 
drammatica popolare, Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris, 1974, 
2. sz., 313–346.  
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követően sem szűntek meg a segneriánus missziók Itáliában,3 sőt az 1710-
es években bevezették azokat a rend német és osztrák provinciájában is.4 
Az osztrák rendtartományhoz tartozó Magyarországon az első ilyen mód-
szerrel végzett misszió 1716-ban zajlott le.5  

Jelen tanulmány az 1717-es, második magyarországi segneriánus misszió 
bemutatását tűzi ki célul. Két ok miatt esett a választás erre. A missio 
Segneriana magyarországi történetében csak az 1716-os és az 1717-es misz-
szióról maradt fenn külön jelentés a jezsuita rend központi levéltárában. 
Ezek jóval részletesebbek, mint azok a leírások, amelyeket a szóban forgó 
két évre vonatkozó litterae annuae-kban olvashatunk, ezért érdemesnek 
látszott e két forrásnak nagyobb figyelmet szentelni. Az 1716. évi misszióval 
azonban Fazekas István már részletesen foglalkozott 1993-as írásában,6 ezért 
annak megismétlése felesleges lett volna. A következőkben tehát az 1717-es 
missziót mutatjuk be a Fructus ex Missionibus in Hungaria institutis Collecti Anno 
Domini 1717 című kézirat alapján, amelynek szövegét a függelékben közöljük 
is.7 A jelentés írójának nyilvánvaló szándéka az volt, hogy egy eredményes 
misszió képét közvetítse. A siker retorikája egyfajta szűrőként működik a 
szövegben, amely megnehezíti a tényekhez való hozzáférést, célunk ezért 
nem lehet az esemény valósághű rekonstrukciója. Forrásunk azonban alkal-
mas arra, hogy megmutassa a segneriánus módszer főbb elemeit, és azt, 
hogy a misszió elbeszélésében a jezsuiták mire helyezték a hangsúlyt.  

A segneriánus missziót az osztrák provinciára vonatkozó jezsuita forrá-
sok sokszor vándormisszióként (missio vaga) emlegetik. A vándormisszio-
náriusok nem állandó misszióállomásokhoz, rendházakhoz tartoztak, hanem 
minden évben kijelöltek számukra a rendtartományban egy területet, ame-
lyet misszió alá kellett vonniuk. A segneriánusok is ilyen vándormisszioná-
                                                   
3 GUIDETTI, i. m., 125–143. 
4 A németországi segneriánus népmissziókról: Uo., 138–139; Bernhard DUHR, Geschichte der 
Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, IV/2 (18. Jahrhundert), Freiburg im Breisgau, Herder, 
1928, 190–238; Louis CHÂTELLIER, La religione dei poveri: Le missioni rurali in Europa dal XVI al 
XIX secolo e la costruzione del cattolicesimo moderno, trad. it. di Idolina LANDOLFI, Milano, Garzanti, 
1994 (Collezione storica), 75–78; Antonius MEIBERG, Historia missionis paroecialis lineamenta, [h. 
n.], 1953, 175–182, gépirat a római Institutum Historicum Societatis Iesu könyvtárában. 
5 ARSI, Aust. 173, ff. 15–19v; Aust. 229, ff. 101–103Av. 
6 FAZEKAS István, A „Missio Segneriana” kezdetei Magyarországon (1714–1717) = Perlekedő 
évszázadok: Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára, szerk. HORN Ildikó, Bp., 
ELTE, 1993, 410–431. 
7 ARSI, Aust. 229, ff. 104ir–104ov. 
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riusok voltak, akik Paolo Segneri módszere alapján dolgoztak. 1717 májusá-
ban a nyugat-magyarországi Esterházy- és Batthyány-uradalmak, valamint az 
óvári császári uradalom területét kellett bejárniuk. A missziónak tizennyolc 
állomása volt.8 A Moson, Sopron és Vas megyei települések egymástól való 
távolsága átlagosan néhány kilométer, de sohasem haladja meg a negyvenet. 
Követték tehát az eredeti módszert, amely azt írta elő, hogy a kiválasztott 
helységek hat mérföldnél ne legyenek távolabb egymástól, és az adott vidé-
ket alaposan járják be a misszionáriusok.9 Az itteni lakosság többségében 
katolikus és német anyanyelvű volt, amely megfelelt a missziós módszer 
jellegének és a misszionáriusok nyelvtudásának is. A segneriánus metódus 
elsődleges célja ugyanis a katolikus hívek hitéletének fellendítése, hitre vo-
natkozó ismereteinek gyarapítása és a vallásgyakorlat trienti előírásoknak 
megfelelő uniformizálása volt. A misszió nyelvét minden bizonnyal a misz-
szionáriusok nyelvtudása határozta meg, Bernardo Cerroni és Ignatius 
Grembs10 közös nyelve ugyanis a latinon kívül a német volt.11 

