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BOGÁR JUDIT 
A középkori misztikus hagyomány továbbélése 
Pázmány Péter Imádságos könyvében 

 
 
Pázmány Pétert általában nem sorolja a szakirodalom a misztikus szerzők 
közé, bár prédikációiból idéznek olykor egy-egy érzelmesebb, szárnyalóbb 
szakaszt,1 Alexa Károly pedig ezt írja: „a kegyességi iratok vitathatatlanul a 
gótikus ››édes stílus‹‹ hangulatát árasztják” – példát azonban csak az Imitatio 
Christi-fordításból hoz.2 Pázmány Imádságos könyvét nem említi Rónay György 
sem az ellenreformációs magyar irodalom misztikájáról írt tanulmányában.3 
Gajtkó István szerint az imakönyv erősen értelmi színezetű, benne az ér-
zelmek az értelemnek alávetve jelennek meg: ez megóvja az érzelgősségbe 
süllyedéstől, a könyörgések pedig férfias színt kapnak anélkül, hogy a hideg 
ész a szív melegségét kiölné vagy gátolná. A középkori hagyományt szerinte 
főleg a ferencesek alacsonyabb igények kielégítésére készült népies ima-
könyvei viszik tovább, amelyekben az érzelmeké a főszerep, ezáltal költőib-
bek; a racionális jezsuita imakönyvekben csak az 1640-es évektől jelentkezik 
érzelmi színeződés.4 

A helyzet azért nem ennyire egyszerű és egyértelmű: Pázmány Imádságos 
könyvében valóban többségben vannak a tanító jellegű, értelemre hatni kí-
vánó imák, ezek mellett azonban szép számmal találhatók érzelmesebb, a 
középkori misztikus hagyományhoz sorolt és a misztika stíluselemeit felvo-
nultató részek is. Ezeket mutatom most be, elsősorban magukra a szöve-
gekre koncentrálva, mellőzve az elméleti kérdéseket. 
 

Merít Pázmány az első nagy nyugati misztikusnak tartott Szent Ambrus-
tól, akinek áldozás előtti imájában például ezt olvashatjuk:  

                                                   
1 Pl. MÜLLER Lajos, A Jézus Szive-tisztelet története, Bp., 1944, 171–173; ALEXA Károly, A misz- 
tika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben, Irodalomtörténeti Közlemények, 1970, 293. 
2 ALEXA, i. m., 293. 
3 RÓNAY György, Misztika az ellenreformáció magyar irodalmában, Katolikus Szemle, 1937, 647–
655. 
4 GAJTKÓ István, A XVII. század katolikus imádságirodalma, Bp., 1936 (Palaestra Calasanc- 
tiana, 15), 22, 38–39. 
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Azért, oh igaz Kenyér, gyógyícsd-meg az én szívem sebeit, hogy érezze szerel-
mednek édességét, és te-kivülled ne tudgyon semmi gyönyörüséget, ne ked- 
vellyen semmi szépséget, ne érezzen semmi szerelmet. Oh tisztaságos Szent Ke-
nyér, melyben vagyon minden gyönyörüségnek édessége: a’ te gyönyörüségeddel 
meg-elégedgyék az én lelkem: te légy szarándokságomnak úti kenyere, melly eröt 
adgyon gyarlóságomnak, hogy az Istennek hegyére fel-mehessen. Oh szent, ele-
ven, szép, tiszta Kenyér, melly az égböl szállottál-alá, és életet adsz e’ világnak: 
jöj-bé az én szívembe, tisztícs-ki minden ocsmányságot lelkemböl.5  

A pszeudo-ágostoni Soliloquia, Meditationes és Manuale Pécsi Lukács által ké-
szített fordítását (Nagyszombat, 1591)6 a magyar barokk misztika egyik legfon-
tosabb alkotásaként tartja számon a szakirodalom.7 E művekből Pázmány is 
többször idéz, néha csak egy-egy gondolatot, olykor viszont hosszabb részeket 
is, bizonyára saját fordításában, mert a szöveg nem egyezik Pécsi Lukácséval. 
A misében az Úrfelmutatás utáni imához e sorokat kölcsönzi:  

Tekíncsd-meg azért, Uram, kegyes szemeiddel, a’ te irgalmasságodnak foghatat-
lan példáját: Lásd szerelmes Fiadnak fel-függesztet szent Testét, Vérrel folyó 
szent kezét: és bocsásd-meg irgalmassan, az én ragadozó kezeim vétkét. Lásd 
mezítelen óldalának kegyetlen fegyverrel meg-nyittatot reytekit: és ebböl ki-folyó 
szent Vérének forrásával, tisztícsd-meg szívemnek sok titkos gonosságit. [...] 
Nézzed, a’ Kereszt-fának kemény ágyán, Szent Fiadnak tövis koszoróval 
koronázot fejét, halálra vált színével, vérrel folyó óldalát, ki-terjesztet kezét, bé-
eset szép szemét, el-sárgúlt orczáját, vérben úszó lábát, szent vérével meg-festet 
Kereszt-fának óltárát. Ihon én Istenem, a’ mi Aldozatunk: […] Ennél drágáb 
kincset, kedvesb ajándékot, Szent Felségednek nem adhatunk.8 

Az áldozás utáni imádságok között szerepel egy Szent Bonaventura ih-
lette ima, tipikus misztikus képekkel:  

SEbesícsd-meg Uram az én lelkemet, a’ te üdvösséges, és gyönyörüséges szerel-
med sebeivel. Adgy az én szivemben, tiszta, és fel-gerjett Apostoli szeretetet, 
hogy el-ájúllyon, és ugyan el-olvadgyon az én lelkem, a’ te szerelmed- és 
kivánságod-miat: tégedet szomjúhozzon: te-hozzád fohászkodgyék. […].9 

                                                   
5 PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv (1631), s. a. r. SZ. BAJÁKI Rita, HARGITTAY Emil, Bp., 
Universitas, 2001 (Pázmány Péter Művei, 3), 249. – Az imádság latin szövege Petrus 
Canisius Manuale Catholicorumában (Rothomagi, Ioannes Osmont, 1614, 226–229) D. Ambrosii 
precatio ante sacram Communionem címmel szerepel. 
6 Hasonmás kiadása: PÉCSI Lukács, Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként 
való imádsági, kiad. KŐSZEGHY Péter, tan. URAY Piroska, Bp., MTA Irodalomtudományi 
Intézete, 1988 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 17). 
7 RÓNAY, i. m., 648–650; ALEXA, i. m., 293. 
8 PÁZMÁNY, i. m., 118–119. – Eredetije: Pseudo-AUGUSTINUS, Meditationes, ld. PL 40, 905, 907. 
9 Uo., 257. – Alia Oratio Sancti Bonaventurae címmel szerepel a római misekönyv áldozás utáni 
imái között, ld. Missale Romanum: Editio Princeps (1570), Edizione anastatica, ed. Manlio 
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A középkori misztika egyik legismertebb alakja Svéd Szent Brigitta. A neki 
tulajdonított, Krisztus szenvedéséről szóló imádságok nyolc középkori kóde-
xünkben is szerepelnek, Pázmánynál „SZ. BRIGYINANAK, igaz Penitencia-
tartásért, és bóldog ki-mulásért, XV. aitatos Imadsági” címmel olvashatók.10  

OH IESUS Christus, szeretöidnek örökké-való, édes, gyönyörüséges öröme: 
minden kivánságot, és vigaságot fellyül-haladó vigasága: bünösöknek élete, és 
szeretöje: ki valóban meg-bizonyítád, hogy a’ te gyönyörüséged, emberekkel-való 
nyájaskodásban vagyon […]11 

– kezdődik az első könyörgés. Jézust többek közt az „örökké-való szerelem-
nek fényes tüköre”, „szerelmes Királyunk, és tekélletes jó barátunk”, „szí-
vünknek édessége, lelkünknek ki-mondhatatlan vigasága” megszólításokkal 
illeti. 

Pázmány imái közül jó néhány megtalálható latinul a Hortulus animae12 
című népszerű középkori gyűjteményben, Szent Brigitta említett imádságai 
mellett például a „Christus kin-szenvedésének emlekezetirül”13 című rész 
több darabja is. A 14. századtól uralkodóvá válik az imádságokban a szen-
vedő Jézus képe és tisztelete.14 Az ún. passiómisztikában az imádkozó átel-
mélkedi és átéli Krisztus kínjait, együtt szenved vele. Ez a 17. század áhí- 
tati irodalmában is gyakori, a középkori hagyomány mellett Loyolai Szent 
Ignác lelkigyakorlatos módszerének köszönhetően is.  

A Hortulus animae nemcsak a 16. század eleji magyar nyelvű kódexek 
imádságainak gyakori forrása15 (a Pázmány Imádságos könyvében szereplő szö- 
vegek egyébként nem egyeznek a kódexek fordításaival), hanem számos fo- 
hásza olvasható korabeli jezsuita imakönyvekben is. E gyűjtemények közül 
a legnépszerűbbek Canisius Szent Péter imádságoskönyvei voltak, amelyek 
jó néhány darabja Pázmánynál is megtalálható. Látható tehát, hogy megvan 

                                                                                                                       
SODI, Achille Maria TRIACCA, Carlo M. MARTINI, Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 1998 (Monumenta Liturgica Concilii Tridentini, 2), 35–36. 
10 Uo., 164–170. 
11 Uo., 164. 
12 A következő kiadást használtam: Hortulus animae, Argentinae, Johannes Knoblouch, 1505 
(OSZK Ant. 8447). 
13 PÁZMÁNY, i. m., 171–175. 
14 GULYÁS István, A XVII. század katolikus aszketikus irodalma, Bp., 1939 (Palaestra 
Calasanctiana, 26), 14. 
15 MADAS Edit, MONOK István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Bp., 
Balassi, 20032, 68.  
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a folytonosság, tovább él a középkori hagyomány az újkorban nemcsak a 
ferences, amint a szakirodalom hangsúlyozza,16 hanem a jezsuita gyűjtemé-
nyekben is. 

A jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác nem szerette a középkori 
misztikát, s ez „annál feltűnőbb, mivel Ignác maga is misztikus volt” – írja 
Söveges Dávid.17 Idegenkedett a misztika külső kísérőjelenségeitől; a benső-
séges imádkozásra, lelkiismeretvizsgálatra és bűnbánatra, az értelmileg és 
érzelmileg is átélt elmélkedésre helyezte a hangsúlyt – akárcsak Pázmány.18 
„Képzeljem magam elé Krisztus Urunkat, a keresztre szegezetten.” – mondja 
lelkigyakorlatos könyvében Ignác.19 „Iusson eszedbe, a’ mi Eüdvözitönknek 
a’ Kereszt-fán fel-emelése: és, mint-ha testi szemeiddel látnád ötet a’ Szent 
Kereszten, imigy könyörögj:” – olvashatjuk Pázmánynál.20 Felveszi ima-
könyvébe – kétszer is – Ignác kedves imádságát, a „Krisztus lelke, szentelj 
meg engem” kezdetűt, Ignác nevét azonban egyszer sem említi. 
 

A misztikus szerzőktől átvett művekben természetes a misztika jellegze-
tességeinek megjelenése. Nézzük most Pázmánynak azokat az imádságait, 
amelyek szerzőjének – legalábbis amíg forrásuk elő nem kerül – őt magát 
tarthatjuk.  

Alexa Károly a misztikus stílus legfőbb jellemzőjeként a „túlfűtött, már-
már önfeledt érzelmesség”-et említi, amelyet a szerzők jelzőbokrokkal vagy 
képek bőkezű halmozásával fejeznek ki.21 Pázmány imái ugyan nem lángol-
nak, de főleg a megszólításokban találunk azért érzelmet kifejező, halmo-
zott jelzőket: pl. „En mennyei szerelmes szent Atyám”.22 Megjelennek az 
amor sanctus képei:  

Gerjeszd-fel az én szívemnek restségét, a’ te szerelmednek tüzével […].23 

Adgyad azért, én édes Istenem, hogy az én lelkem gerjedezzen, és meg-
emésztessék szerelmedtül […] El-olvad az én szívem és testem, oh én szívemnek 
Istene, a’ te szerelmedben […].24 

                                                   
16 Pl. GAJTKÓ, i. m., 38. 
17 SÖVEGES, i. m., II, 23. 
18 Uo., 19, 23–25. 
19 Loyolai Szent IGNÁC, Lelkigyakorlatok, kiad. SZABÓ Ferenc, Kecskemét, Korda, 20094, 84. 
20 PÁZMÁNY, i. m., 116. 
21 ALEXA, i. m., 285. 
22 PÁZMÁNY, i. m., 43. 
23 Uo., 93. 
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A’ te nagy szerelmednek égö kemenczéjébe […] rejtem az en bünös lelkemet 
[…].25 

Többször használja Pázmány a jegyes-metaforát, például:  

Oh én lelkemnek jegyese IESUS Christus [...].26  

Bé-fogadál ismét, Uram, a’ te véghetetlen jó-vóltodból: ujonnan fel-ékesítél: drá-
ga malasztodnak fényes ruhájában öltóztetél: az ártatlan Báránynak szent 
testéböl, nékem nagy lakodalmot szerzél: Sz. Fiad vérében meg-förösztéd, meg-
mosád, és meg-tisztitád lelkemet:és drága szép függökkel fel-ékesítvén, jegyesed-
dé fogadád: Atyai óltalmat, és örök bóldogságot igírvén néki.27  

Mert te, az en lelkemet Templomoddá szenteled: és, nem tekíntvén mezítelen, 
fertelmes, és minden nyavalyákkal tellyes-vóltát, Iegyeseddé választád, szent Vé-
redben meg-mosád, drága ajándékiddal fel-ékesitéd: En pedig téged, szép és ne-
mes, gazdag és szerelmes Iegyesemet meg-vetvén, a’ te színed-elöt, szent szeme-
id-láttára, számtalanszor, nagy éktelenül, ellenségedhez ragaszkodtam […].28 

Ezek a képek azonban nem kizárólag az Énekek énekén alapulnak, bennük 
más bibliai elemek is megjelennek, gyakoriak például a zsoltáridézetek. Az 
alaphang inkább a tékozló fiúé, mintsem a vágyódó szerelmesé. Nem is 
szerepel az Énekek éneke az Imádságos könyv több száz bibliai hivatkozása 
között, csak az ún. Cavate-litánia néhány megszólítása mellett.  

A „mézes szó” – vagy ahogy Balassi írja: „méznél édesb szép szók” – ki-
fejezést ugyancsak a misztika jellegzetes képei közé sorolja Alexa Károly.29 
Megtalálhatók különféle változatai középkor végi kódexeinkben, s használja 
Pázmány is: „Mely gyönyörűséges, Uram, az én lelkemnek a te szent Igéd. 
Édesb minden méznél […]”.30 Megadja forrását is (bár hibásan), a 118/119. 
zsoltár 113. versét (helyesen 103). Ugyanakkor a kódexekben és a misztiká-
ban egyaránt gyakori virágszimbolika, a rózsa és liliom csak a litániákban és 
Mária-antifónákban jelenik meg az Imádságos könyvben, Pázmány saját(nak 
tartott) szövegeiben nem.  

                                                                                                                       
24 Uo., 145. 
25 Uo., 208. 
26 Uo., 151. 
27 Uo., 103. 
28 Uo., 207. 
29 ALEXA, i. m., 289. 
30 PÁZMÁNY, i. m., 109. 
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Bőven él viszont a fénnyel kapcsolatos kifejezésekkel: fény, fényes, fé-
nyesség, fényeskedő, fényeskedjék, napfény, szeme fénye, szemfényvesztő 
stb. Egy példa a fényszimbolika alkalmazására az első reggeli imádságból:  

Te azért Igazságnak el-enyészhetetlen Napja, és homály-nélkül-való Világosság, 
ki meg-világosítod, élteted, vígasztalod szarándok fiaidat, és minden teremtet-
állatidat: Vedd-el az én szívemnek vakságát, és tudatlanságát: világositcsad értel-
memet: roncsd-el bennem a’ bünnek setétségét, a’ tudatlanságnak homályát, hogy 
érthessem mindenekben akaratodat. […] és a’ bünnek setétségére, melyböl egy-
szer ki-hozál Szent Fiad-által, visza ne térjek: hanem, mint a’ Világosságnak fiá-
hoz illik, a’ setétségnek cselekedetiböl ki-tisztúllyak, a’ bünnek álmábol fel-
kellyek, tekélletes életben öltözzem: és e’ világon a’ belsö setétséget, a’ más vilá-
gon pedig, az örökké-való külsö setétséget el-távoztassam […].31 

Számtalanszor használja a szép, szépség; gyönyörű, gyönyörűség, gyönyörű-
séges, gyönyörködik; ékes, felékesít stb. szavakat:  

Mert ugyan-is, ha a’ te szám-kivetet fiaidnak tömlöczét, az oktalan állatok istálló-
ját, ezt a’ földet, ennyi sok szépséggel fel-ékesitetted: ily szép menyezettel, ugy-
mint, fényes csillagokkal tündöklö kerek éggel bé-födted: mentül szeb, és gyö- 
nyörüségesb az örökké-való menyegzöre készíttetet ház, melynek öröme, és vilá-
gossága te-magad vagy? Serkeny-fel, oh én lelkem, serkeny-fel: és, ha részes 
akarsz lenni ama’ bóldog örömben, melynek bövséges folyamit, csak meg sem 
gondolhattya az emberi elme, mennyei erkölcsökben öltözzél. mert semmi un-
dokság, és fertelmesség, bé nem mégyen a’ te Atyádnak országába.32 

Az édes, édesség viszont, néhány „Édes Istenem”, „Édes Jézusom” meg-
szólítástól eltekintve, főként a másoktól átvett imádságokban fordul elő. 
 