A beszámoló szerint a misszió kérvényezői a helyi plébánosok, Esterhá-
zy Mihály herceg, Batthyány III. Ferenc, Batthyány I. Zsigmond és az óvári 
császári adminisztrátor voltak. Az ő engedélyük birtokában kezdődött el a 
misszió, amelynek kíséretébe szegődött a mosoni alesperes, aki amellett, 
hogy segédkezett a misszió lebonyolításában, ezzel a gesztussal azt is jelezte, 
hogy a misszionáriusok a támogatását és védelmét élvezik. 

A terület vallási viszonyairól szólva a jelentés szerzője elmondja, hogy 
Kollonich Lipót bíboros-érsek állította vissza itt a katolicizmust, de annak 
előírásait az itt lakók nemcsak nem tartották be maradéktalanul (pl. böjti 
időszakban húst ettek), hanem még régi, protestáns szokásaikból (pl. lutheri 

                                                   
8 Nezsider, Magyaróvár, Rajka, Köpcsény, Mosonszentjános, Mosonszentpéter, Mosonszent- 
andrás, Fertőfehéregyháza, Oka, Ruszt, Nagyfalva, Pinkafő, Városszalónak, Nagysároslak, 
Németújvár, Rohonc, Pornóapáti, Monyorókerék. 
9 Pratica delle missioni..., i. m., 97. 
10 Tamburini generális levele Cerroninak 1717. május 29-én, amelyben említi társát, Ignatius 
Grembset is. ARSI, Aust. 11, f. 822. 
11 Cerroniról ld. ARSI, Aust. 65, f. 322, nr. 39, Grembsről uo., nr. 40. További adatok 
Cerroniról: ARSI, Aust. 195, ff. 258–259v; Ladislaus LUKÁCS, Catalogus generalis seu 
Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551–1773), I, Romae, IHSI, 
1987, 160–161; Élesban de GUILHERMY, Ménologe de la Compagnie de Jésus: Assistance de 
Germanie, Paris, Typographie M.-R. Leroy, 1898, I/1, 96–97. Grembsről: Aust. 175, ff. 299–
301; LUKÁCS, i. m., 456. 
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Bibliát olvastak otthon) is megőriztek néhányat. A misszionáriusok feladatai 
közé tartozott, hogy ezeket megszüntessék. 

A misszió négy alappillére: a prédikáció, a gyóntatás, a supplicatiók (kö-
zülük is a legfontosabb a bűnbánati körmenet), valamint Szűz Mária, Xavéri 
Szent Ferenc és Szent Ignác tisztelete volt. A misszió minden alkalommal a 
település határában vette kezdetét, ahová a helyi plébános vezetésével a nép 
a misszionáriusok fogadására vonult. Itt a plébános köszöntő beszédet mon- 
dott, majd együtt a templomba mentek, ahol az egyik atya kitűzte a misszió 
kezdőnapját, és elmondta, hogy azok, akik részt vesznek a misszión, búcsú-
ban részesülnek. 

A misszióra folyamatosan érkeztek a résztvevők, sem a közügyek, sem 
más elfoglaltság nem tarthatta vissza őket, ahogyan az utazás nehézsége 
vagy kényelmetlensége sem. Jöttek a környékről, de Stájerország határ mel-
letti településeiről is, és olyan sokan, hogy egész falvak néptelenedtek el. A 
bűnbánók megtöltötték a templomot, ellepték a tereket, az utakat. A forrás 
számadatokat is közöl: tizenkét-, tizenöt-, húszezres tömegről beszél. Nincs 
mód arra, hogy ezek valóságtartalmát ellenőrizzük, azonban jól érzékelhető, 
hogy az elbeszélésben a magas résztvevőszám többszöri említése arra hiva-
tott, hogy a misszió szükségességét és sikerét igazolja. Hasonló a funkciója a 
rend és a fegyelem hangsúlyozásának is: a hívek rendezett sorokban, zász-
lóval, szentek képével, szobrával vonulnak fel, miközben himnuszokat éne-
kelnek. A jóváhagyás, a megerősítés szándékát fedezhetjük fel abban is, 
hogy a beszámoló nem egyszer jelzi, hogy illusztris személyek is megtisztel-
ték jelenlétükkel a missziót. 

De nemcsak a földi, hanem az égi hatalom is támogatta az atyák munká-
ját. A jelentés az isteni gondviselés jeleként mutat be bizonyos eseményeket. 
Így menekül meg prédikáció közben a lehulló téglától a misszionárius és a 
körülötte állók, és így sikerül kijutniuk a megáradt folyóból a misszióból 
hazafelé tartóknak. Az égi segítség megmutatkozik a misszió ellenségeivel 
szemben is: a lutheránus, aki a misszióba igyekvőket csúfolja, megnémul, a 
molnár pedig, aki nem akar részt venni a misszión, a saját malmánál esik 
bele a vízbe, és meghal, de előtte még meggyónja bűneit. 

Annak ellenére, hogy a segneriánus misszió elsősorban a katolikus kö-
zösségeket célozta meg, ahol erre lehetőség volt, az atyák igyekeztek a kato-
lizálók számát is növelni. A gyónások száma mellett ez is a misszió eredmé- 



„Ninive paenitentem videre te crederes” 

171 
 

nyességét mutatta. Az 1717-es jelentés nagy figyelmet és terjedelmet szentel 
az áttéréseknek, és a katolizálók számát több mint százban jelöli meg. Kö-
zülük kilenc nem várt, csodálatos megtérésről számol be részletesebben. 
Ezek az elbeszélések épületes történetekként szolgálhattak az olvasók szá-
mára, de a misszionáriusok is felhasználhatták azokat egy későbbi misszió 
alkalmával a prédikációban vagy a hitoktatásban. A szereplők között mind-
két nem képviselve van, ugyanígy a fiatalok és az idősebbek is, azaz széles 
kör számára kínálnak azonosulási lehetőséget. Ennél lényegesebb viszont, 
hogy található közöttük lutheránus prédikátor és olyan személy is, aki ösz-
szejöveteleket rendez a házában, hogy ott „eretnek” könyveket olvassanak, 
és Luther tanait vitassák meg. E két utóbbi történetnek egyértelmű az üze-
nete: a misszió olyannyira hatásos, hogy még a protestáns prédikátorok és a 
felekezet legodaadóbb hívei is katolizálnak. A misszionáriusok biztosan 
tudatában voltak annak, milyen nagy jelentősége van ezeknek a megtérések-
nek, mivel arra a Propaganda Kongregáció is már igen hamar felhívta a 
figyelmet.12 

A megtérésnek társadalmi funkciója is van, erre példa az örökké vesze-
kedő lutheránus házaspár esete. A férj a veszekedések során gyakran meg is 
veri a feleségét, ezért az asszony megmérgezi őt, majd az erdőbe menekül. 
Egy idő után azonban hazamegy, ahol életben maradt férje várja, mégpedig 
büntetéssel. Végül kibékülnek, de ezt követően is újra és újra kiújul közöt-
tük a gyűlölködés, ezért a férj a misszionáriushoz fordul. A megoldást a 
katolizálás jelenti, onnantól kezdve ugyanis békességben élnek egymás mel-
lett. A missziónak köszönhetően tehát helyreáll a társadalom alapjának te-
kintett család egysége. 