A szakirodalom számos szerzője szerint a misztika nőies jelenség: Krisz-
tus a Vőlegény, így jegyese női szerepet kell, hogy magára öltsön, még ha 
férfiról van is szó. A stigmatizáltak túlnyomó többsége nő volt,33 az érzel-
mes, később egyre inkább érzelgőssé váló imák többnyire apácáknak, illetve 
női olvasóknak-használóknak készültek. Pázmány Imádságos könyve szintén 
erősen kapcsolódik a női közönséghez: a gyűjteményt Kapi Anna kérésére 
állította össze, és a későbbi kiadások ajánlásai is főként nőkhöz szólnak. 
Pongrácz Eszter női olvasók, imádkozók számára készült Igaz isteni szeretet-
nek harmatjából nevekedett, drágakövekkel kirakott arany korona című, először 

                                                   
31 Uo., 81–82. 
32 Uo., 46. 
33 SÖVEGES, i. m., I, 207. 
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1719-ben, majd még sokszor kiadott imakönyvébe a Pázmány-imák több 
mint felét átvette.34 

Számos dolgot viszont hiába keresünk az Imádságos könyvben a misztika 
jellegzetességei közül. Nincsenek víziók, elragadtatás, evilági színelátás, unio 
mystica. Az Istennel való találkozás a mennyországban vár a hívőre, az 
imádságokban a bűnbánat, az Atya kegyelméért való könyörgés ezt készíti 
elő. Nem nagyon jelenik meg az általában Assisi Szent Ferenc nevéhez kap-
csolt naiv „természet-misztika”, amelyben minden teremtmény boldogan 
hirdeti Isten dicsőségét.35 Nem említi a kötet a nagy misztikusok közül 
Kempis Tamás, Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János nevét sem.  

Természetesen nem tekinthetjük az Imádságos könyvet és szerzőjét a ba-
rokk misztika legnevezetesebb képviselőjének, „nem ez a stílusréteg az 
uralkodó Pázmány életművében”,36 de egy vonulata egyértelműen jelen van 
az imádságokban, így semmiképpen sem hagyható figyelmen kívül Páz-
mánynak és imakönyvének szerepe a középkori hagyomány folytatásában és 
továbbörökítésében. 
 

                                                   
34 HOLL Béla, Anyanyelvünk, imádságunk, Vigilia, 1957, 28. 
35 Vö. Otrokócsi NAGY Gábor, A misztika kódexirodalmunkban, Debrecen, 1937, 29, 59–61. 
36 ALEXA, i. m., 293. 
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DÉRI ESZTER 
A pokol örök börtöne 
– elrémítés vagy Istenhez vezető út?* 

 
 
Örök pokoli börtön, avagy szörnyű pokoli kínok képei és példái […], amelyek negyve-
nedik alkalommal jelentek meg: […] minden hitetlen ember […] félelmére és figyelmez-
tetésére […]1 – e cím lehetne a magyar fordítása a Kassán, 1742-ben kiadott 
cseh munkának, amelynek olasz nyelvű eredetije a velencei kiadású La 
prigione eterna dell’Inferno2 (azaz A pokol örök börtöne). A riasztó címzést meg-
előző lapon rácsok mögött szenvedő, kígyóktól, bogaraktól és tűztől kínzott 
alakok zokognak. A bevezető képen kívül a kötet huszonhat metszetet tar-
talmaz, amelyek mindegyikén a legkülönfélébb kínokat átélő, a fájdalomtól 
eltorzult arcú embereket ábrázoltak lángok, kígyók, démoni és állati alakok 
között (1–2. kép). A kínok képei mellett egy-egy elmélkedés részletezi sza-
vakkal is a pokol megpróbáltatásait, a leírások végén pedig könyörgések 
olvashatók. Olyan kiadványról van tehát szó, amely az otthoni elmélkedést 
kívánta szolgálni, és amely a pokol kínjainak leírását, a képek feszültségét az 
imádságokkal oldotta fel a hívőben. 

Az eredeti művet 1666-ban adta ki a jezsuita szerzetes, Giovanni Battista 
Manni. (3–4. kép.) A metszetek kvalitását tekintve a cseh változathoz képest 
színvonalasabb munkáról van szó. A képek kompozíciója és témája egyezik, 
a könyvben való sorrendjük azonban különbözik. Feltételezhetően érdekes 
eredményekkel járna a szövegek szó szerinti összevetése és a képek elhelye-
zésében eszközölt módosítások megvizsgálása, de erre e dolgozat egyelőre 
nem vállalkozik. 

Giovanni Battista Manni művét elsősorban a szöveg felől közelítik – kü-
lönösen a cseh irodalomban, ahol a Pokol örök börtöne a 2002-es hasonmás 
kiadás által is aktualitást nyert.3 A mai kor emberének érdeklődését azonban 
mégis a kötet metszetei keltik fel, azokban ugyanis elsősorban a hívők elré-

                                                   
* A szerző az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tagja. 
1 Wěc ̌ny pekelný žalar ̌ […], Kassa, 1742. 
2 Giovanni Battista MANNI, La prigione eterna dell'Inferno, Venetia, 1666. 
3 Giovanni Battista MANNI, Věc ̌ný pekelny ́ žalár ̌, Brno, Atlantis, 2002. 
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mítését véli felfedezni. Hiszen mi más szerepe lehetett volna a kínokat áb-
rázoló kötetnek egy olyan korban, amelyben egyébként szinte minden kép-
zőművészeti kifejezés a hívők lelkének égbe emelését tűzte ki célul? A dol-
gozat e képek kapcsán éppen arra keresi a választ, hogy milyen más, az elri-
asztásnál összetettebb mögöttes szándékot rejthettek ezek a metszetek. A 
gondolatindító válaszkeresés útján talán sikerül bizonyítanunk, hogy az, ami 
a mai ember számára groteszk figurák sorozata, a 18. században lehetett 
Isten felé vezető eszköz, és szolgálhatott a halál utáni eseményekről való 
kontempláció pozitív hatású tárgyául. 

A trienti zsinatot követő időszak művészetelméleti írásaiban az egykori 
képrombolási viták érvei éledtek újjá.4 A jezsuiták, akik az emberek számára 
az érzékek megmozgatásán keresztül akarták valóságossá tenni a krisztusi 
szenvedéseket, kezdettől élen jártak a képek propagandisztikus felhasználá-
sában. Az értekezésekből kirajzolódik az az állásfoglalás, amely szerint a ké- 
pek elengedhetetlenek a hitben való elmélyüléshez, hiszen elősegítik, hogy a 
hívők hatásosabban éljék át vallásuk tételeit.5  

Ezt a 18. században még mindig élő hagyományt illusztrálja többek kö-
zött egy nagyszombati töredékes metszetsorozat, amelyet a jezsuita akadé-
mia nyomdájában adtak ki az 1740–50-es évek folyamán több alkalommal.6 
A sorozat darabjai az egyes szentek képeivel és a hozzájuk szóló fohászok-
kal különböző erényekre hívták fel a figyelmet, és az erényekről való elmél-
kedést szolgálták. A képekkel a készíttetők azt a befogadóra tett nyilvánvaló 
hatást próbálták erősíteni, amely a privát, otthoni meditáció közegében még 
intenzívebb lehetett. Ennek elmélete a 16. századi Jerónimo Nadalhoz, az 
egyik első illusztrált jezsuita meditáció szerzőjéhez vezethető vissza,7 akinek 
az evangélium eseményein alapuló elmélkedése arra ösztönözte olvasóit, 
hogy a képeket, mint a szövegeket, meghatározott sorrendben olvassák, és 
hogy a metszetek elemeit a leírt magyarázatok segítségével értelmezzék. (5. 
kép.) Felfedezhetjük ebben már azt a rejtett szándékot is, amellyel a szerző 

                                                   
4 Hans BELTING, Kép és kultusz, Bp., Balassi, 2000, 485−498. 
5 Erről ír bővebben a négy végső dolog ábrázolása kapcsán: Christine GÖTTLER, Last things: 
Art and the Religious Imagination in the Age of Reform, Turnhout, Brepols, 2010, 1−5, 273−282. 
6 A sorozat darabjait az Országos Széchényi Könyvtár Kisnyomtatványtárának szentképgyűj- 
teményében vizsgáltam. 
7 Jerónimo NADAL, Evangelicae Historiae Imagines: Ex ordine Euangeliorum, Antwerpen, 1593, 
valamint a későbbi, bővített kiadás: Adnotationes et Meditationes in Evangelia, Antwerpen, 1594. 
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a fantáziát, a befogadó képzeletét óvta az eltévelyedéstől, hamis képzelgé-
sektől. Mind a látható, tapintható dolgokon való kontemplációhoz, mind a 
láthatatlan, testetlen dolgok feletti elmélkedéshez a képi gondolkodás volt 
szükséges, hogy a hívő érzelmeit az elmélkedés tárgyára irányítsa. Azt azon-
ban a jezsuita szerzők már veszélyesnek ítélték, ha a hívő képzelete irányítás 
nélkül tévelyeg.8 

A képekhez való viszonyulás kettősségét, veszélyének és előnyének 
együttes megfontolását ábrázolja az 1601-ben kiadott Veridicus Christianus 
egyik emblémája.9 Ez a kép lényegre törően ábrázolja azt a jezsuita hozzáál-
lást, amely egyrészről fontosnak tartja a képek, a képzelet szerepét, de amely 
mégsem mulasztja el olvasóit arra emlékeztetni, hogy irányítás nélkül elté-
vedhet a gondolat. A Veridicus Christianus emblémája A vigyázatlan nézés/ 
tekintet ára cím alatt Jeremiás szavait illusztrálja: „A halál bemászott ablaka-
inkon, behatolt palotáinkba. Letarolta csecsemőinket az utcán, és ifjainkat 
tereinken”.10 A metszeten egy házzá alakított emberi arc szemein igyekszik 
bejutni a halál alakja, ezzel figyelmeztetve az ízlelés, a hallás, a látás, az érzé-
kek útján való észlelés veszélyeire (6. kép). 

Nem véletlen tehát, hogy a pokol képeit közrebocsátó szerző sem érezte 
elegendőnek a gondolatot irányító példák nélkül közrebocsátani a metszete-
ket. Giovanni Battista Manni művét az olvasónak ajánlja, aki egyben néző is 
(spettatore).  

Barátom, akinek kezeibe vetődik ez a művecske, akár olvasó akár néző legyen is, 
vagy egyik is, másik is egyszerre […] ebben a néhány lapban képekben [figure] 
megjelennek, szavakkal kifejeződnek, és példákkal szemetek elé tétetett a nyomo-
rult elkárhozottak boldogtalan állapota.11 

A képek a könyvnyomtatás terjedésével, a gyakorló hívő által kézben tart-
ható, gyakran illusztrált nyomtatványoknak, metszeteknek köszönhetően a 
17–18. században egyre inkább a mélyebb érzelmi hatás elérésének eszközeivé 
válhatnak. Ahogyan az elmélkedés módozatai, a képek is egyre inkább képesek 
                                                   
8 Feltételezhetően ezzel magyarázható az is, hogy az elmélkedések szerzői igyekeztek minél 
többször hangsúlyozni, hogy az erős képzeletű emberek ne terheljék túl magukat a túlvilági 
helyek képzeletbeli megformálásával. Azok a jezsuita kommentárok, amelyek a meditáció 
képzeletre gyakorolt hatását véleményezik, összhangban vannak a kor képekről vallott néze- 
teivel. GÖTTLER, i. m., 276–277. 
9 Jan DAVID, Veridicus Christianus, Antwerpen, 1601, 219, 66. metszet. 
10 Jer 9, 21. 
11 MANNI, La prigione..., i. m., 7. (Ford. Déri Eszter.) 
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betölteni azt a célt, amely a barokk kulcsfogalma: a közvetlen megtapasztalást, 
a vallásos tapasztalatot. Az elmélkedésen keresztül történő megtapasztalás 
egyik fajtája az ima is, amely nem más, mint beszélgetés Istennel, amelynek 
egyik első és legszükségesebb lépcsője a felkészülés: megvizsgáljuk bűneinket, 
hogy méltóak vagyunk-e arra, hogy az imában Istenhez forduljunk.12 

Az ima előtti bűnbánat egyik legeredményesebb módját a jezsuita Paolo 
Segneri neve alatt megjelent mű13 magyar fordítása, az Igazat mutató tükör így 
ábrázolja:  

Menj bé a figyelmetes elmélkedés által a te alá való undokságodban, és a te sem-
miségedet valld meg, és esmérd meg, azután úgy bánj azzal, mint sárral, és lába-
iddal tapodd meg, mivel nem érdemel egyebet […].14 

Ebben a témában Kassán, 1763-ban jelent meg magyar nyelven Ales-
sandro Diotallevi eredetileg latin nyelven írt elmélkedése.15 Az igaz peniten- 
tzia-tartó bűnösnek eleven példája a bűnbánat fontosságát hangsúlyozza, és Dávid 
király bűnbánatának példáján azt a következtetést vonja le, hogy nem ele-
gendő pusztán megbánni vétkeinket, hanem, mint Dávid király tette, éjjel-
nappal elmélkednünk szükséges róluk, forgatnunk fejünkben, és egész nap 
magunkkal hordoznunk bűneink tudatát, képét.  

Bűneid emlékezetedből soha ki ne tűnnyenek, azokat te szemeid előtt hordozd; azok 
pedig szemeidet könny-hullatásba merítsék. Most kínozzanak, hogy akkor ne kínoz-
zanak. Olly méllyen légyenek emlékezetedbe metszve, hogy onnét azokat ki ne le-
hessen törülni, s akkor fogja azokat a jó Isten az ő tulajdon emlékezetéből levonni.16 

A bűnbánat, a poklon való elmélkedés tehát nem elsősorban elrémítés. 
Eszköz is arra, hogy elindulhassunk az Istennel való párbeszédre. Másként  

a folyó víz nem folyhat különben vissza a maga eredendő kútfeje magasságához, 
hanem ha elébb lefelé folydogál: úgy a lélek nem emelkedhetik fel az Istenhez, 
mint maga eredetéhez, csak a maga megaláztatása által.17 

                                                   
12 A keresztyéni tökélletes életre intő tíz hétre rendeltetett elmélkedések tanúságokkal és könyörgésekkel, 
Nagyszombat, 1715, 10. 
13 Valódi szerzőjükről: SZÁRAZ Orsolya, Paolo Segneri művei Magyarországon, Magyar Könyv-
szemle, 2008/2, 123–140, 12. lábjegyzet. 
14 Igazat mutató tükör, vagy a magunk esmeretéről-való tudomány, és annak gyakorlása. Hét elmélkedésre 
fel-osztva, a hétnek napjai szerént, Vác, 1799, 11. 
15 Az igaz penitentzia-tartó bűnösnek eleven példája, mellyet […] olasz nyelven elé-adott 
DIOTALLEVI Sándor […], Nagyszombat, 1763. (Alessandro DIOTALLEVI, L'idea d'un vero 
peniente, Venezia, 1716.) 
16 Az igaz penitentzia-tartó…, i. m., 60. 
17 Igazat mutató tükör…, i. m., 10. 
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Az ima előtti bűnbánat azonban nem pusztán egyszeri, lezárható alka-
lom. Dávid királyhoz hasonlóan minden nap gondolnunk kell vétkeinkre, 
forgatnunk és siratnunk kell őket. Ennek egyik módja lehet, ahogyan Possi- 
dónus Dávid hét zsoltárát betűkkel leírattatta magának, „s az ágya mellé a 
falra függesztette, és szüntelenül olvasgatván sűrű könny-hullatást eresztett 
szeméből”,18 a másik mód pedig a kép forgatása, szem előtt tartása, azaz 
Manni bevezetője alapján: „Nem elég nektek, Nézők, mindössze egyszer 
megcsodálni ezeket a képeket, de térjetek vissza százszor és százszor elmél-
kedni rajtuk.”19 

Ha figyelembe vesszük a bűnbánat szerepét és e módozatait, Manni 
poklát tükörnek, a bűnbánat egy lehetséges előmozdítójának tekinthetjük. A 
képek nem az elrémítés eszközei, hanem az Istenhez vezető út, az imádság 
első lépcsőfokai, amelyben a szövegek és a képek együttese a hívők bűnei-
nek mélyebb rögzítését szolgálja, ezzel elősegítve a mélyebb elmélkedést. 

Az ókortól a szónoki gyakorlatban élő ars memoriae is, ahogyan az igná-
ci Lelkigyakorlatok, vagy mint a barokk képekre építő concettók, az emberi 
képzelet lehetőségeit használták ki. Aki az ókori ars memoriae módszerét 
alkalmazta, egy épületet képzelt maga elé, és ezen kívül minden megjegy-
zendő dolgot egy-egy képpel azonosított, amelyeket aztán az épület terei-
ben, termeiben, folyosóin gondolatban elhelyezett. Ezután elegendő volt 
képzeletben átsétálni az épületen, és az elhelyezett képek újra emlékezetébe 
idézték a megjegyzendőket.20 

Giovanni Battista Manni a Pokol örök börtönét így adja az olvasó (vagy né-
ző) kezébe:  

Én személy szerint sohasem ismertem olyan embert, akinek kedve lett volna 
nagy áron, gyors alkuval egész élete végéig megmásíthatatlan házat venni anélkül, 
hogy azelőtt látta volna a házat […] És mégis ti, lelketek nagy árával vásároltatok 
egy örök szobát a Pokolban anélkül hogy tudnátok vagy gondolnátok, mi is a 
Pokol. […] Nos íme, barátom, egy rajzolat a Pokol Házáról.21  

Az itáliai szerző bevezetőjével a még az újkorban is ismert ars memoriae 
gyakorlatához tűnik kapcsolódni, és a kínok képeit a „Pokol Házában” he-
lyezi el. 