A missziós munka nehézségeinek érzékeltetésére a kézirat szerzője kitér a 
protestánsok által támasztott akadályok ismertetésére is. Két prédikátor pél-
dáját idézi fel a jelentés. Egyikük azt terjesztette, hogy az egyik jezsuita atya, 
miközben a környéken kóborolt, hirtelen meghalt. Ez pedig – mint mondta – 
kétségtelen jele annak, hogy a jezsuiták hamis tanokat hirdetnek. A másik 
protestáns prédikátor maga is elment a misszióba, hogy ott könyveket oszto-
gasson a saját felekezetéhez tartozóknak, és megtiltsa nekik, hogy végignéz-
zék missziót. Végül azonban egyikük erőfeszítései sem vezettek eredményre, 
sikertelenségük pedig a misszió sikere melletti érvvé válik a beszámolóban. 
                                                   
12 Említi: GALLA Ferenc, A magyar katolikus restauráció misszionáriusa, Bp., Stephaneum, 1946, 49. 
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A megtérések után a gyónást tárgyalja a kézirat részletesebben. A jezsui-
ták a gyóntató–gyónó viszonyt orvos–beteg kapcsolatként, a gyónást a meg-
térés kapujaként értelmezték. Ennek a funkciónak még inkább megfelelt az 
egyre népszerűbb életgyónás, amelyről úgy tartották, hogy az egyén szemé-
lyes fejlődéstörténetének és tökéletesedésének kezdőpontja, egy forduló-
pont, amely után teljesen új élet kezdődik.13 A misszióleírás jelentőségének 
megfelelően számol be róla. Hangsúlyozza, hogy nagyon sokan akartak a 
bűnbánat szentségéhez járulni, ami miatt a jezsuitáknak segítségre volt szük- 
sége: minoriták, kapucinusok, a Szentháromság Fogolykiváltó Rend tagjai, 
pálosok, plébánosok és a mosoni alesperes is gyóntatott, de így is egész 
éjjeleken át hallgatták a gyónókat. Szinte mindenki életgyónást akart végez-
ni, volt, aki sok éve nem gyónt, és volt olyan is, aki korábbi szentségtörő 
gyónását javította ki. Távoli helyekről illusztris személyek érkeztek, és nyo-
morúságos viskókban laktak több napig, csak hogy életgyónást végezhesse-
nek. A misszionáriusokat szóban és írásban is kérték a gyóntatásra a hívek. 
Bizonyítékképpen a jelentés egy levélrészletet közöl is. 

Akik esetleg eleinte nem tudták rászánni magukat a gyónásra, és sem a 
buzdítás, sem a pokoltól való félelem nem bírta rá őket, azokat Szűz Mária 
könyörületessége vitte rá. A bűnök után kirótt büntetést sokan kevesellték, 
ezért újabbakat szabtak ki magukra: böjtöt, önostorozást, alamizsnaosztást, 
imádságot és egyéb kegyes cselekedeteket. A gyónás jótékony hatására konk-
rét példákat is hoz a jelentés: a vadházasságban élők helyzete rendeződött; 
szétszakadt házasságok álltak helyre; egy személy, aki azért került börtönbe, 
mert ellene egy másik hamisan tanúskodott, kiszabadult; az ellenségek iránt 
táplált gyűlölet és harag megszűnt; káromkodást többé nem lehetett hallani; 
a babonás szokások helyett a szentek tisztelete honosodott meg. A lélek 
megtisztulását követően a test egészsége is helyreállt: az istenkáromló nyel-
véről a gyónás után elmúlt a daganat. Mindazok, akik a bűnbocsánat szent-
ségében részesültek, azt kívánták, bárcsak ebben a pillanatban meghalnának, 
mert akkor üdvösségük biztosítva lenne. Az eredményességet bizonyítandó 

                                                   
13 A gyónás szerepéről a kora újkorban: Adriano PROSPERI, Tribunali della coscienza: 
Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, 2009 (Piccola Biblioteca Einaudi, Nuova 
serie, Storia, 472), különösen a második rész, ahol a jezsuiták és a gyónás kérdésével a 
szerző a 485–507. lapokon foglalkozik; valamint Wietse de BOER, The Conquest of the Soul: 
Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden–Boston–Köln, Brill, 
2001 (Studies in Medieval and Reformation Thought, 84), különösen a 43–83. lapok. 
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újra számadatot közöl a beszámoló: az utolsó napon az áldozók száma több 
mint húszezer volt. A korszak misszióleírásaiban gyakran találkozunk ehhez 
hasonló összegzésekkel, amelyek – még ha a konkrét eseményhez nem is 
visznek közelebb – a missziók céljairól tájékoztatnak bennünket.  