                                                   
18 Az igaz penitentzia-tartó…, i. m., XXII–XXIII. 
19 MANNI, La prigione…, i. m., 8. (Ford. Déri Eszter.) 
20 Douwe DRAAISMA, A metaforamasina, Bp., Typotex, 2002, 43–46. 
21 MANNI, La prigione..., i. m., 3. (Ford. Déri Eszter.) 
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A lélek túlvilági lakhelyének házként való ábrázolása a misztikus Avilai 
Szent Teréz írásában is feltűnik:  

gondoljuk el lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból vagy igen tiszta kris-
tályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, amint az égben is sok lakás 
van […] egyesek fent, mások lent vagy oldalt, és mindezek között középen van a 
legfőbb lakás, ahol nagyon titokzatos dolgok történnek Isten és a lélek között. 
Szükséges, hogy észben tartsátok ezt a hasonlatot. Talán ezen keresztül Isten se-
gítségével képes leszek megértetni valamit azokból a kegyelmekből, amelyeket Is-
ten jónak lát megadni a léleknek […].22 

Míg azonban Szent Teréz és más misztikusok a lélek Istenhez való fel-
emelkedésének módját öntötték a hegy vagy a kastély képeibe, Manni az 
ellenkező utat mutatja: bevezető soraiban a képek feletti kontempláció mel-
lett egy történet megfontolását kéri az olvasótól. A történet szerint egy cisz-
terci szerzetest megtámadott a gonosz, aki e támadás miatt három napig 
eszméletlenül feküdt. Ez időben megjelent neki Szent Benedek, és egy szű-
kös lépcsőhöz vezette. A lépcső démonokkal kísért akadályokon keresztül 
egy csillogó teremhez vezetett. A teremben Szűz Máriával találkozott a 
szerzetes, aki Rafael arkangyalra bízta őt. Az angyal ezután elkísérte őt, hogy 
láthassa a paradicsomot és a poklot.23 

Manni lefelé, a mennytől távolodva vezet minket, látszólag a misztikus 
hagyományokkal ellenkező irányba. A szerző a könyv e lefelé vezető útját 
éppen Szent Benedek kíséretében mutatja be, akinek nevéhez az alázatosság 
tizenkét fokú létrája kapcsolódik. Regulája hangsúlyozza, hogy az ember 
minél inkább megalázza magát, annál magasabbra emelkedik. 

Ebben a motívumban, az önmagunk megalázásából születő áldásban, az 
alászállás által történő felemelkedésben érthető meg Manni pokla: a miszti-
kusok útjával ellenkező irány, az alászállás a bűnbánatot szolgálja, amely 
épp az Istenhez vezető út első lépése. A bűnbánat szerepének hangsúlyával 
az elrémítés eszközei, a groteszk démonok képei és az Istenhez közelítő 
úttal látszólag ellenkező irány a bűnbánat által kiérdemelt örökkévalóságot 
segítik.  

Keresztény Olvasó, ezzel a képpel és ezzel a példával elvezettelek, hogy lásd a 
borzalmas börtönt, a poklot. Ennélfogva legyetek bölcsek, sirassátok vétkeiteket 

                                                   
22 Avilai Szent TERÉZ, A belső várkastély, [Magyarszék]–Bp., Sarutlan Kármelita Nővérek – 
Jel, 2011, 58–59. Első lakás, 1. fejezet.  
23 MANNI, La prigione…, i. m., 9–12.  
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és ne sértsétek meg Istent, és amikor a kísértések gyötörnek, verjétek vissza azo-
kat ti magatok kimondva: Én láttam a poklot.24  

A hívő a képek által a pokolról olyan képzeletbeli házat építhetett, amely 
nem elriasztásul szolgált, hanem az Istennel való párbeszédhez, az imához 
jelenthetett közvetlen utat. A kísértések pillanataiban olyan emlékeztetővé 
vált, amelyet a hívő valóságosan megélt élményként idézhetett fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
24 Uo., 12. (Ford. Déri Eszter.) 
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FAJT ANITA 
Misztika kezdőknek 

 
 

„A’ ki az Istent szereti, az ö véle edgyesül”1 
 
A kissé távolabbi és közelebbi múltban is sokat tárgyalt kérdés volt, hogyan 
is viszonyultak az evangélikusok, illetve az utódoknak állandó például szol-
gáló Martin Luther a misztikus tanokhoz, írásokhoz.2 Sokáig szilárdan állni 
látszó megállapítás volt, hogy Luther alapvetően elutasító volt a misztikus 
tanokkal, és azokkal szemben egy racionálisabb alapokon nyugvó vallásos-
ság megalapításán fáradozott. Ez a kép azóta már árnyaltabbá vált, bevet-
tebb inkább azt mondani, hogy Luther – különösen pályájának elején – 
vonzódott a középkori misztikához (ezt nehéz is lenne tagadni annak fé-
nyében, hogy neki köszönhetjük a Theologia Deutsch első kiadását), később 
viszont, amikor az evangélikus tanokat és egyházát igyekezett megszilárdí-
tani, valamint egyes követői között a misztikus gondolatok gyakran ötvö-
ződtek egyéb spiritualista, apokaliptikus hagyományokkal, és radikális taní-
tásoknak lettek ösztönzői, egyre visszafogottabb lett a misztikus gondolato-
kat illetően. 

Luther után következett az evangélikus egyházon belül egy olyan gene-
ráció a 16. század második felében, akik kegyességi műveikben (itt imádsá-
gos könyvekre és elmélkedésgyűjteményekre kell gondolni, sokszor ez a két 
műfaj elválaszthatatlanul egymásba fonódik) nagymértékben visszanyúltak a 
középkori misztikus hagyományhoz, és német nyelven közvetítették azt 
könyveik olvasói – és így nem feltétlenül a magasan művelt rétegek – felé. 
Itt elsősorban Martin Moller Meditationes sanctorum patrum című munkáját 

                                                   
1 SZENCI FEKETE István, Lelki nyugosztaló órák, avagy háromszáz házi és asztali elmélkedések, 
Lőcse, [é. n.], 329 (RMK I. 1601). 
2 Clairvaux-i Szent Bernát hatása mellett egyrészt Johannes Taulert is ki szokták emelni, 
másrészt azt is hangsúlyozni szokták: a misztikus teológia annyira foglalkoztatta Luthert, 
hogy nem érdemes egy-két szerzőre korlátozni forrásait. Az ezzel foglalkozó szakirodalom-
ból egy tanulmánykötetet kell megemlíteni, amelyben három dolgozat is foglalkozik Luther 
és a misztika kapcsolatával: Gottes Nähe unmittelbar erfahren: Mystik im Mittelalter und bei Martin 
Luther, hrsg. Berndt HAMM, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007. 
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kell kiemelni, amely gyakorlatilag egy szöveggyűjtemény, valamint Andreas 
Musculus Betbüchleinjét.3  

A lelki nyugosztaló órák, az általam tárgyalt munka, egy háromszáz elmél-
kedésből álló léleképítő olvasmány, amelynek szerzője Szenci Fekete Ist-
ván.4 Ez egy 1670-es évek második felében született fordítás, eredetije 
Szenci Fekete egy kortársának, Heinrich Müllernek5 Geistliche Erquick- 
stunden című munkája. A fordítás körülményeiről és Szenci személyéről itt 
nem szeretnék bővebben szólni, a legfontosabb, hogy Feketét is beidézték 
1673-ban a pozsonyi vésztörvényszék elé, de a kihallgatás elől külföldre 
menekült. Pár év múltán mégis hazatért, ekkor elfogták, bebörtönözték, 
majd konverzióra kényszerítették, ami nagy felháborodást keltett az evangé-
likusok körében, ezek voltak a fordítás keletkezésének (meglehetősen viha-
ros) körülményei.  

Heinrich Müller a rostocki eklézsia egyik vezetője volt, hagyományosan 
a pietizmus egyik előkészítőjének szokták tekinteni, korábban vita folyt 
heterodox, illetve ortodox lutheránus voltáról. Mára már sokan úgy gondol-
ják, a heterodox-ortodox szembeállítás kevésbé gyümölcsöző, különösen 
egy olyan prédikátornál, aki nem mint teológus, hanem mint épületes iro-
dalmi művek szerzője vált híressé.6 Általa is bevallottan szellemi elődje a 17. 
század legnépszerűbb protestáns kegyességi szerzője, Johann Arndt, aki 
írásaival szintén nagyban hozzájárult egyes misztikus elemek elterjedéséhez 
a protestánsok körében. 

Dolgozatom célja nem az, hogy megállapítsam, Müller munkája bővel-
kedik a misztikusok írásaiból származó elemekben, ezt már megtették előt-
tem mások.7 Sokkal inkább a tipikus példák számbavételét és rendszerező 
                                                   
3 Elke AXEMACHER, Praxis Evangeliorum: Theologie und Frömmigkeit bei Martin Moller (1547–1606), 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1989, 106–115, 131–138. 
4 PAYR Sándor, Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök: Egy viharos életpálya I. Lipót és Thököly 
korából, Sopron, 1918. 
5 Müller életéről eddig egy monográfia jelent meg: Otto KRABBE, Heinrich Müller und seine 
Zeit, Rostock, 1866. 
6 Legújabban Heinrich Müller személyével és megítélésével Thomas Kaufmann foglalkozott 
legrészletesebben a rostocki teológusokról szóló monográfiájában: Thomas KAUFMANN, 
Universität und lutherische Konfessionalisierung: die Rostocker Theologieprofessoren und ihr Beitrag zur 
theologischen Bildung und kirchlichen Gestaltung im Herzogtum Mecklenburg zwischen 1550 und 1675, 
Gütersloh, Mohn, 1997. 
7 Christian BUNNERS, Mystik bei Heinrich Müller: Forschungsbeiträge und Forschungsfragen = Zur 
Rezeption mystischer Traditionen im Protestantismus des 16. bis 19. Jahrhunderts: Beiträge eines 
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bemutatását, a szövegben betöltött esetleges funkciójuk feltárását tartottam 
feladatomnak. Egy magyar irodalomtörténész számára pedig az a legfonto-
sabb, hogy Szenci Fekete István fordításában látható, ezek az elemek ho-
gyan formálódtak meg magyarul, és hogyan szólították meg a 17. század 
utolsó harmadának protestáns olvasóközönségét. 

Az elmélkedésgyűjtemény olvasása során sokszor találkozhatunk az unio 
mysticával kapcsolatos kifejezésekkel: olykor múlt időben, mint már vég-
bement élményről beszél, máskor viszont mint az igaz keresztények számá-
ra elérendő célt említi Müller/Szenci. Az Istennel való egyesülés alapja a 
szeretet, a hívő saját belső fundamentumának megismerése. Az Istenhez 
való felemelkedés, a vele való egyesülés felé vezető misztikus út és annak a 
három állomása (via purgativa, via illuminativa, via perfectiva) nem hangsú-
lyozódik kifejezetten a szövegben, alább az utolsó idézetben a „meg-
világositson” kifejezés utal a második fázisra, és bár a kontempláció fontos-
ságát Müller is permanensen hangsúlyozza, a legtöbbször mégis csak a vég-
ső, egyesült létállapot ábrázolódik (hol Istennel, hol Jézussal). 

Az én szivem olly erössen edgyesült az Istennel, hogy engem semmi meg nem 
szomorit, hane[m] egyedül NB. a’mi a’ Jezus meg-haragithattya […].8  

Itt alatt az én szivem, az én Menyországom. A’hol az Isten az ö kegyelmével la-
kozik, ott kell a’ Menyországnak lenni […].9  

Nem szükség az Istent kérnem, hogy ö hozzám jöjön, mivel már bennem lakik, 
és közeleb van hozzám, hogy nem én magamhoz […].10  

Azon légy, hogy itt az Hit által Istennel edgyesülhess, ugy osztán jövendöben 
mindent látni és érteni fogsz az Istenben. Valamint hogy a’ Napot nap nélkül 
nem láthadd, és víz nélkül a’ vizen nem járhatz; ugy az Istent, Isten nélkül meg 
nem ismérhedd. Minek-okáért kérd ötet, hogy tégedet meg-világositson.11 

A szövegben eltérő Isten-képekkel találkozunk. Egyaránt van haragvó, 
büntető Isten és kedveskedő, anyaszerepben megjelenő, a mariológiai ha-
gyományokból kölcsönzött tulajdonságokkal rendelkező Úr. Isten és az 
istenfélő kapcsolatát gyakran jellemzi a klasszikus misztikus pozíció, misze-

                                                                                                                       
Symposiums zum Tersteegen-Jubiläum, hrsg. Dietrich MEYER, Köln, Rheinland-Verlag, 2002, 
91−111. 
8 SZENCI FEKETE, i. m., 13. 
9 Uo., 31−32. 
10 Uo., 302. 
11 Uo., 424. 
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rint a hívő lélek általában alapvetően passzív, és Isten mozgatja, hajlítja, 
vonja magához. A legérdekesebb, hogy emellett ugyanakkor feltűnik egy, a 
keresztény után futó Isten is, aki maga esedezik a hívő lélek szeretetéért, 
illetve olykor a hívőnek van hatalma Isten akarata felett. 

Az Isten maga fút a’ bűnös ember után, kinállya az ö kegyelmét reá, édesgeti ötet 
és hija […].12  

Az Isten naponként ki veti az ö szeretetinek horgát, melyen edgy férgetske függ, 
és az neveztetik Mennyei vigasztalásnak. Én frissen hozzá kápok mivel jó izü az 
a’ férgetske […].13  

Még most-is olly égö szeretettel viseltetel te én hozzám, hogy a’ te szivedet örö-
mest velem közleni akarnád. A’ te szived meg-hasad, midön engemet nyomorú-
ságba[n] lenni látz […].14  

ha az Isten, tsak edgy szem-pillantásig meg vonnya töled az ó vigasztaló emlöjét, 
tellyességgel el akarsz ájulni […].15  

Avagy te tellyesited-bé az Istennek igéjét, és ugy élsz a’mint az tanit, avagy az bé 
tellyesiti te rajtad minden ö haragját és öldöklését, mellyel a’ pártütöket fenyegeti 
[…].16  

Ha én azt tselekeszem, a’mit Iste[n] akar, ugy ö-is azt tselekeszi a’mit én akarok. 
Ö a’ Férfiú, s’ én Asszony vagyok: Ha én ö néki hatalmat adok az én akarato-
mon, ugy ö-is hatalmat ád nékem az ö akarattyán.17  

Az Hit mindenben meg-gyözi az Istent (szégyenlem ki-is mondani) valamint az 
Ur az ö szólgáját.18 

Istent mágnes-hasonlatban megjeleníteni a 17. századi német nyelvű ke-
gyességi irodalomban kedvelt kép volt. Az akkori emberek számára a mág- 
neskő, jóllehet már a középkorban is ismert volt, még rejtélyes és izgalmas 
jelenségnek tűnt, és a hasonlatban a megmagyarázhatatlan erő, mely a mág-
nesben lakozik, megfeleltethető az ember számára felfoghatatlan isteni nagy- 
ság gondolatának. Általában a metaforában Krisztus feleltethető meg a 
mágnesnek, a hívő lelke (más szóhasználatban szíve) pedig a vasnak, ame- 
lyet a mágnes magához von. Ettől eltérő használatai is voltak a képnek, egy 

                                                   
12 Uo., 52. 
13 Uo., 54. 
14 Uo., 283. 
15 Uo., 1093. 
16 Uo., 882. 
17 Uo., 977. 
18 Uo., 978. 
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példát találhatunk erre Andreas Gryphiusnál, akinél a hívő lelke a mágnes, 
amely Jézust magához vonzza.19 A Lelki nyugosztaló órákban szintén nem 
szokott hasonlattal találkozunk, itt a Biblia − igaz, erősen megszemélyesített 
szerepben − a mágnes, amely az igaz keresztény hívőt magához vonja. 

Ö [a Biblia] a szivet fel-emeli mint edgy Magnes-kö, ha szintén azt az természet-
béli gonosz a’ földre alányomja is. Ha a’ sziv rest az jóra; ö azt az Istennek meg-
mutatott jóságával magához édesgeti, és az Istennek irgalmassága által könyörög 
néki.20 

Isten mellett Jézus lángoló szeretete, valamint a passiómisztika is kitün-
tetett szerephez jut az elmélkedésgyűjteményben. Isten és Jézus alakja na-
gyon hasonló, szinte ugyanazokkal az attribútumokkal rendelkeznek, ugyan- 
azokkal a hasonlatokkal ábrázoltatnak.  

Valamint hogy azért énnékem sohol jobban nints dolgom, mint az én Jesusom- 
nál, ugy sohol nints jobban dolgom, mint a’ kereszt viselésben, Ott találom én a’ 
Jésust, s’ ott kostolom meg […].21  

Az ö [Isten] mellyei mindenkor teli vannak, és ö tsak a’ szomjú lélekre várakozik, 
kinek kivánsága vólna azokat meg-szopni, s’ ki-üresiteni. Tellyes szarval fut ö 
utánnunk, és az ö kegyelmét utánnunk hordozván, esedez nékünk, hogy azt el-
vegyük. Ha elöl futunk, követ bennünket. És ha azt el nem akarjuk venni, ottan 
bánkodik ö és panaszolkodik […].22  

A’ Jesus szeret tégedet. A’ szeretet penig azt keresi, hog’ azzal edgyesülhesse[n] 
a’kit szeret. Hogy azért a’ Jesus téged magával edgyé tehessen, edgyesült ö te ve-
led a’ te testedben […] Á’ mint ö a’ kereszt fán fúggött, ugy áll a’ te szemeid elött, 
az ö száját hozzád tarttya hogy tégedet meg-tsokollyon, karjait ki-terjeszti, hogy 
tégedet meg-ölellyen, kezeit által liggatni hadgya, hogy téged azokra fel-jegyez- 
hessen, szivét edgy dárdával meg-nyitnia engedi, hogy ott néked nyúgovo helyet 
készithessen; lábait a’ kereszt-fához szegezni hadgya, hogy téged az ö hüségérül 
bizonyossá tégyen, hogy ö te melletted akar maradni. Nem kellene-é tehát néked 
a’ te Jesusodhoz sietned, mint a’ Meny-aszszonynak, a’ Völegényhez? Az ö vi-
gasztaló szája vár téged, hogy a’ te hitednek száját hozzá tartanád ezt mondván: 
O édes Jesusom tsokolly meg engem, a’ te szádnak tsokjával.23 

                                                   
19 Misia Sophia DOMS, Die ’Wirklichkeit der Transzendenz’: Überlegung zur Magnetbildlichkeit in 
der Leichabdankung Magnetische Verbindung des HErrn JESV / und der in Jhn verliebten Seelen von 
Andreas Gryphius, Daphnis, 2009/1–2, 9−37. 
20 SZENCI FEKETE, i. m., 413. 
21 Uo., 117. 
22 Uo., 183−184. Nem csak Istennek lehetnek mellei: Uo., 565: „A’ Praedikátorok a’ Gyüle-
kezetnek Dajkái, és azért egésséges es édes tejet kell adni az ö mellyeknek, és magoknak kell 
elsöben az Isten igéjének eledelét meg kostolni, rágni, meg-emészteni, és életekké változtatni.” 
23 Uo., 1029−1031. 
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A középkori misztikusoknak a kifinomultabb ízlésű irodalomtörténészek 
gyakran róják fel az édeskedést, ebben ez a szöveg sem szenved hiányt.  

A’ Mennyei édességnek edgy tsöppötskéje, sokkal drágább s’ gyönyörüségessebb, 
hogy nem mint a’ világnak minden gyönyörüsége […].24  

Téj és méz vagyon a’ Jesus szájában, és Rosás Nád-mézet hordoz az ö ajakin, 
mint a’ Salamon éneke bizonyittya […].25  

O édes Jesusom melly édes vagy te annak, aki az ö lelkének hévséges szorongatá-
sában, szive szerint keres tégedet! tapsolni s’ vigadni kell an[n]ak mondván: Öröm, 
s’ öröm felett öröm, Jesus legeltetö mezöm, vigasság felett való vigasság, Jesus kegyes világosság. 
Az én szivem tellyes ugrálással, a’ midön én a te édességedet kostolom, és min-
den ugrás a’ menyországban hat bé.26 

Leggyakrabban a jegyesmisztika jut szerephez a szövegben, amelyben ál-
talában Isten/Jézus tölti be a vőlegény szerepét, és a hívő lélek a meny- 
asszonyét. A vőlegény-mennyasszony kapcsolata is az Istennel való egye-
sült, nyugvó létállapot szemléltetésére szolgál. A jegyesmisztikának ugyan-
akkor már túlzó alkalmazásával is találkozunk, amikor az ember az ördöggel 
tartozik együvé. Ez alapján úgy tűnik, hogy a vőlegény-menyasszony trópus 
mintegy univerzális metaforaként működik, egyszerűen a szoros összetarto-
zás szinonimájaként funkcionál, ezért jöhet például létre egy olyan hasonlat 
(az utolsó példa), amelyben a világ (ebben a szövegben a hiúságnak, csalfa-
ságnak, világi élvezeteknek az összefoglaló megnevezése) az ördöggel lép 
frigyre. 

O ugyan-is ugy édes Jesusom, te enyim vagy, s’ én tiéd vagyok, ki választhat el 
minket? Te az én Pásztorom vagy, én a’ te juhotskád vagyok, te nálad találok én 
legeltető mezőt s’ pásitot. Te vagy az én fias Tyukom, én a’ te tyuk-fiad vagyok, 
a’ te kegyelmednek szárnyaival béfödöszsz te engem. Te vagy az én Vö-
legényem, s’ én a’ te Jegyesed vagyok, és a’ te szádnak tsókjával meg-tsokolsz en-
gem. A’mi te vagy az énekem vagy, a’mi tiéd, az mind enyim […].27  

O vigy-bé engemet a’ Mennyégben Uram Jesus hamarébb! Én edgy Juhotska vagyok, s’ 
az én Pásztorom Mennyégben van. Én egy Pizséte vagyok s’ az én Fias-tyukom 
Mennyégben van. Én Meny-Aszszony vagyok, s az én Völegényem Mennyégben 
van.28  

                                                   
24 Uo., 410. 
25 Uo., 752. 
26 Uo., 894. 
27 Uo., 491; az elmélkedés címe: A Christussal való edgyesülésről. 
28 Uo., 530. 
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Az ördög és az ember ez aránt edgyek, mint a’ Meny-Asszony, s’ a’ Vö-legény. 
Az ember a’ paripa, s’ az ördög a’ nyargaló. Az ördögtül nem örizheti az ember 
magát, kiváltképpen a’midön az, világosságnak Angyalává változik.29  

A’ gonoszra sok segitö eszközink vannak, de az jóban, sok akadékink. Meg ta-
pasztalod ezt magadon jó atyámfia. Ha a’ te munkád az ördögtül vagyon; ugy jó 
elö menetele lesz annak. A’ te tulajdon testedben, leg nagyobb ereje van az ör-
dögnek te ellened. Még a’ világ-is segitségére jö ö néki, mint Menny-aszszony a’ 
Vö-legénynek.30 

Később a pietisták által is kedvelt, Arndtnál több helyütt megjelenő 
misztikus kifejezés a lelki részegség (Geistliche Trunkenheit), melynek klasz- 
szikusan hivatkozott helye a 36. zsoltár 8–10. verse.31 A Lelki nyugosztaló órák- 
ban egy egész elmélkedés foglalkozik ezzel a képpel, egybefűzve az Énekek 
éneke egy helyével. Itt Müller pontosan a szokott zsoltárhelyre hivatkozik: 

A Lelki részegségrül: A’ki a’ Men[n]yeknek erejét meg-kostolta, eszében-vészi, 
hogy én részeg vagyok. Hallyad. Midön engem az én Jesusom keservesen meg-
szomoritott, és ismét jót akar velem tenni, akkor az ö boros pintzéjébe viszen 
engem Cant. 2.4. és a’ gyönyörüséggel, mint edgy folyó vizzel ugy itat engem. Ps. 
36.9.32 

A szöveg hagyományos értelemben vett legmisztikusabb helye az, ahol 
maga egy misztikus elragadtatás íródik le. Müllernél ezt minden hívő átélhe-
ti gyakran, imádkozás és kontempláció segítségével. A jegyesmisztika és a 
mágnes-hasonlat itt sem marad el. 

Szent elmélkedések, imádság, éneklés és minden lelki gondolatok által meg tüze- 
sittetel te lélekben, a’ mennyeknek keresésére. A’ lelki beszélgetés-is segit ahoz. 
És sebes szárnyakat szerez a’ léleknek, hogy az azok által a’ Menyország felé re-
pülhessen. Mely sokszor ragattatol te el a’ te imádságodban, el annyira, hogy 
nem külömben gondolkodol, mint ha már a’ Menyországban vólnál, és mint ha 
már a’ Jesust a’ szeretetnek ölébe[n] vetted vólna, és ölelgetnéd s’ tsokolgatnád 
ötet, mint a’ Menyaszszony és Völegény szoktak tselekedni. Tudom hogy én, én 
magamtúl az én szivemet szintén ugy nem vihetem az ég felé, valamint hogy 
edgy darab vas ö magát fel nem emelheti. Az Istennek szerelme az a’ Magnes 

                                                   
29 Uo., 399. 
30 Uo., 948−949. 
31 Friedrich DE BOOR, „Geistliche Trunkenheit” und „göttliche Wollust”: August Hermann Franckes 
Beitrag zur Auslegungsgeschichte von Psalm 36, 8−10, Pietismus und Neuzeit, 28, 2002, 118−146. 
32 SZENCI FEKETE, i. m., 99. – Ugyanakkor a szövegben megjelenik ez a kép hivatkozás 
nélkül is: Uo., 1043. „Hit, ne rettegj, mivel nálad van a’ Jesus, a’ Jesusnál penig jó lenni, 
mivel ö gyönyörüséggel itat tégedet, mint edgy folyó vizzel. O édes Jesusom, melly édes 
vagy te! Meg-részegedtem örömemben. Tsak itt maradgyunk; jó a’ Jesus kebelében nyú- 
godnunk.” 
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kö, melly a’ szívet az ég felé magához vonnya. Vonny utánnad engem, s ugy kedvesen 
futunk. Amen.33 

Az elmélkedésgyűjteményhez ezidáig nem készült névmutató, ezért 
munkám során ezt is összeállítottam. Nem sorolhatom fel az összes említett 
nevet, itt csak a leggyakrabban citáltak és a misztikus hagyomány szempont-
jából fontos személyek szerepelnek. A legtöbbet idézett szerző Martin Lu-
ther (25), utána következnek: Ágoston (11), Aranyszájú Szent János (6), 
Bernát (5), Seneca (5), Jeromos (4), Órigenész (2), Tauler (2), Dionüsziosz 
Areopagitész (1), Szent Tamás (1). Bibliai helyek: Zsoltárok könyve (59), Éne-
kek Éneke (5)[!]. Általánosságban elmondható, hogy az ó- és újszövetségi 
helyek hasonló arányban vannak jelen. A lista egyébként ennél nem jóval 
hosszabb, feltűnően kevés szám ez a mű egyébként nagy terjedelméhez 
képest, de jól kirajzolódik belőle a tipikus Luther-Ágoston-Bernát jelenlét, 
ami jellemzőnek mondható az evangélikus hagyományban.34 

Megemlítendő, hogy a Lelki nyugosztaló órák sok helyen idéz idegen szö-
vegeket, ahol nincsenek megemlítve az eredeti szerzők nevei, ezek tipikusan 
a kötet verses betétei, amelyek szinte kivétel nélkül egyházi énekek. Az első 
(a második elmélkedés végén) magától Angelus Silesiustól való,35 a többi 
versbetét jellegét figyelembe véve viszont valószínűleg itt közvetett hatásról 
lehet beszélni, Silesiusnak ez a verse ugyanis bekerült, majd hagyományo-
zódott az evangélikus énekeskönyvekben, és szövegét Dietrich Buxtehude 
is kölcsönözte egy kantátájához.36 

A szakirodalom a Geistliche Erquickstunden elemzése során Johann Arndt 
mellett általánosságban Szent Ágoston személyes hangjának és Szent Bernát 
Jézus-misztikájának a hatását szokta kiemelni, a névmutató is ezt támasztja 
alá, de érdemes közelebbről is megvizsgálni az idézések módját. Konkrét, 

                                                   
33 Uo., 911−912. 
34 Bernhard LOHSE, Luther und Bernhard von Clairvaux = Bernhard von Clairvaux: Rezeption und 
Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit, hrsg. Kaspar ELM, Wiesbaden, Harrassowitz, 1994, 
271−301. 
35 A német eredeti így szól: „Nim alles und jedes was mein / Zu deiner Belustigung ein! / 
Mein Hertze sol werden / Dein Himmel auff Erden / Jesu/ wie kanstu denn anderswo 
seyn?” – Szenci fordításában: „Vedd te magadnak tellyessen / Mindenemet gyönyörüen! / 
Az én szivem légyen / Te Mennyed e’ Földön, / O Jesus hol lehetnél jobb helyen.” – Ez az 
utolsó strófája Silesius Sie hat gefunden, den ihre Seele liebt című versének, ami a Heilige Seelenlust 
oder geistliche Hirtenlieder kötetben jelent meg. 
36 BuxWV 80. Nun freut euch, ihr Frommen, mit mir. 
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szövegszerű Szent Bernát-idézettel csupán öt alkalommal találkozhatunk. 
Nem akkor idézi Müller, amikor jegyesmisztikáról, Jézus lángoló szereteté-
ről, passiómisztikáról vagy Jézus sebeiről beszél, amelyektől egyébként 
hemzseg a szöveg, hanem például az eredendő bűnnel kapcsolatban.37 Meg-
fontolandó, hogy nem lenne-e érdemesebb finomítani ezen a kijelentésen, 
és inkább egy speciálisan 16–17. századi, bernáti gondolatokon alapuló 
jegyesmisztikáról beszélni. A Bernát-recepció feltérképezésében leg- 
többet tett kötet egy wolfenbütteli szimpózium előadásait tartalmazó gyűj-
temény,38 amelyben három tanulmány is foglalkozik Bernát írásainak (és a 
pszeudo-bernáti szövegeknek) fogadtatástörténetével az evangélikusok kö-
rében a 16. és 17. században. A tanulmányok szerzői egyetértenek abban, 
hogy Bernát (igen nagy) szerepe ebben a korban inkább csak sejthető, mint-
sem pontosan feltérképezhető.39 Bernát-hatásként elsősorban a jegyes- 
misztikát, Jézus lángoló szeretetét, a passiómisztikát, Jézus sebeinek dicsőí-
tését szokták említeni,40 mint láttuk, Müller szövege is pontosan ezekkel a 
képekkel van átitatva Bernát említése nélkül.41 

Szent Ágoston a második leggyakrabban idézett szerző, személye főként 
az emberi lélek Istennel való összetartozásának bemutatásakor jelenik meg 
legitimizáló erővel.  

Hallyad mit mond Agoston Doctor: Szálly tsak te tennen magadban. Mert te sohol job-
ban meg nem talalod az Istent, mint te magadban. Ha te, te magadban szállasz, akkor az Is-
tenben szállasz. Mert az Isten te benned vagyon, te pedig ő benne; és te egy vagy ő véle. Helyes 
mondás: Te az Istenben és az Isten te ben[n]ed.42  

                                                   
37 SZENCI FEKETE, i. m., 347: „Igen jól mondgya Bernárd Doctor: En mindgyárt az én elsö 
eredetemben, és igy mindgyárt a’ gyökértül fogva meg-igéztettem, s’ rontattam, és az én 
fogantatásom tisztátalan.” 
38 Bernhard von Clairvaux: Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit, hrsg. Kaspar 
ELM, Wiesbaden, Harrassowitz, 1994. 
39 A legfontosabb tanulmány ezek közül: Ernst KOCH, Die Bernhard-Rezeption im Luthertum 
des 16. und 17. Jahrhunderts = Bernhard von Clairvaux: Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in 
der Neuzeit, hrsg. Kaspar ELM, Wiesbaden, Harrassowitz, 1994, 333−351. 
40 Ernst Koch még egy saját műfajt is említ, a bernáti Jézus-énekeket (Bernhardische Jesus-
Lieder), amelyek a pszeudo-bernáti Jesus dulcis memoria himnusz mintájára íródtak. Ld. 
KOCH, i. m., 349. 
41 A jegyesmisztika később, a 18. században a református kegyességi irodalomnak is általá-
nos jellemzője a Krisztus-misztika és a forró Jézus-szeretet mellett, ehhez ld. DIENES Dé-
nes, A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században Magyarországon, Sárospatak, 2002, 
65−69. 
42 SZENCI FEKETE, i. m., 207. 
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A szerző ugyanitt egy misztikus elragadtatásról is beszámol Tauler nyo-
mán. A rajnai misztikusok közül egyedül őt idézi, mint láttuk, két esetben, 
másodszorra a vele kapcsolatban gyakran kiemelt önmegismerést említi:  

Taulerus mond edgy helyen: En az én személyemre nézve bátran azt mondom hogy a’ki 
leg alább minden nap edgyszer tellyes erejébül maga lelkében és lelki isméretibe[n] nem száll, 
az, még nem ugy él, mint igaz s’ kegyes Keresztyénnek kellene élni.43 

A Geistliche Erquickstundenben egy keresztény viselkedésének fontos ele-
me a ’Gelassenheit’. Ennek a fogalomnak a megteremtését Eckhart mester 
nevéhez kötik,44 de a kifejezés a 17. századi protestáns kegyességi irodalom 
egyik legközkedveltebb fordulatává vált. Müllernél sem lehet kimutatni a 
konkrét forrást, Eckhart mesterre nem hivatkozik, azonban Luthert hosz-
szan idézi ezzel összefüggésben.45 Luther nem csak leggyakrabban jelenik 
meg az írásban, az idézési technika is más vele kapcsolatban. Míg mások írá- 
saiból néhány sornál több átemeléssel nem találkozunk, a reformátor szö-
vegeit gyakran több lapon keresztül is olvashatjuk az elmélkedésekben.46 

A képek tematikus szétszálazása dolgozatomban vállalt illúzió volt csu-
pán, de az idézetekben, úgy gondolom, így is egyértelműen észlelhető a 
trópusok sűrítettsége. A Lelki nyugosztaló órák példáján láthatjuk, melyek 
azok a misztikus eredetű képek, amelyek egy 17. század második felében 
keletkezett protestáns áhítatos könyvben is népszerűek még. Müller szöveg-
alkotási stratégiájára jellemző az elragadtatottabb szemléletű részeknél a 
halmozás, fokozás. A szövegben, ha stílusa elér egy bizonyos hőfokot, tör-
vényszerűen misztikus képek bukkannak föl, és nem járnak egyedül. A ké-
pes beszéd ilyen mértékű, sokszor már az értelem határait feszegető társítá-
sa hasonlatos a misztikusok által is kedvelt módszerekhez. Az elmélkedések 
között elkülönülnek a didaktikusabb, a hétköznapi életre vonatkozó taná-
csokat adók az érzelmileg túlfűtöttektől. Az előbbiekben misztikus képek 

                                                   
43 Uo., 72. 
44 Alois M. HAAS, Gelassenheit – Semantik eines mystischen Begriffs = A. M. H., Kunst rechter 
Gelassenheit: Themen und Schwerpunkte von Heinrich Seuses Mystik, Bern, Lang, 1996, 247−269. 
45 SZENCI FEKETE, i. m., 555−556: „A’ keresztyénnek, ugy mond D. Lutherus Tom. I. Jen. 
fol. 76. kell önnön magát gyakorolni, hogy az ö akarattya ellen más fellyebb való akarattya 
légyen, és soha feledékenyebb s’ bizontalanabb ne légyen ö, mint a’ mikor érzi hogy tsak egy 
akarat, és nem két edgymással ellenkező akarat van ö benne, és igy magát arra kell szoktatni 
ő néki, hogy az fellyebb való akaratot kövesse az ö maga akarattya ellen.” 
46 A Luther-idézetek oldalszámai a szövegben: 80, 131–133, 333, 555, 583, 590, 630, 666, 
690, 721, 741, 808, 820–821, 825, 839, 896, 963, 970, 978, 1177, 1198, 1199, 1211, 1234. 
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ritkán jelennek meg, azok inkább zsúfoltan a második típusban fordulnak 
elő. Utóbbiak az érzelmesség ilyen mértékű felfokozásával már imaszöveg-
ként is olvashatók, nemegyszer ’Amen’ formulával is záródnak. A sok kicsi-
nyítő képzőtől hemzsegő stílus idegen a hivatkozott szerzőktől, például 
Ágostontól. A legtöbb nagy misztikus nyelve már (még?) szigorúbb, komo-
lyabb ennél. Az Istennel való egyesülés Müllernél nem teológiai kérdés, 
ritkán él valós teológiai fogalmakkal, az unio mystica tana ebben a műben 
dolgozatom mottójával tulajdonképpen definiálható: Aki az Istent szereti, 
az ővéle egyesül. 
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FARKAS MÁRIA 
Misztikus élmények lehetősége 
liturgikus zenei szolgálatunkban 

 
 
Szeretnék tanúságot tenni arról, hogy hogyan valósul meg kórusunk liturgi-
kus szolgálatában Isten jelenlétének megtapasztalása. 