Míg a gyónás a hitélet egyedül megélt része, amelynek során kizárólag a 
gyóntató van jelen, addig a supplicatio másokkal közösen végzett devóciós 
forma. Az 1717-es misszió során három supplicatiót tartottak. Az elsőben a 
még nőtlen ifjak és gyermekek szüleiktől külön csoportban vonultak, majd 
prédikáció hangzott el a szülői és a gyermeki kötelességekről. Ennek végén 
felszólították a gyerekeket, hogy kérjenek bocsánatot szüleiktől. Ekkor a gye- 
rekek felugrottak a helyükről, és elkezdték keresni a nagy tömegben szülei-
ket, majd letérdeltek előttük, és könnyek között kértek bocsánatot tőlük, 
valamint megígérték nekik, hogy a jövőben engedelmesek lesznek. Ebben 
újra a misszió társadalmi funkcióját fedezhetjük fel. 

A második supplicatio alkalmával engesztelő, bűnbánati körmenetet tar-
tottak. A résztvevők közül volt, aki töviskoronát tett a fejére, volt, aki karjait 
kifeszítve utánozta a keresztre feszített Megváltót, volt, aki keresztet vett 
vállára, volt, aki véres önostorozással törlesztett Istennek bűneiért. Mindany-
nyian alázatosan, megrendült lélekkel gyakoroltak bűnbánatot. A bőséges 
könnyhullatáson kívül egy hangot sem lehetett hallani. Eközben gyászos han-
gon szólt az ének, a teret minden oldalról fáklyák erős fénye világította be. A 
misszionárius fellépett az emelvényre, és tüzes buzdító beszédével tovább 
fokozta a már egyébként is intenzív érzelmi hangulatot. A leírás jól mutatja, 
hogy a jezsuiták minden eszközt (bűnbánati ruházat, flagellum, sötétség–
fáklyafény, zene, prédikáció stb.) megragadtak, hogy a résztvevőkben bűnbá-
natot ébresszenek. A jelentés szerint az eredmény nem is maradt el. A szív 
legmélyéből jövő fájdalom és a töredelem jele volt a sírás, a zokogás, a jajga-
tás, a sóhajtozás, a férfiak esetében pedig az erős ökölcsapások, amelyekkel 
mellkasukat ütötték. Mindenki egyszerre kiáltotta: ezerszer inkább a halál, 
ezerszer és ezerszer inkább a halál, mint még egyszer bűnbe esni. 

A bűnbánati körmenet elsősorban a krisztusi szenvedésben való részesü-
lést tette lehetővé a hívek számára, ugyanakkor a bűnbocsánat elnyerését 
megkönnyítő cselekedetnek is tekintették.14 Azonban nemcsak a hívő, ha-

                                                   
14 A bűnbánati körmenet funkcióit tárgyalja: Fabiano GIORGINI, Le forme penitenziali durante 
le missioni popolari = La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra Cinquecento e Settecento, 
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nem az egész közösség, a társadalom életére is hatással volt: a bűnbánati 
supplicatiók során az egymással ellenséges viszonyban álló felek sokszor 
kibékültek, a társadalmi hierarchia különböző szintjein állók egy kis időre 
egyenlőkké váltak, és ennek nyomán a társadalmi feszültségek enyhültek.15  

Az 1717-es beszámoló említést tesz arról, hogy protestánsok is jelen vol-
tak a bűnbánati körmeneten, és közülük másnap nem egy kérte, hogy a 
katolikusok számát gyarapíthassa. A segneriánus missziók osztrák provinci-
abeli történetére vonatkozó későbbi forrásokban is előfordul, hogy megem-
lékeznek a protestánsok jelenlétéről, azonban gyakran éppen az ellen- 
kezőjével találkozunk: az esti supplicatio az, amely elutasítást vált ki a nem 
katolikusokból, valamint a protestáns kritika céltáblájává válik.16 Valószínű-
leg éppen emiatt az 1749-es Notanda pro Missionibus Segnerianis rité instituendis 
címet viselő kéziratban a bűnbánati körmenetek száma az eredetileg három 
helyett már csak egy.17 