A musica sacra művelésének két fázisa van. Először is a kórus tagjai ta-
lálkoznak a szent zene szerzőjének egy művével. Ezt hosszú időn keresztül 
gyakorolják, ez alatt az idő alatt minden szónak a jelentését befogadják. 
Egyszer csak megszólalnak ezek az igék. Maga Jézus szólal meg bennük, 
általuk. Krisztus misztériumának szemlélése bevonja a kórus tagjait az Isten 
végtelenségével való találkozásba. 

A második fázis a mű előadása. Ezzel kapcsolatban idézzük Karl Rah- 
nert, aki a misztikus élmény, a misztikus üzenet hirdetését mindig csak ne-
hezen érthető „dadogásnak” nevezi, hiszen a természetfölötti misztikus 
tapasztalás nem nyújt biztosítékot arra, hogy az utólagos közlés igaz és pon-
tos lesz.1 A kórus szemlélődő énekében Istennél időzik, Isten jelenlétét éli 
át. És éppen az a mi megajándékozottságunknak a lényege, hogy nem utó-
lag kell megküzdenünk a lehetetlennel, hogy igaz és pontos közlést adjunk 
Istennel való egységünkről, hanem a „dadogást” hangokba felszabadító 
zene lesz az, ami hordozza Jézus Krisztus dicsőségének fényét, és egyidejű-
leg meg is szólaltatja azt. 

VI. Pál pápa mondta egyszer, hogy „ha nem lennének művészek, a pap-
jainkat kéne művésszé nevelni, mert ezek lebbentik fel a fátylat a kimondha-
tatlanról. A művész az alkotó Isten inasaként olyan ajtókat nyitogat, ame-
lyekhez csak neki van kulcsa.”2 

Liturgikus szolgálatunkban megtapasztaljuk, hogy a liturgia az a cselek-
mény, amelybe hitünk szerint Isten belép, és mi megérintjük őt. Ugyanak-
kor kilépünk önmagunkból, hogy önmagunkon túl átadjuk magunkat neki, 

                                                   
1 Karl RAHNER, Herbert VORGRIMLER, Teológiai kisszótár, ford. ENDREFFY Zoltán, Bp., Szent 
István Társulat, 198010, 497. 
2 VI. PÁL, Beszéd a művészekhez, 1967. május 7.; idézte: XVI. BENEDEK, Beszéd a művészekhez, 
Sixtusi kápolna, 2009. november 21. 
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hogy ő is megérintsen minket. Természetesen mindig a Krisztus-misztérium 
ünnepeit zengjük.  
 
 

1. Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium 
 
Elsőként a karácsony titkába hallgassunk bele! Vezetőnk Tomás Luis de 
Victoria, aki a spanyol reneszánsz zene misztikusa. 1548 környékén, több 
mint 450 évvel ezelőtt Avilában született. A 16. század a spanyol misztika 
nagy korszaka. Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Alcantarai Szent 
Péter vagy Loyolai Szent Ignác tanúsítják, hogy lehetséges az egyes ember 
belső találkozása a végtelen Istennel, aki a Szeretet. A misztika nagy szentjei 
mindenkit be akarnak vonni a Szentháromság szeretetközösségébe. De nem 
könnyű a misztikus üzenet közvetítése, hiszen a transzcendenciát, a termé-
szetfölöttit kell emberi szavakkal kifejeznie. Ősidők óta a zene képes a sza-
vak helyébe lépni, a szó határán túl megragadni valamit a mennyország 
előízéből. Victoria a zene misztikusa. A láthatatlan Isten képmását (Kol 1, 
15), Jézus Krisztust szemléli, aki Isten emberré lett Szava, aki a Megteste-
sült, a Megfeszített és a Föltámadott. Krisztus e hármas misztériumába 
vezet minden műve. Motettájában a végtelen, ajándékozó, önmagát kiüresí-
tő isteni Szeretet szólal meg. „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött 
Fiát adta érte” (Jn 3, 16). 

Óh, milyen nagy titok és csodálatos szentség,  
hogy állatok láthatják az újszülött Urat jászolban fekve!  
Óh, boldog Szűz, kinek bensője méltó volt arra, hogy 

az Úr Jézus Krisztust hordozza!  
Alleluja, alleluja! 

A kor szokása szerint a motetta minden szövegrészét más és más dallammal 
írta a szerző, négy szólam csodálatos polifóniája alkotja az egésznek egységét. 

Mi történik itt? Karácsony titka megérintette Victoria szívét, aki – mint 
kora egyik legnagyobb zeneszerzője – csodálatos motettát írt, valószínűleg a 
Sixtusi kápolna karácsonyi liturgiájának ünneplésére. Ezzel a művel azután 
négyszázegynéhány év múlva találkozik egy kórus, akinek a szívét megérinti 
a mű szépsége és a benne rejlő misztérium. Hosszú hónapokon keresztül 
tanulja, a mű minden szavát a „torkára illeszti”, hogy minél szebben szólal-
jon meg. A kóruspróbák zárt közösségében meg-megszületik a csoda: 
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Krisztus fénye betölti a szíveket, közös titkunk keletkezik, amelyet szeret-
nénk másokkal is megosztani. Majd következik a nyilvános előadás, mely-
ben megszólal valami, ami évszázadok üzenetét hordozza, de ugyanakkor a 
mindig jelen lévő Krisztus fényét árasztja.  
 
 

2. Esterházy Pál: Dormi, Jesu dulcissime 
(részlet a Harmonia caelestisből) 

 
Esterházy Pál 1635. október 8-án született Kismartonban. Kezdetben a 
család kismartoni és fraknói birtokain élt. Tízéves korában árvaságra jutott, 
majd – a főúri gyermekek korabeli neveltetési szokásainak megfelelően – 
hamar elkerült otthonról. 1646-ban rövid ideig Grácban, majd a nagyszom-
bati jezsuita gimnáziumban tanult. Alighanem itt érték az első meghatározó 
zenei élmények: megismerkedett a latin egyházi zenével és az anyanyelvű 
népénekkel. Később mint jelentős politikai befolyással bíró arisztokrata 
részt vett az európai élvonalat képviselő bécsi udvari zenei életben. Jelentős 
művészetpártoló tevékenységet folytatott, világi és egyházi területen egy-
aránt bőkezűen adományozott és adott megbízásokat. Többek között a 
budavári Nagyboldogasszony-templom karzata és orgonája is az ő kezde-
ményezésére készült. 1690-től egy sor magyar és latin nyelvű imádságot, 
prédikációt, vallásos értekezést, litániát adott ki. Egyházi alapítványokat tett, 
1692-ben hatalmas méretű mariazelli zarándoklatot vezetett. 1706-tól egy 
jelentősebb udvari zenekart alapított. Két évvel a Harmonia caelestis megjele-
nése után, 1713-ban, hetvennyolc éves korában halt meg. 

Aludj, legédesebb Jézus, 
pihenj, legkedvesebb gyermek, 
Te ezerszer kedves, 
Téged akarlak leginkább szeretni, óh, Gyermek. 

(Ezzel a tétellel kívánunk hűségesek lenni a konferencia szándékához: tér-
ben-időben egy ehhez tartozó szerző művét mutatjuk be). 

A szemlélődés iskolájában a Krisztus-misztérium eseményeiben egy-egy 
szereplő helyébe képzeljük magunkat. Esterházy Pál herceg így képzelte 
magát szépséges zenéjében a kisded Jézust altatgató Szűzanya szerepébe. 
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3. Tomás Luis de Victoria: Vere languores nostros 
 
A megtestesülés misztériuma után a szent három nap liturgiájába, a szenve-
dés titkába vezet a következő motetta. A nagypénteki szertartás egyetlen ha- 
talmas elmélkedés a kinyilatkoztatás csúcspontjáról. Isten legnagyobb törté-
nelmi tettét ünnepeljük, mely számunkra a hitben fogható: az idő és tér 
megváltását, a teljes emberi élet és minden teremtett dolog egzisztenciájá-
nak megváltását.3 

A kóruséneklésben a transzcendencia-tapasztalást, a lélek fölemelését 
ugyanúgy a kegyelem és az Isten és ember kölcsönös önközlésében áradó 
szeretet végzi el, mint minden ember misztikus élményében. A kinyilatkozta- 
tás csúcsa a kereszten értünk kínhalált szenvedő Krisztus. Amikor a nagy- 
heti liturgiában részt veszünk, egyre inkább egyesül a szívünk vele. A nagy-
pénteki responzóriumok megrázó zenék, megszólaltatásuk évről évre egyre 
mélyebb megtapasztalása a kereszt titkának. Victoria Vere languores nostrosa a 
mélypont ünnepében ragyogtatja föl annak arcát, aki valóban viselte és ma 
is viseli betegségeinket, hordozta és ma is hordozza fájdalmainkat, az ő 
kéklő sebeiben nyerünk gyógyulást. Szemléljük szent keresztjét, a szögeket, 
melyek egyedül voltak méltók, hogy a mennyek Királyát és Urát tartsák. 

A nagypénteki liturgia egy mozzanatát idézi a mű. Az üres tabernákulum 
előtt kezdődik a szertartás. Nyitva áll az üres tabernákulum, akárcsak a kele-
ti egyházakban a királykapu, mert a katona lándzsájával megnyitotta Jézus 
oldalát, és abból vér és víz folyt ki (Jn 19, 34). Máté, Márk és Lukács Jézus 
halálának pillanatát kapcsolják össze a templom kárpitjának kettéhasadásá-
val. Nincs tehát többé a templomot a szentélytől elválasztó függöny. János 
az új templomról, Jézus testéről mondja el ugyanezt ünnepélyesen, amikor 
oldalának megnyitásáról beszél. Ezzel új szentély nyílt meg, ahogy az egy-
házatyák oly szépen tanítják.4  

Mi tehát az ő sebeiben nyertünk gyógyulást, ahogy az igeliturgia ószövet-
ségi olvasmányában Izajásnál (53, 4) olvassuk: 

Valóban: a mi betegségünket viselte és a mi fájdalmainkat hordozta,  

                                                   
3 BARSI Balázs, DOBSZAY László, „Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe”: Hitünk misztériumai a 
nagyheti liturgiában, Bp., Országos Lelkipásztori Intézet – Márton Áron, 2001 (Fons et 
Culmen, 1), 63. 
4 Uo., 67–68.  
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az ő kéklő sebeiben nyertünk gyógyulást. 

A motetta második fele pedig a szent keresztről való szemlélődés a nagyheti 
laudes himnuszának szövegével: 

Édes fa, édes szöggel hordod édes terhedet. Egyedül te voltál méltó, hogy a 
mennyek Királyát és Urát magasba emeld. 

 
 

4. Marc Antonio Ingegneri: O bone Jesu 
 
Amikor egy kórusművet megszólaltatunk, olyan régióba vonjuk a lelkeket, 
ahová maguktól talán nem mennének. A kórustagok átélik, hogy a miszti-
kus megtapasztalás a lélek „rendes” állapota. Jézusnál időzik, Jézussal be-
szélget az énekes lelke. Mint a következő motettában, melyet egy szentség-
imádáson énekeltünk, a kihelyezett Oltáriszentség közelében. „Ó, jó Jézus!” 
Jézus őszinte sszentzívű megszólítása igényli a kórustagok közt lévő tökéle-
tes harmóniát. A hármashangzat maga is a Szentháromságot fejezi ki (egy és 
három, az alaphang és felhangjai…). 

Marc Antonio Ingegneri (Verona, 1545 – Cremona, 1592. július 1.) kivá-
ló olasz késő reneszánsz zeneszerző. 1572 körül nevezték ki a cremonai 
katedrális kórusvezetőjévé. Monteverdit is tanítványai között tudhatta. Leg-
híresebb műve az a huszonhét nagyheti Responsoria, amelyeket mesteri szer-
kesztésük okán (de modern harmóniáik és modulációik ellenére) évszáza- 
dokig Palestrina műveinek tartottak. Egy eredeti, Ingegnieri nevét viselő 
példány 1897-es felbukkanása lendületet adott műveinek tanulmányozásá-
hoz. Két kötet mise, három kötet motetta, nyolc kötet madrigál és egy kö-
tetnyi himnusz maradt ránk tőle, melyek mind kiváló zeneszerzői képessé-
geit bizonyítják. 

Ó, jóságos Jézus, irgalmazz nekünk, hiszen Te teremtettél és Te váltottál meg 
minket drága véred árán! 

 
 

5. Johann Sebastian Bach: Máté-passió (részlet) 
 
Minden egyházi kórus tagja minden héten jó néhány órát imádkozik, han-
gosan, több szólamban, testestül-lelkestül belehelyezve magát ebbe az imá-
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ba. Ez az intenzív részvétel a mi hozzájárulásunk ahhoz, hogy lelkünk – 
ahogy Nisszai Szent Gergely mondja –, bejárva a mennyei dolgok felé veze-
tő ösvényt, esetleg elhagyja a földi valóságot, és behatoljon az isteni megis-
merés szentélyébe.5 Az értelem és lélek útja Istenhez lehet nehéz, de a Kál-
vária dombon az Istenember, a Názáreti Jézus örökre egyesítette az embert 
Istennel. 

A szemlélődő élet titka az egyidejűség. A múlt és jelen eseményei külö-
nös módon fonódnak össze.6 Amikor a kórus Bach Máté-passióját énekli a 
nagycsütörtöki virrasztásban, szívét kitágítja, szinte szétfeszíti az, hogy az 
egyik percben a Jézust elítélő dühös tömeget jeleníti meg a hangjával, a 
következő pillanatban pedig szíve szerelmével fordul Jézusa felé a korálban. 
(43. Recitativo és Kórus; 44. Korál.) 

És szembe köpték, arcul is csapták őt, és ököllel is verték. Némelyek pedig bottal 
ütötték meg őt, és szóltak: Mondd nékünk, mondd nékünk, mondd nékünk meg 
Krisztus, ki az, ki az, aki vert. 

Ki vert meg így, te Áldott, jó Megváltóm, ki bántott, ki bánhat így Veled? Te 
nem vagy bűnös lélek, miként mi, földi lények, a vétkezést nem ismered. 

 
 

6. Bárdos Lajos: Alleluja 
 
Az Eucharisztia ünneplésében Krisztus valóságosan jelen van, ez a közpon-
ti esemény. XVI. Benedek pápa mondja: Döntő erő, melyből változások 
forrásozhatnak.7 Hiszen csúcs és forrás, ahogyan a II. vatikáni zsinat tanítja 
(Sacrosanctum concilium, 1.10). 

A keresztény misztikus tapasztalat a világ bevonása a személyes Istennel 
való találkozásba. „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadá-
sodat, amíg el nem jössz” – kiáltunk föl minden szentmisében. Ez a hittel 
vallott feltámadás határozza meg életünk minden napját. 

Bárdos Lajos művében, melyet az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus 
tiszteletére írt, maga Jézus szólal meg, az eucharisztikus beszéd mondatai-

                                                   
5 Idézte: P. Raniero CANTALAMESSA, Negyedik nagyböjti elmélkedés, Vatikán, Apostoli Palota 
Redemptoris Mater Kápolnája, 2012. március 30. 
6 Keresztút, bev. TERES Gusztáv, Bp., Szent István Társulat, 1986, 9.  
7 XVI. BENEDEK, A világ világossága: A pápa, az egyház és az idők jelei: Peter Seewald beszélgetései a 
pápával, Bp., Duna International – Új Ember, [2011], 175. 
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val. Itt valóban lángol a szívünk az emmauszi tanítványokkal, majd megille-
tődve énekeljük mi magunk, mintha mi ő volnánk, a Kenyér és Bor titkát, 
az általuk átjárt, egészen neki szentelt életünk titkát. 

Alleluja! Alleluja! Fölismerték a tanítványok Jézust a kenyértörésben. 
Alleluja. »Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital.  
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, énbennem marad és én őbenne.« 
Alleluja! Alleluja! 