1717-ben a harmadik supplicatióra a misszió utolsó napján került sor. 
Ezen a misszionárius beszédet mondott, amellyel a megkezdett úton való 
továbbhaladásra biztatta a jelenlévőket. Mindez – írja a szerző – azon a 
Nagyfalva melletti síkságon történt, ahol ötvenhárom évvel ezelőtt a Res- 
publica Christiana nagy örömére Raimondo Montecuccoli tizennégyezer 
törököt semmisített meg a csatatéren. Châtellier úgy véli, hogy a szentgott-
hárdi csatára való utalás jelentőségét akkor érthetjük meg, ha azt megfelelő 
kontextusba helyezzük. Magyarországon a török kiűzése után a Habsburgok 
mind az ország, mind a katolikus vallás védelmezőjének szerepében léptek 
fel, és ebben éppen a jezsuiták voltak a segítségükre. A győzelemről való 
megemlékezésnek pedig éppen az volt a célja, hogy ezt a szerepet erősítse.18 
                                                                                                                       
Atti del X Convegno di Studio dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della 
Chiesa, Napoli, 6–9 settembre 1994, a cura di Giacomo MARTINA e Ugo DOVERE, Roma, 
Edizioni Dehoniane, 1996, 491–502. 
15 Nápolyi jezsuita misszionáriusokról írt könyvében a paenitentia publica társadalmi funk-
cióját hangsúlyozza: Jennifer D. SELWYN, A Paradise Inhabited by Devils: The Jesuits’ Civilizing 
Mission in Early Modern Naples, Aldershot/Burlington–Roma, Ashgate–IHSI, 2004 (Catholic 
Christendom, 1300–1700). 
16 A kérdés bővebb tárgyalását e tanulmány keretei nem teszik lehetővé, ezért itt csak né-
hány ide vonatkozó forrást említünk meg: ARSI, Aust. 175, f. 70; Aust. 12, ff. 286–286v; 
Aust. 12, ff. 456, 461v; Aust. 202, f. 56; Aust. 205, f. 19.  
17 A bűnbánati körmenetről a kézirat: OSZK Kézirattára, Quart. Lat. 2579, ff. 24–27v, 32v–
33. 
18 CHÂTELLIER, i. m., 78–79, 82. 
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A jezsuiták a szentgotthárdi csatáról már 1664-ben színjátékot mutattak 
be Augsburgban.19 A győzelem a továbbiakban a Habsburg-reprezentáció 
részévé vált, mivel alkalmas volt arra, hogy I. Lipótot és az utána következő 
császárokat is mint a török felett győzedelmeskedő katolikus uralkodókat 
népszerűsítse. Minden bizonnyal ezt a képet hivatottak közvetíteni a szent-
gotthárdi ciszterci kolostor 1750-ben készült falfestményei, majd a templom 
Dorffmaister István által 1784-ben festett kupolafreskója is.  

A Habsburgok és a jezsuita rend által választott küldetéshez illett a misz-
szió záróaktusa is. Ekkor a résztvevők köszönetet mondtak Istennek, Szűz 
Máriának, a misszió védőszentjeinek és a misszionáriusoknak, utóbbiaknak 
hosszú életet kívántak, hogy még sok-sok évig a keresztény népek vigaszta-
lására és a katolikusok számának gyarapodására munkálkodhassanak. Ez-
után a misszió a pápai áldással ért véget. 

A jelentés azonban itt még nem fejeződik be: az utolsó rész a misszió 
során történt csodákkal foglalkozik, nyilvánvaló propagandacéllal. A misz-
szió védőszentjei Szűz Mária és az Európán kívüli missziók apostola, Xavé-
ri Szent Ferenc voltak. Tiszteletükre az atyák vizet áldottak meg, amely 
azután csodás gyógyulásokat vitt véghez. Néhány cseppjétől múlni nem 
akaró láz, fogfájás, kínzó fájdalom tűnt el örökre, egy vak pedig visszanyerte 
szeme világát. De nemcsak az emberek, hanem az állatok is meggyógyultak 
tőle. A vízből sokan haza is vittek magukkal, még a protestánsok is, hogy 
később, szükség esetén használhassák azt. 