A műben megszólaló Jézus és az ő szavait visszhangzó, ízlelgető nép hang-
vétele emlékeztet Kodály Zoltán Jézus és a kufárok című műve Jézus-kórusá- 
nak hangjára. Még korábbi előzménye Liszt Krisztus oratóriumából a Beatitudes 
(A nyolc boldogság) tétel.8 
 
 

*** 
 

Az előadás során elhangzott hangfelvételeken a motettákat, Bach-részleteket 
a Budapesti Victoria Kamarakórus, valamint a Liszt Ferenc Kórus és Zene-
kar adta elő. A Máté-passió recitativóját Molnár András énekelte. A felvételek 
a Belvárosi Szent Mihály-templomban és az Egyetemi templomban készül-
tek. Vezényelt: Farkas Mária. 
 
Az elhangzott részletek: 
 
1. Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium    2’ 50” 

(a Victoria-Esterházy-Purcell CD-ről, 2006. október) 
2. Esterházy Pál: Dormi, Jesu dulcissime    2’ 15” 

(a Victoria-Esterházy-Purcell CD-ről, 2006. október) 
3. Tomás Luis de Victoria: Vere languores nostros    3’ 36” 

(a Victoria 400 CD-ről, 2011. április 2.) 
4. Marc Antonio Ingegneri: O bone Jesu    1’ 30” 

(a Liszt-Bach FM 60 CD-ről, 2005. október 16.) 
 

                                                   
8 További irodalom: Henri BOULAD, Isten misztériuma, Kecskemét, Korda, 2010 (Ω -füzetek, 
20); UŐ., Az élet megszentelése, Kecskemét, Korda, 2011 (Ω -füzetek, 21); Sienai Szent KATA-
LIN, Dialógus, ford. CSERTŐ György, Bp., Paulus Hungarus – Kairosz, 2003. 



FARKAS MÁRIA 

100 
 

5. Johann Sebastian Bach: Máté Passió (részletek)    1’ 35” 
43. Recitativo és Kórus, 44. Korál 
(a 2005-ös előadás CD-jéről) 

6. Bárdos Lajos: Alleluja     2’ 55” 
(a Liszt-Bach FM 60 CD-ről, 2005. október 16.) 

7. Johann Sebastian Bach: H-moll Mise (részlet)     2’ 54” 
6. Gratias agimus tibi 
(a 2009-es előadás CD-jéről) 
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FARMATI ANNA 
„Szerzetedet el-hagyod, ha égni, 
és Szerafim lenni nem akarsz” 
A misztikus tapasztalat mint argumentum- és identitásképző nyelvezet 
egy ferences lelkigyakorlatos könyvben 

 
 

Egy szinte máig népszerű ferences lelki útmutató – 
kifejezetten szerzeteseknek 

 
Aemilianus Nieberle, a felső-németországi ferences tartomány szerzetese 
Octava Seraphica címmel jelentetett meg 1715-ben latinul egy lelkigyakorlatos 
könyvet,1 ebből való a címben szereplő idézet. A könyv Európa-szerte 
igencsak népszerű lett, sok kiadást ért meg, több nyelvre lefordították (köz-
tük németre, lengyelre, angolra), sőt még a 20. század elején, 1918-ban is 
újra kiadták angolul, és minden szerzetesintézmény használatára adaptálták.2 
2011-ben olaszul is újra megjelent.3  

A 18. század kezdetén latin változata a legtöbb magyar ferences könyv-
tárban előfordult, sok könyvtár máig őrzi ezeket a latin nyelvű példányokat: 
a kaplonyi könyvtár jegyzékében több példány is előfordul,4 Csíksomlyón az 
1734-es jegyzék tartalmazza, sőt úgy tűnik, hogy 1733-ban ott ki is adták.5 

                                                   
1 Octava Seraphica Religioso Spiritualia Exercitia Facienti: Singulis annis per Octo Continuos Dies 
Studiosè pariter ac devotè celebranda, Augustae Vindelicorum, 1715. 
2 Aemilian NIEBERLE, The seraphic octave: Or Spiritual retreat of eight days for all children of St. 
Francis of Assisi: Adapted for the use of all religious, St. Louis, B. Herder, 1918. 
3 Az 1923-as könyv újrakiadása: Nabu Press, US, 2011. 
4 A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya, szerk. MAGYAR Árpád, ZVARA Edina, 
Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2009 (A Kárpát-medence Magyar Könyvtárainak Régi 
könyvei, 4), 317–318. Az 1733-as csíki és az 1746-os pozsonyi kiadásból is találhatók itt 
példányok. – A Calendarium serphficum szintén megtalálható. Uo., 316. 
5 Aemilianus NIEBERLE, Octava seraphica [...], Reimpressum: In Conventu Csikiensi, 
Sumptibus Spect. ac Generosi D. Michaelis Bors. Anno 1733. – A könyv a csíkszentkirályi 
Bors Mihály támogatásával jelent meg. A kötet előfordul a medgyesi, vajdahunyadi, dési, 
marosvásárhelyi, szamosújvári, szászsebesi, brassói rendházak könyvtáraiban, illetve kataló-
gusaikban. – PAP Leonárd, Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok, szerk. SAS Péter, Csíkszere-
da, Pallas–Akadémia, 2009, 54. 
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Fellelhető az eperjesi minoritáknál (1731, 1750),6 a nagyváradi kapucinu-
soknál és a füleki ferenceseknél is.7 Zágrábi (1723) és pozsonyi (1746) ki-
adása is ismert. 

A műnek – úgy tűnik az adatokból – két magyar fordítása is van, az 
egyik 1768-ban készült Csíksomlyón,8 a másik 1770-ben jelent meg,9 és 
Takács Antal mariánus ferences10 fordította. A címleírásokon alapuló sejté-
sünk szerint a két fordítás egymástól független. A jelen tanulmány a győri 
kiadás alapján készült.  

A könyv gyakori használatát azonban a fordítás elkészülte előtt is feltéte-
lezhetjük, és ez a használat hatását tekintve nem mellékes, és nem pusztán 
tartalmi szempontból, hiszen Takács Ince szerint11 a könyv latin változatá-
ban meglévő, a magyarból viszont kimaradt rendtartás (Rubricae generales) 
szerint szervezték meg évszázadokon át a magyar ferencesek lelkigyakorla-
tait. Talán ezért történhetett meg, hogy a fordító ki is hagyta ezt a rubrikás 
részt és az imagyűjteményt a magyar nyelvű kiadásból. Nyilván nagy hiányt 

                                                   
6 Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon: Ferences könyvtárak 1681–1750, s. a. r. ZVARA 
Edina, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2008 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 19/3), 106, 152. 
7 EMŐDI András, Kapucinusok és könyvtáruk Nagyváradon a 18. században (1727–1785), Nagy-
várad–Bp., Egyházmegyei Könyvtár – Országos Széchényi Könyvtár – Partiumi Keresztény 
Egyetem, 2006, 49; A füleki ferences rendház könyvtárának régi állománya: Katalógus, összeáll. 
MARTÍ Tibor, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2012 (A Kárpát-medence magyar 
könyvtárainak régi könyvei, 7), 472. 
8 Octava seraphica. Avagy nyolcz napok alatt tartó Exercitium az-az: a keresztényi és szerzetesi tekéletes 
életre vezérlő lelki elmélkedéseknek s tanuságoknak Gyakorlása; mely Seraphikus Szent Ferencz 
szorossabb Rendin, Erdélyi Szent István Király Provincziájában levő szerzetes Fratereknek különös lelki 
épületére alkalmaztatott és nyomtattatott Az Elöl Járók Parancsolattyából, A Csiki Sarlós Bóldog 
Aszszony Klastromában, 1768. – A fordítás kiadása Péterffi Kornél provinciális alatt tör-
tént. Vö. PAP, i. m., 121. 
9 Lelki-isméretnek ösztöne, az az egy titkos értelmű tövisses kert, mellyben a nyóltzad napig kesergö buzgó 
áhétatos Lélek tsendes nyúgodalommal, és meg-sebhett kesergö szivel köteles hivatallyáról meg-emlékezvém 
magánossan munkálódik, és a Mennyei Serafimokkal Istenessen beszélgetvén el-töltött idejének napjait, és 
sokféle fogyatkozásokkal tellyes életének zúrzava óráit számban vezi. Azt, A’ mi abban héjánossan nőtt 
ki-irtya, ki-gyomlállya, és meg-újúlamdó, szépen illatozó üdvösséges jó plántákkal újra bé-plámtállya, meg-
igazéttya. T. Pr. Fr. Aemilianus NIEBERLE Felső Németh-Országi Szerafikus Szent Ferenc 
Provintziabéli Szerzetesse által. A magyar mariánus provincia méltatlan szolgája forditotta, 
Győr, 1770. 
10 Életrajzi adatok: Esztergomban született 1727-ben, 1805-ben halt meg Andacson. 1745-
ben lépett a rendbe, 1799-ben szentelték pappá, hitszónokként működött elsősorban. 
11 TAKÁCS Incze, Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok, különös tekintettel a 
XVII. és XVIII. századra, Bp., 1942, 58–59. 
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pótolhatott magyar földön a latinul nem tudók szempontjából, hiszen a 
fordítás kifejezetten ferences szerzetesek és apácák számára – a magyar 
kiadásban következetesen ott találjuk a fia (leánya) vagy szolgája (szolgálója) 
kiegészítést – készült.12 Hatása azon is lemérhető, hogy a csíksomlyói misz-
tériumdrámák is merítettek belőle.13 

A lelkigyakorlatos könyv nyolc napra elosztva tartalmazza a ferences lel-
kiségben elkötelezett szerzetes lelki megújulását célzó elmélkedési anyagot. 
Minden egyes nap repertoárja három – gyakran imádságba áthajló – elmél-
kedést, két számvetést, valamint egy reggeli és egy esti lelki olvasmányt tar-
talmaz. A fordítás meglehetősen hű, de a jelzett bevezető szövegek mellett 
olykor kimaradnak egész bekezdések is. 
 
 

A lelkigyakorlatos könyv és a misztika útjai 
 
A misztika, a misztikus nyelvezet és retorika elméleti kérdéseibe itt most 
nem bonyolódunk bele, annyit azonban fontos megjegyeznünk, hogy ebben 
az esetben a misztikának egy mondhatni periferikus értelmezésével állunk 
szemben: elsődlegesen nem misztikus tapasztalatot megfogalmazó, hanem 
ún. épületes irodalomról van szó – melynek azonban vannak „misztikus 
kiszólásai” a misztikára vezető útmutatások, illetve a szerzői tapasztalat 
szintjén egyaránt. Ez adott esetben nyelvi kifejezésben is megnyilvánul, de 
nemcsak ezt tekintjük nyelvezetnek, hanem a kommunikáció más szintjeit 
is. 

Ilyen kommunikációs szint már maga a létállapot is: a ferences szerze-
tesnek, az alapító nyomán, egyszerűen kötelező misztikusnak lenni – erre 
utal a tanulmány főcíméül kiemelt idézet is. Ennek a kívánalomnak viszont 
csak egyik összetevője a rendalapító misztikus volta, akinek lelki útját bejár-
ni valamilyen mértékben minden ferences szerzetes kötelessége. A másik 
összetevő a korabeli szerzetesi teológiában gyökerezik.  
 
                                                   
12 Lelki-isméretnek ösztöne..., i. m., 20: „Istennek rest szolgája (szolgálója) vagy”; 30: „Oh Iste-
nem! légy kegyelmes nékem leg-nagyobb bünös fiadnak (vagy leányodnak.)” 
13 Vö. MEDGYESY S. Norbert, A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és 
lelkiségtörténeti háttere, Piliscsaba–Bp., PPKE BTK – Magyarok Nagyasszonya Ferences 
Rendtartomány, 2009, 238. (A Stanihurstus-féle vércseppek száma.)  
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A (ferences) szerzetesség mint eleve misztikus állapot 
 
Érdemes ezért kicsit szemügyre venni a szerzetesrend, illetve a szerzetes itt 
előforduló metaforáit: „Istennek Várossa a Szerzetes Rend”;14 „A’ Szerzetes 
rend mi egyéb? ha nem Angyali Rend, a’ mit a Angyalok az égben, azt mü- 
vellyed a’ te lakó-helyeden, ők meg-nem szünnek a tellyes Szent Háromság-
nak ditséretitöl, te se szünnyél-meg a’ tökélletességre való igyekezettöl”15 – 
mert ez az alapvető dolga szerzetesnek. 

A misztika hármas útján való felemelkedés tehát nemcsak elérendő kö-
vetelmény, hanem bizonyos értelemben már adott állapot a szerzetes szá-
mára, amiből viszont gyarlósága folytán vissza-visszacsúszik – ezért van 
szükség a lelkigyakorlatra, ezáltal pedig az akár a kis lazaságokból való meg-
térésre is. 

A vétek ugyanis a szerzetes életében a legnagyobb rossz, még nagyobb, 
mint a világiakéban, mert „a Szerzetesek az Istennek baráti és hozzája es- 
kütt fiai”,16 akik a fogadalmakkal együtt megígérték azt is, hogy a tökéletes-
ségre törekszenek. Szent Bonaventurára és Szent Antal idevágó szavaira 
hivatkozik a szerző ennek bizonyítása végett. Mindebből az is következik, 
hogy „A’ Szerzet Tábor, és abban a’ mi életünk vitézkedés, a’ jó tseleke- 
deteknek érdemi a’ mi nyereségünk” (IV. nap, I/3).17 A szerzetes teljes mér-
tékben az Istennel való egyesülésre hivatott, hiszen a rend a fogadalmak 
által „az Egek Királlyának el-jegyzette”.18 

A jegyesmisztika vonásai nem csak normatív formában tűnnek fel a szö-
vegben: a ferences ’donna poverta’ talán még inkább követelményként lép 
fel a szegénységi fogadalomról szóló számvetésben, a tiszta szüzességről 
szóló harmadik elmélkedés azonban ilyen imádsággal zárul:  

Édes az Isten Lelke, de a’ test szerént való ember nem érzi annak édességét. Az 
Egekben némelly különös gyönyörüség rendeltetett a’ tisztaságot szeretőknek, 
söt a’ földön is legnagyobb gyönyörüség, meg-gyözni a’ veszedelmes 
gyönyörüséget […] Távozzál fertelmes gyönyörüség, megtsókollak Téged óh 
gyönyörüséges Jésusom! Te a’ ki bal kezedet fejem alá tetted, és jobb-kezeddel 

                                                   
14 Lelki-isméretnek ösztöne…, i. m., 99. 
15 Uo., 101. 
16 Uo., 38. 
17 Uo., 83. 
18 Uo., 98. 
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meg-öleltél engem, szeress engem erössen, hogy téged szüzen kedvellyelek, és igy 
már engem töled semmi kisértet el-ne válaszszon.19 

Általában erről szoktuk mondani, hogy „jellegzetes ferences misztikus nyel-
vezet”, és a kora újkori ferences elmélkedésekből a legtöbb kutató ezt hiá-
nyolja. Hogy mennyire van ebben igazuk, erre még visszatérünk. 
 
 
Az élményre vezetés nyelvezete 
 
A mű szempontjából fontos megjegyezni, hogy nemcsak a misztikus tapasz-
talatnak, hanem a tapasztalatra vezetésnek is megvan a sajátos nyelvezete és 
módszere. Ennek művészetét Augustinus alkalmazta először misztagógi- 
ájában, mégpedig teljes tudatossággal.20 A nyelvezet ebben az értelmezés-
ben nem csupán a stílust jelenti, hanem az egész lelkigyakorlatos könyv 
megszerkesztettségét. A nyolcnapos sorozat negyedik része a szerzetesi élet 
méltóságával és követelményeivel foglalkozik. Az elhelyezés beszédes, de 
témánk szempontjából mégsem ez tartalmazza a legfontosabb részleteket. 
Ez a rész sokkal inkább a szerzetesi teológia korabeli árnyalatait hangsú-
lyozza metaforikusan, és hűen tükrözi ennek a teológiának erőteljesen mo-
rális jellegét. A nap elmélkedései és olvasmányai tehát tanítást és lelkiisme-
ret-vizsgálati alkalmat kínálnak a lelkigyakorlatozónak, olykor meglehetősen 
kíméletlenül, és szinte kizárólag észérvekre hivatkozva. A fenti értelemben 
elvárt misztikáról szó sincs ebben a diskurzusban, csupán teoretikusan 
hangzik el, hogy „A’ Kalastrom mint egy a’ Tábor Hegye, azért mondhatod: 
Uram jó nékünk itt lennünk”.21 

Világos, hogy a szerző – akárcsak Szent Ágoston a saját megtérésének 
eseményére – előzetes és meghatározó misztikus élményre apellál, ami eb-
ben az esetben maga a szerzetesi hivatás. A tematika és a beszédmód pedig 
egyaránt ennek a sajátos és személyes szerzői alapállásnak, beszédhelyzet-
nek a következménye. 
 
 

                                                   
19 Uo., 129. 
20 Erről bővebben: HEIDL György, Szent Ágoston misztikája, Bp., Kairosz, 2004, 13–14. 
21 Lelki-isméretnek ösztöne..., i. m., 94. 
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A forráshasználat nyelvezetteremtő szerepe 
 
Egy olyan művel van dolgunk, amely közvetíti a magyar lelkiségi irodalom 
számára a 16–17. század európai misztikájának néhány elemét. Ludovicus 
Blosius bencés, Pazzi Szent Mária Magdolna kármelita misztikus gondolatai 
gyakran tűnnek fel a szövegben. Blosius inkább elméleti, Pazzi Magdolna 
inkább tapasztalati szinten közelít: „Ha tudnám, hogy csak egy szót is ejte-
nék-is más végből, mint sem az Isten szeretetéből, ha mindgyárt Istent meg 
nem bántanám-is azzal, ha tudnám hogy ollyanná lehetnék mint egy a’ 
Szerafimok közzül, még sem mondanám; illik tehát, hogy te is […]”.22 

Nieberle forrásai főleg észérveket hoznak, elsősorban elméleti jellegűek, 
meggyőzni akarnak, ennek ellenére nem fél a szerző a misztikus szentek 
által kapott próféciákat vagy éppen a róluk fennmaradt misztikus legendá-
kat és vallomásokat is argumentumként vagy éppen a ’movere’ szándékával 
beidézni. Tény viszont, hogy maga az egész könyv meglehetősen nagy 
hangsúlyt helyez az emberi teljesítményekre. Ennek jelentőségére még visz-
szatérünk. 

A lelkigyakorlatos könyvben találunk olyan elemeket, amelyek a Szent 
Ignác-i lelkigyakorlatok logikájára emlékeztetnek, sőt néhányszor kifejezet-
ten idézi is a jezsuita bölcsességet, a könyv felépítése mégis olyan, hogy 
egyértelműen a ferences spiritualitásra irányítja a figyelmet, és annak elemeit 
mélyíti el a lelkigyakorlatozóban, aki ferences szerzetes(nő).  

A legnagyobb nyelvezetteremtő ereje nyilván a ferences forrásoknak 
van, a regula is többször szerepel mint argumentum, de Szent Ferenc élete 
még ennél is erőteljesebb forrás. Alakját és példáját majdnem mindig be-
szédes állandó jelzőkkel eleveníti meg a szerző: „Isteni szeretettel lán- 
godozó Szent Ferenc”, „a’ mi Ditsöséges Szerafikus Atyánk”, „én meg-
sebeséttetett Serafim Pátriárkám”.23 Ezek a megidézések és szövegrészletek 
érezhetően egy más szférába lendítik át a gondolkodást, az értelmi megfon-
toláson túl az embert minden képességével együtt ragadják meg. Ilyen hatá-
sú a Szent Ferenc lelkületét és a karimádság összefüggéseit bemutató rész: 
Szent Dulcelina szűz az 1290-es Annales szerint Szent Ferenc templomában 

                                                   
22 Uo., 11. 
23 Uo., 17, 21, 117. 
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látta, hogy a Szentlélek az éneklők fejére szállott.24 Egy 1626-os feljegyzésre 
hivatkozva pedig a szerző Burgundus András legendáját idézi:  

Ennek a’ kisded gyermek képében megjelent az Ur, és midőn a’ dél utánni 
Vetsernyékere szóllana a’ harang, kételkedett András hogy mit tselekedgyen; 
hallyátok és csudállyátok választását, a’ látható és testi ölelgetésétöl a’ Kristus 
Jésusnak megszünik, ott hagyja, és siet a’ Karban a’ Sóltáros éneklésekre; ’s mi 
történt? az, hogy meg-várta czellájában a’ Kristus Jésus, és helyben hagyta 
tselekedetét mondván: „Ez a’ kegyelem azért adatott most néked, hogy a’ te 
Szerzeted rendeléseinek engedelmeskedtél, és ha másként tselekedtél vólna, el-
múlatván buzgó éneklésedet a’ Vetsernyékben, itt engem nem szemlélnél. 
[…]”.25  

A szegénység dicsérete után ezt olvashatjuk:  

A szegénységnek tollai vannak és szárnyai, röpülni fogok azokon, és meg-
nyúgszom. Elöre röpül az én meg-sebeséttetett Serafim Pátriárkám, éjjel nappal 
kiáltván szivbéli indúlattal: Én Istenem, és mindenem! Utána indúlok.26 

 
 
A jelenlét misztikája és a rumináció 
 
Az egyes napokat bevezető sorok ’oratio jaculatoria’ gyanánt való használa-
tának módjára csupán utalás történik a könyvben, mégis feltételezhetjük 
ennek használatát, annál is inkább, hogy hasonló funkcióval gyakran fordul 
elő a szövegben az „Istenem és mindenem” ferences jelmondat, illetve rö-
vid tanítást is találunk erről: 

És valóban illy gyönyörüséges jelen-lételének emlékezetét illik hogy el-ne mulas-
sad. Az Isten kedves hiv szolgainak némelly rövid fohászkodó s’ könyörgö ese-
dezések vóltak mindennapi kenyerei. A’ mi Ditsöséges Szerafikus Atyánknak 
egész éjtszakának idején ezen szókból állott imádsága: Deus meus et omnia mea! Én 
Istenem és mindenem! Valamint tehát mindenütt az Isten jelen vagyon; úgy 
mindenütt hozzája való fohászkodásra adatik alkalmatosság.27 

A módszer maga általánosnak mondható, az ajánlott szöveg viszont identi-
tást ad és erősít. 
 
 

                                                   
24 Uo., 64. 
25 Uo., 65. 
26 Uo., 117. 
27 Uo., 21. 
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Stílus szempontjából jellegzetes szövegrészek 
 
A többnyire exhortatív jellegű elmélkedő szövegben – ahogyan erre már 
utaltam – gyakran találkozunk az imádságba való áthajlás jelenségével (a 
latin változatban ’affectus’), aminek természetesen stílusbeli következmé-
nyei is vannak: 

Oh, Uram, én Istenem! Alkotóm és mindenem, Gondviselőm és Vezérem! Oh 
vég nélkül való Végem! Te vagy az én emlékezetemnek a’ vége, hogy felőlem em-
lékezzem, Te vagy az én értelmemnek vége, hogy egyedül csak Téged értselek, 
Te vagy az én akaratomnak vége, hogy csak Téged kedvellyelek, s. a’ t.28 

Ennek a misztikus nyelvezetnek nagyon gyakori eleme egyébként a ’stb.’, 
vagyis a szerző a lelkigyakorlatozóra bízza a folytatást, ezen a ponton válik 
személyessé az imádság – ami folytatódhat verbálisan vagy ún. belső ima-
ként egyaránt –, tehát ezen a ponton eltűnhet maga a nyelv is. 

A misztika nyelvének jellegzetességei29 közül is feltűnik jó néhány.  
Paradoxonok: „Én a’ te szolgád, mert te szolgálsz énnékem, szolgál né-

kem a’ te mindenhatóságod, óltalmaz engem a’ te szereteted, és szeret en-
gem, igazgat engem a’ te bölcsességed, szolgál nékem az Isten angyalok 
által, hogy meg-örizzen […]”.30 A paradoxon gondolati szinten is előfordul: 
az imádkozó hajlandó elkárhozni is akár, csak hogy Isten akaratát teljesít-
hesse.31 

Ellentétek: „Oh Jézusom! A’ te halálod légyen az én életem, engedd, hadd 
haljak-meg szerelmedért, hogy a’ ki a’ szerelemedért meghóltam, örökké él- 
hessek. Így meghalván, élni meg nem szünöm stb.”.32  

Ritmusos ismétlések (különösen gyakori az imádságos és buzdító ré-
szekben):  

Mi gondod vélek? te kövess engem [Joan. uit. v. 23.]: ha engem nem követsz, ellenem 
vagy, üldözöl engemet. Én vagyok az út az égben, mellyen járnod kell, Igazság, 
mellyért futnod kell, élet, mellyben megmaradnod kell; hogy el ne tévedgyél Ut 
vagyok, hogy meg-ne tsalattassál, Igazság, hogy meg-ne hally Élet. 

                                                   
28 Uo., 4. 
29 Vö. Dom Pierre MIGUEL, Les oppositions symboliques dans le langage mystique, Paris, Harmat-
tan, 2001. 
30 Lelki-isméretnek ösztöne…, i. m., 17. 
31 Uo., 76. 
32 Uo., 61. 
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(A Krisztus követéséről szóló hatodik napi Első elmélkedés 2. része.)33 Vagy: 

Tsudállyad a’ szeretetnek tsudáját! A’ szeretetnek Mártiromsága, a’ szeretetnek ál- 
mélkodása a’ Keresztnek akasztó-fája, a’ szeretetnek tsudája, és a’ felfeszéttett Isten 
a’ szeretetnek gyözedelmes jegye. Tsudállyad a’ szeretetnek szeretetét! Oh buzgó 
Lélek! ez a’ Jézus szeretete nem tsak azt kivánnya, hogy te nézöje légy; hanem leg-
inkább azt akarja, hogy követöje légy: szeret, hogy szerettessék; bizonyitsd-meg 
tehát a’ fel-feszéttetett Szeretethez szivedben a’ szeretetedet, kezeidben, lábaid-
ban, és elmédben valósággal. (VI. nap, Harmadik elmélkedés vége.)34 

 
 
Teológia meghatározta misztika és a szeráf-szimbolika  
 
A fenti részletek ellenére mégis azt kell mondanunk, hogy a könyv egészére 
elsősorban a teológiai okfejtésre alapozott buzdítás jellemző, így a nyelve-
zetteremtés nem a stílus szintjén történik elsősorban. A halálról szóló el-
mélkedésben például a 115. zsoltár alapján azért gyönyörűséges a halál, mert 
a munka vége a megérdemelt örök élet ajtaja.35 Előtte a halálos és bocsána-
tos bűnről szóló kimerítő tanítás és lelkiismeret-vizsgálatra késztető elmél-
kedés található. A morális jellegre jó példa. 

A gondolat, mely szerint a szerzetesnek könnyebb eljutni az üdvösségre, 
feltűnik a szerzetesi teológiát tárgyaló részben:  

Oh melly gyönyörűséges meghalni azoknak, akiket mostani haláluk nem gyö-
nyörködtet! Oh melly köllemetes azoknak halálok, a’ kik a’ jelen-való életben 
semmi örömet nem keresnek! Oh mely nagy örvendetességes lészen a’ jó Szerze-
tesnek halála óráján! Midőn a’ haldokló Urának azt mondhattya: Bé-tellyesedett! 
Mondani fogja akkor bátorsággal, Uram, te mondottad: Ha bé akarsz menni az 
örök életre, tartsd meg a’ parancsolatokat, ha tökéletes akarsz lenni, menny-el és add-el min-
denedet amid vagyon, és kövess engem, – elhagytam mindeneket.  

Itt átvált imába (Harmadik nap, I. elmélkedés, 3. rész.)36  
A status perfectionis megfogalmazása: Világosan látszik a részletből, 

hogy a morális összetevő dominál a gondolkodásmódban. Egy ilyen – 
egyébként a korban megszokott, sőt előírt – szemléletmód mellett nem 
várhatjuk el, hogy a középkori vagy ahhoz hasonló misztikának stílusbeli 
jellegzetességei tűnjenek fel – ami egyébként nem lényeges eleme a ferences 
                                                   
33 Uo., 133. 
34 Uo., 162. 
35 Uo., 60–61. 
36 Uo., 61. 
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misztikának, bármennyire is szeretjük irodalmi szempontból annak tartani. 
Ezzel együtt mégis jellegzetes ferences misztikával állunk szemben, viszont 
magát a misztikát itt megelőzi a teológia: a jellegzetesen ferences volunta-
rizmus, ami viszont nem a stílusban, hanem tartalmában misztikus. És ami 
egyébként nagyon is összecseng gondolati szinten a tridentinum szellemé-
vel.37 Sőt, azt is figyelembe kell vennünk, hogy a könyv annak ellenére, hogy 
szerzetesi használatra íródott, nem a misztika csúcsain levőkhöz szól első-
sorban, hanem a becsületes lelki életre törekvőkhöz: a szerző több helyen 
meglehetősen keményen inti a hanyag szerzeteseket. A Krisztus követéséről 
szóló fejezet kifejezetten az önfegyelmezést és a jóakaratot, vagyis a törekvő 
lelkületet szorgalmazza. Realitásérzéke beszédes:  

Kérlek, mond-meg hogyan hidgyem el, hogy te valóban, igazán, ezer meg ezer 
szent Miséken jelen kívánnál lenni minden nap, a’ ki tsak egyet-is midön köny-
nyen ki-telhet töled restelsz hallgatni, és könnyen el-is múlatod? Söt arra a’ Pap-
ra-is neheztelsz a’ ki egy kevéssé buzgóbb, hoszszab ájtatossággal végzi; igaz-é 
kérlek? meg-kell vallanod, hogy tagadhatatlan igazság; innét pirúlly-el, és menny 
tovább a szent Letzkének olvasásában.38 

A ferences lelkiség talán legfontosabb és központi jellegzetessége azonban 
a szeráfi szeretet. A VII. napi reggeli istenes olvasgatás szól erről (Az Istenhez 
való Szerafimos Szeretetröl).39 Előtte az első elmélkedés témája még a jó erkölcs, 
az olvasmányban viszont már az isteni szeretet megmagyarázhatatlanságáról 
olvasunk: „De az Istennek szeretete nem tanétással, hanem szeretettel 
tanúltatik meg.” Szent Bernát jubilusát idézi, majd Szentviktori Hugó magya-
rázata következik: a kerubok a tudománynak, a szeráfok a lángoló szeretetnek 
az angyalai – és ezzel a magyarázattal mintegy lelövi az egész eddigit: „[...] 
azok hagyják magukban nyúgodni az Istent, akik ötet nem a’ büntetésnek 
félelméért, sem az érdemnek reménségéért, hanem az ö maga Isteni jóságáért 
szeretik.” Itt ütközni látszik a ferences személetmód az általánossal. A Szent 
Ferenctől átörökített misztikus tapasztalat és az arra történő buzdítás olyan 
mozzanat az általános keresztény lelki életben, amely specifikumot kölcsönöz 
ennek a fajta misztikának, ez pedig identitást ad annak, aki megéli.40 
                                                   
37 SCHÜTZ Antal, A klasszikus ferences teológia, Bp., 1927, 45–46. 
38 Lelki-isméretnek ösztöne…, i. m., 151. 
39 Uo., 167. 
40 Maga a látomás ily módon ment végbe: „Halála előtt két esztendővel a toszkánai tarto-
mányban fekvő alvernai remeteségben – ahol mélységes szemlélődésbe merülve már szinte 
a mennyei dicsőséget élvezte –, látomásban egy Szeráfot látott maga fölött lebegni, akinek 
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A szeráfok a legfelsőbb hatalmak, Isten lángoló szeretetét példázzák. 
Megidézésük szükségszerűen kép- és jelképteremtéssel jár: „A’ földi Szerafi- 
moknak-is hasonlóképpen kettö a’ szárnyok tudni-illik a’ buzgó szeretet, 
amellyel szeretni igyekeznek, és annak tselekedettel való bétellyesétése”41 – 
ennek a szeretetnek a szárnyával repül az ember Istenhez. A szeráfok az 
isteni egyesülés példái:  

a’ mit a’ Szerafimok tselekesznek az égben, azt tselekedd te-is Serafinikus Szer-
zetnek Fia (Leánya) e’ földön: Szeressed az Istent, óhajtsd szives kivánságoddal 
az ö nagyobb dicsöségét, szolgálattyát, a’ mi abban áll, hogy az Úrnak Szent Ne-
ve meg-szenteltessék, ditsöittessék, és mindenektöl ditsértessék, szerettessék, ma- 
gasztaltassék, áldassék, és hogy mindenben az ö szent akarattya meg-ismértessék, 
és telyeséttessék.42 

A szeráf-szimbólum az, ami összekapcsolja a sajátos ferences teológiát a 
tapasztalati szinttel, a spiritualitás gyakorlati oldalával. Ennek a teológiának 
jellemzője a voluntarizmuson kívül a természet és a kegyelem élesebb elkü-
lönítése, az angyalok szubsztanciális jelenlétében való hit, és éppen ennek a 
teológiának a következménye az a gyakorlatias és érzelmi színezet, amit 
sajátosan ferences stílusnak szoktunk nevezni, és elvárásainkban is élő ta-
pasztalati-nyelvi világként könyvelünk el.  