Xavéri Szent Ferenc kultuszát másképp is propagálták a páterek: képét a 
misszió emlékére egy helyen kitették a templomban, Mosonszentandráson 
pedig az új templom főoltárára Szűz Mária, Szent András és Xavéri Szent 
Ferenc képét tervezték elhelyezni. Szent Ignác tiszteletét is igyekeztek meg-
honosítani a jezsuiták. A rendalapító szent esetében a róla készített kép tett 
csodákat: hatására egy fiúnak a daganat múlt el a lábáról, máshol segítségé-
vel sikerült kiűzni az ördögöt a házból. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a segneriánus misszió a ve-
gyes felekezetű osztrák provinciában kettős funkciót hivatott betölteni: a 
misszionáriusok egyrészt a katolikusok vallásgyakorlatát akarták megtisztí-

                                                   
19 Maria GOLOUBEVA, The glorification of Emperor Leopold I in image, spectacle and text, Mainz, 
von Zabern, 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 
184, Abteilung für Universalgeschichte), 54. 
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tani a babonás és protestáns szokásoktól, másrészt igyekeztek a protestán-
sokat áttéríteni. Előbbi cél érdekében különösen nagy hangsúlyt helyeztek a 
szentségekre, főleg a gyónásra. Megtanították a híveknek a szentségvétel he-
lyes módját, és hogy gyakran éljenek vele. A hívektől begyűjtötték az eret-
nek és az obszcén könyveket, mágikus amuletteket, boszorkányos holmikat, 
majd nyilvánosan elégették azokat. A népi vallásosság babonás hajtásait így 
nyesték le, majd kegyes olvasmányokkal, szentképekkel, megszentelt gyer-
tyákkal ajándékozták meg őket. 

Megfigyelhető, hogy a misszió során igen fontos szerepe volt a rítusok-
nak. Térden állva kértek egymástól bocsánatot, a békét öleléssel vagy csók-
kal pecsételték meg.20 A szertartások a legösszehangoltabb módon az 
engesztelő körmenetben jelentek meg. A missziónak ez volt az a része, amely 
a segneriánus módszer fő jellegzetességét adta. Az elbeszélés alapján úgy 
tűnik, hogy a bűnbánati supplicatióban a rítusok egyfajta szabályozói voltak 
a résztvevők lelkiállapotát tükröző megnyilvánulásoknak (sírás, jajgatás stb.), 
és végül a felfokozott érzelmek is a ceremóniák révén csillapodtak le. 

Nem könnyű azonban képet adni arról, hogy mindez hogyan hatott a nem 
katolikusokra. A segneriánus misszió további történetéből azonban sejthető, 
hogy a protestánsok idegenkedtek a látványos, penitenciális elemekben bő-
velkedő missziós módszertől, amely a gyónást és Szűz Mária kultuszát propa-
gálta. Erre engednek következtetni azok az adatok, amelyek azt mutatják, 
hogy az 1750-es évek végétől a jezsuita rend feloszlatásáig terjedő időszakban 
a segneriánus misszionáriusok működési területe már csak a zágrábi, a zengg-
modrusi, a pécsi és a győri egyházmegye volt, és csak ritkán tartottak missziót 
Magyarország más vidékein vagy Erdélyben.21 

 

                                                   
20 Olasz területre vonatkozóan a kérdést vizsgálta: Ottavia NICCOLI, Perdonare: Idee, pratiche, 
rituali in Italia tra Cinque e Seicento, Roma–Bari, Laterza, 2007. 
21 Az éves katalógusokban az 1759-es évtől kezdve a segneriánusok külön kategóriaként 
szerepelnek, és a misszionáriusok neve mellett működési területüket is feltüntetik: ARSI, 
Aust. 130, f. 13 (1759); Aust. 129, f. 305 (1760); Aust. 230, f. 59 (1761); Aust. 230, f. 93 
(1762); Aust. 231, f. 127 (1763); Aust. 231, f. 161 (1764); Aust. 231, f. 195 (1765); Aust. 232, 
f. 229 (1766); Aust. 232, f. 263 (1767); Aust. 232, f. 297 (1768); Aust. 232, ff. 331–332 
(1769); Aust. 233, f. 365 (1770); Aust. 233, f. 400 (1771); Aust. 130, f. 30v (1772); Aust. 130, 
f. 47 (1773). 