Az alábbi részletben nagyon jól nyomon követhető a képteremtés, az ér-
zelmi színezet, de nem lehet nem észrevenni a kép mögötti misztikus egye-
sülést célzó erkölcsteológiát:  

Légy szerafim: légyen az elsö szárny a’ te szivednél, hogy az Istenhez fel-
röpüllyön, egész szivedet teremtette az Isten, egészlen kivánnya, nem is akarja, 
hogy másvalakivel fel-oszszad […] Légyen a’ második szárnya te Lelkeden, melly 
az Istennek képét viseli, és ugyan azért lett az Istenhez hasonló, hogy egyedül 
ötet szeresse; Emellye fel a’ te elmédet a’ harmadik szárny, és az elmélkedések, 

                                                                                                                       
hat szárnya volt, s aki kezeivel és lábaival egy keresztre volt szegezve. Két szárnya magasan 
a feje fölé nyúlt, kettő repülésre, a másik kettő pedig egész testének befödésére szolgált. 
Miközben ezt látta, nagy csodálkozással telt el. Mivel azonban semmiképpen sem tudta 
kihámozni, mire magyarázza a látomást, örömmel vegyes szomorúság szállotta meg lelkét. 
Egyrészt örült a kegyes tekintetnek, melyet a Szeráf reá vetett, másrészt meg a keresztre 
feszítettség mély rémülettel töltötte el. Egy pillanatra sem szűnt meg törni rajta a fejét, mit 
is jelent voltaképpen ez a látomás. Mialatt így magánkívül ide-oda tekingetett és semmi 
elfogadható magyarázatot nem tudott kieszelni, íme, a rajta végbemenő változás egy-kettőre 
megadta a keresett felvilágosítást.” Celanói TAMÁS, Tractaus de miraculis, Szent Ferenc csodái, II. 
4. http://www.fvr.hu/forras/3Cel.htm (2013. június 11.) 
41 Uo., 167–168. 
42 Uo., 169. 
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imádságok által oda siessen ahonnan eredetét vette; Emellye-fel magossan a’ ne-
gyedik szárny a’ te egész erödet, úgy hogy a’ felsö parantsoló szeretet rajtod 
uralkodgyék; Az ötödik szárny segétsen minden tehetségednek, hogy mind a’ tes-
ti, mind a’ lelki Embernek érzékenységi, munkái az Istennek alkalmaztassanak: 
[…] A hatodik szárny, minden tellyes eröböl gyözzön meg mindeneket, úgy hogy 
sem a’ háborúság, sem a’ sanyarúság, sem a’ késértet, sem az üldözés, a’ te édes 
és szerelmes Szeretetedtöl el-ne választhasson.43 

A lelkigyakorlatos könyv tehát, annak ellenére, hogy korának lelkiségi 
irányzataihoz is igazodni látszik, az élményre (vissza)vezetés nyelvezetével 
egy olyan misztikus tapasztalat közvetett kifejezője, olyan misztikus po- 
tencialitás hordozója, amely egy jellegzetes rendi lelkiség identitását munkálja: 
a szeráfi misztika egyszerűen megkerülhetetlen valóságként/követelmény- 
ként áll a ferences szerzetes előtt:  

A szeretetnek köteleivel húzott téged Isten a’ Szerzetben, mellyet ö annyira sze-
retett, és helyheztetett tégedet a’ Szerafim Szerzetben, hogy a’ Szerafimok mód-
gyára szüntelen az ö szeretetének tüzével égnél; Szerzetedet elhagyod, ha égni, és 
Szerafim lenni nem akarsz.44 

 
 
 

                                                   
43 Uo., 172. 
44 Uo., 173. 
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FRAUHAMMER KRISZTINA 
„A lélek kincsei” 
Tapasztalatok a természetfölöttiről  
Szent Gertrúd, Mechtild és Martin von Cochem tolmácsolásában* 

 
 

Misztika és népi áhítat 
 
Az egyszerű, paraszti környezetben és közegben élő mélyen vallásos ember 
folyamatosan kereste a transzcendenssel való közelséget. A természettel 
szorosan együtt élve nap mint nap megtapasztalta a földi lét szűkre szabott 
kereteit. Így folyamatosan törekedett arra, hogy valamiképp felülemelkedjen 
ezen a megfogható, fizikai világon. Hitte, hogy a mindennapok sikere múl-
hat a felsőbb világgal való kapcsolatteremtésen, hiszen sok évszázados ta-
pasztalata volt, hogy a természetfölötti valóság egy elsődleges realitás.1 

A népi vallásosság tárgykörébe tartozó folklór szövegeket olvasva gyak-
ran szembesülhetünk a mára már eltűnőfélben lévő hagyományos paraszti 
társadalom ilyenfajta, misztikához való „vonzódásával”. Ez elsősorban a 
Máriával és Jézussal való bizalmas együttélésében volt megragadható. Őket 
a mindennapi élet kereteibe helyezte, és egy meleg, közvetlen valóságként 
felfogott kapcsolatot alakított ki velük. Ezáltal váltak megérthetővé és meg-
közelíthetővé, és így kapcsolódtak egybe bennük az emberi és emberfeletti, 
földi és mennyei elemek.2  

Hogy tudta e személyeket megközelíteni, és közvetlen kapcsolatba lépni, 
találkozni velük? A folyamatos együttérzés, a folyamatos imitáció, utánzás 
révén. Úgy, hogy Máriát saját anyjaként szerette, Jézushoz pedig jegyesként, 
szerelmesként vagy épp fiaként fordult. Az isteni személyeket földi lénynek 
kijáró érzelmi telítettséggel vette körbe, és ez adott az egész hozzájuk kap-
csolódó kultusznak valós hátteret.3 

                                                   
* A kutatás megvalósulását az OTKA NK 81502-es pályázata és a Bolyai ösztöndíj támogatta. 
1 HETÉNY János, A magyarok Máriája: Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza, Bp., Szent István 
Társulat, 2011, 548.  
2 Uo., 547. 
3 ERDÉLYI Zsuzsanna, „… Magyarországot a Máriára bízta”, Új Írás, 1990/5, 61–62.  
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E sajátos kapcsolatnak legfőbb forrásai és közvetítő eszközei a különféle 
ima-, ének- és elmélkedésszövegek voltak. Az ünnepek és kultuszgyakorla-
tok mellett ezekben, illetve ezek segítségével juttatta kifejezésre a hívő em-
ber a transzcendenshez való kötődését.  

A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén évek óta zajló ima-
könyvgyűjtési akció és a kötetek megkezdett feldolgozása további értékes 
adalékkal is szolgál a népi áhítat és a misztika összekapcsolódásáról. Célkitű-
zésünk szerint elsősorban a 19–20. századi imakönyvanyagra fókuszálunk, 
részben feldolgozatlanságuk miatt, részben amiatt, hogy e könyvek népi kul-
túrában való használata, olvasása és a könyvek számának ugrásszerű gyarapo-
dása ekkortól jelenik meg nagyobb mértékben. Ezekbe esztétikailag és vallá-
sos-morális értelemben megújított, a modern, megváltozott viszonyokhoz 
alkalmazkodó imák kerültek. A könyvek számbavétele azonban újra és újra 
arra a felismerésre késztet minket, hogy megállapítsuk: a társadalom alsóbb 
rétegeiben, az egyszerű parasztemberek körében továbbra is a 17–18. század-
ban kiadott, érzelmekkel gazdagon átitatott imakönyvek utánnyomásai voltak 
a legnépszerűbbek. Ezt jelzik a könyvek elején található, családi adatokat és 
fontos eseményeket felsorakoztató belső borítólapok, a kiadói példányszá- 
mok, a családi hagyatékok és gyűjtések adatai. E népszerű olvasmányok sorá-
ban ott található az Újfalusi Judit-féle Makula nélkül való tükör, a Pongrácz 
Eszter-féle Arany korona és Martin von Cochem német barokk szerző több 
imakönyve is, a Kleine-, a Mittlere- és a Grosse-Himmelschlüssel, a Baumgärtlein, a 
Palmgärtlein és utolsóként, de nem utolsó sorban a Gertrudenbüchlein is.  

Tanulmányomban ez utóbbi imakönyvet szeretném részletesebben bemu-
tatni, melyben a szerző a két 13. századi apáca, Helftai Gertrúd és Mechtild 
von Hackeborn misztikus lelkületét és írásait felhasználva kívánja az egyszerű 
embert a természetfölöttivel való bensőséges kapcsolathoz segíteni.  
 
 

Gertrúd és Mechtild imái magyar tolmácsolásban 
 
Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy Martin von Cochem 1666-os 
Gertrudenbuch című imakönyve4 és annak magyar fordításai milyen hallatlan 
sikertörténetet futottak be az évszázadokon átívelve.  
                                                   
4 A könyv 1674-ben latinul is megjelent Preces Gertrudianae címen. 
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Német nyelvű kiadások Magyar nyelvű kiadások 
Coloniae: 1666, 1668, 1670, 1673, 1676, 

1684, 1693 
Cölln, Landenberg: 1711, 1721, 1731, 1735 
Cölln, Mertens: 1738, 1746 
Cölln, Odendall: 1764 
Einsiedelln: 1672, 1676, 1685, 1689 
München, Jäcklin: 1687, 1689, 1690, 1694, 

1698, 1700, 1704 
Fancfurt, Bencard: 1688, 1704 
Nürnberg, Bleuls: 1702 
Sulcbach, Seidel: 1812, 1813, 1827 
Maria Zell, Baumgartner: 1841 
Regensburg, Pustet (hrsg. P. Seeböck 

OFM): 1867, 1883 
Regensburg, Manz (hrsg. M. Sintzel): 1886 
Mainz, Kirchenheim (hrsg. P. Benedikt von 

Calcar OFM): 1887–19105  

Mennyei követek címen: 
Nagyszombat: 1681, 16916 
Kassa: 17277 
 
A két atyafi szent szűzek címen:  
Buda: 1737 
Buda, Veronika Nottenstein: 1743 
Vác, Ambró: 1778 
Győr, Streibig József: 1784 
Komárom, Weinmüller: 1799 
Vác, Máramarossy Gottlieb Antal: 1804 
Buda, Landerer: 1807 
Pest, Trattner: 1820 
Révkomárom, Weinmüller: 1833 
Szeged, Grünn Orbán: 1833 
Pest, nyomda megnevezés nélkül: 1838, 

1848, 1856, 1857, 1859 
Vác, Plöszl: 1841 
Komárom: 1854 
Pest, Bucsánszky: 1860 
Pest, Heckenast Gusztáv: 18608 

 
Ahogy a táblázat is jelzi, a magyar kiadások két cím alatt jelentek meg. A 

legkorábbiak a Mennyei követek, avagy szent Gertrudis és Mechtildis imádsági címet 
viselik. E változat fordítója és összeállítója a neves jezsuita hitszónok és 
tanár, Ágoston Péter, akinek a nevéhez több egyéb imakönyv összeállítása 
is köthető.9 Az eredeti latin, illetve német szöveg és a magyar kiadás alapos, 
                                                   
5 Konradin ROTH, Pater Martin von Cochem, Kapuziner 1634 Cochem – 1712 Weghäusel: Festschrift zur 
Feier des 350. Geburtstages in seiner Heimatstadt, Cochem, Kirchengemeinde St. Martin, 1984, 48.  
6 SZABÓ Károly, Régi magyar könyvészeti adalékok, Magyar Könyvszemle, 1878, 317; SZTRIPSZ- 
KY Hiador, Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I–II. kötetéhez: Pótlások és 
igazítások 1472–1711, Bp., Lantos, 1912, 311.  
7 Magyarország bibliográfiája 1712–1860, VII: Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 
1712–1860 c. művéhez: 1701–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyom-
tatványok, szerk. PAVERCSIK Ilona, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 1989, 331. 
8 A Két atyafi szent szűzek cím alatt megjelent magyar nyelvű kiadások listáját Holl Béla kéz-
iratos imakönyv-bibliográfiája, a szegedi Klebelsberg Kunó Könyvtár Régi Könyvek Tára, a 
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, valamint az OSZK anyaga alapján állítottam össze. 
A Holl-kézirat a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában található: Saját 
írások sorozat, Holl Béla kézirat, Dr. HOLL Béla, A magyarnyelvű nyomtatott katolikus imádsá-
goskönyveink bibliográfiája, Bp., 1958, 121. tétel.  
9 Lelki Patika, Lőcse, 1699 (RMK I. 1087a); Szívek Kincse, Nagyszombat, 1671 (RMK I. 
1120), Csíki Klastrom, 1685 (RMK I. 1329); Mirrhaszedő zarándok, Nagyszombat, 1672 
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részletes egybevetése még előttünk áll, annyit azonban az első összeolvasá-
sok is mutatnak, hogy Ágoston Péter szerkezeti átalakításokkal, a látomás-
szövegek lerövidítésével és kisebb elhagyásokkal élhetett fordítása során.10  

Az 1727 után megjelent kiadások a Két Atyafi Szent Szűzek Gertrudis és 
Mechtildis imádságos könyve címmel jelentek meg, és különösen a 19. század 
folyamán voltak népszerűek. Sem Holl Béla kéziratban maradt bibliográfiá-
jában, sem az OSZK példányadatai között, sem a szegedi Grünn Orbán-
féle kiadásban nem találhatóak a fordítóra, összeállítóra vonatkozó adatok, 
így annak személyéről semmit nem tudunk. A címben olvasható utalás („A’ 
mézzel folyó Könyvekből kivétetvén, minden ájtatos Lelkek’ hasznára leg-
először kiadattatott és szép imádságokkal meghosszabbíttatott”) és a példá-
nyok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy ezek a kiadások több 
tekintetben is eltértek Ágoston Péter munkájától. Jelen tanulmány keretein 
túlmutat egy ilyen jellegű vizsgálódás tanulságainak részletes bemutatása, így 
annak csak lényegi vonásaira utalnék. Legfőképp azokra az elhagyásokra, 
melyekben a két misztikus látomásai és magyarázatai voltak az egyes imák 
előtt röviden idézve. Ezek a későbbi kiadásokból kimaradtak, az összeállító 
csupán az imaszövegeket emelte át. Ez némileg tompította a korábbi kiadá-
sok szövegeinél hangsúlyosan megjelenő égi eredetnek és az imák ezzel 
indokolt különleges erejének a gondolatát. 
                                                                                                                       
(RMK I. 1140); Mennyei Dicsőség, Nagyszombat, 1674 (RMK I. 1170). – SZINNYEI József, 
Magyar írók élete és munkái, I, Bp., Hornyánszky, 1891, 87–88. 
10 Az első német nyelvű kiadáshoz nem jutottam hozzá, egy 1674-es latin nyelvű kiadásba 
azonban sikerült beletekintenem. Ennek fejezetei: 1. Reggeli, napközbeni és esti imádságok; 
2. A szentmiseáldozatról; 3. A Szentháromságról; 4. Krisztusról; 5. Urunk kínszenvedéséről; 
6. Szűz Máriáról; 7. A szentek napjairól; 8. Egyházért, barátokért, lelki bánatban, betegség-
ben, haldoklásban és halál esetén; 9. Gyónás előtt és után; 10. Áldozás előtt és után; ezt 
követi: Szent Gertrúd, majd Mechtild élete, Előkészület a szentmisére, Mise előtti imák, 
Mise utáni dicsőítések, A Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária zsolozsmája, összesen 362 
oldal terjedelemben. (A teljes imakönyv letölthető: http://reader.digitale-sammlungen.de/ 
resolve/display/bsb10262965.html; utolsó letöltés dátuma: 2013. június 18.) – Ágoston 
Péter némileg módosít ezen a felosztáson, és a következőképpen építi fel munkáját: 1. 
Reggeli és estvéli könyörgések; 2. A szentmise áldozattyáról; 3. A megfoghatatlan Szent 
Háromságról öt dicséret mondás; 4. Krisztus Urunkhoz könyörgések; 5. Boldogságos Szűz 
Máriához; 6. Bűnökből kitérő és Angyali kenyérrel élő emberek könyörgési (ez az eredeti-
ben a 9–10. fejezet); 7. Isten szenteiről; 8. Sokféle szükségbeli könyörgések, betegség idején 
óhajtás; ezt követi: Szent Gertrúd és Mechtild élete, Énekek a szentmiséhez, Különbféle 
időkre való énekek, összesen 280 oldal terjedelemben. – ÁGOSTON Péter, Mennyei követek, 
avagy szent Gertrudis és Mechtildis imádsági, Nagyszombat, a városi tanácsnak költségén és 
ennek ajánlva, 1681.  
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Isten megtapasztalása az örökkévaló imádság útján 
 
A kapucinus szerint az Istennel való bensőséges kapcsolathoz az örökkéva-
ló imádságon keresztül vezet az út, hiszen ilyenkor a hívő ember Isten szí-
vével beszélget. Csakúgy, mint Cochem összes többi – szám szerint össze-
sen tizenöt – imakönyvével, a Gertrudenbuchhal is ezt a célt kívánta megvaló-
sítani: a laikusokat a szívből jövő, személyes imára akarta buzdítani.11 Ő ezt 
az Isten szívével való beszélgetést sokkal értékesebbnek tartotta, mint a 
szóbeli és könyvekből olvasott liturgikus imádságokat, zsoltárokat.12 Véle-
kedése szerint „[…] szívünk a vezetőnk az imához és szeretetünk készíti 
fohászainkat […] amit csak a szájunk mond, nem ima, az ima forrása a szí-
vünkben és a szeretetünkben van.”13 

Az isteni és emberi szívnek imában való titokzatos társalgása mellett a 
szemlélődés fontosságát hangsúlyozza még a német szerző. A Gertrudenbuch 
35 oldalas, imáról szóló bevezető elmélkedésében így ír erről:  

ha szívedet szomorúság éri, gondolj Krisztus kínszenvedésére […] Nézd, ellen-
ségei milyen gonoszan bántak vele! Nézd, hogyan folyik vére izzadságcseppjei és 
a töviskorona alatt! és te hű tudsz maradni bujaságodhoz? és hogy tudod vétkeid 
és álnokságod által elszomorítani isteni barátodat és végtelenül nagy jótevődet, 
aki egyedül, elhagyatottan és nyomorúságosan függött a kereszten, hogy miattad 
meghaljon? Sokkal inkább ébreszd fel szívedben efféle szemlélődések által a 
szent hálát, a szép és áhítatos szeretetet iránta, és határozd el, hogy ahogy ő a ha-
lálban türelmes volt, hogy általa életedet megváltsa, úgy bátorsággal felvértezve te 
is vedd fel kereszted és kövesd őt.14 

                                                   
11 Cochem imakönyvei: Gertrudenbuch (1666), Antoni-Büchlein (1673), Novena S. Antoni (1675), 
Krankenbuch (1675), Myrrhengarten (1687), Der große Liliengarten (1687), Soldaten-Büchlein (1690), 
Goldener Himmelschlüssel (1690), Ablaß-Büchlein (1693), Prager Lauretten-Büchlein (1694), Baum-
garten (1675/1696), Herziges Büchlein (1699), Heiliger Zeiten Gebet-Buch (1706), Büchlein von Gott 
(1708), Waghäuseler Gebetbuch (1710). Forrás: ROTH, i. m., 45–72. 
12 Leonhard LEHMANN, Durch Bücher zum beten bewegen: Zum 350. Geburtstag des Volksschrift- 
stellers Martin von Cochem (1634–1712), Wissenschaft und Weisheit, 1985, 224. 
13 Gertrudenbuch, oder auserlesenes geistliches undandächtiges Gebetbuch, darin die auserlesensten 
andächtigsten, von Christo und der Mutter Gottes der zweien Hl. Kloster: Jungfrauen und leiblichen 
Schwestern Gertruden und Mechtilden theils mündlich, theils durch den H. Geist geoffenbarten Gebete 
begriffen sind, Sulzbach, Seibelschen Kunst- und Buchhandlung, 1827, 60–61. Az eredeti 
német szöveg letölthető: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10262965. 
html, utolsó letöltés dátuma: 2013. június 18. 
14 Uo., 36–37. 
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Cochem ezt a ferences tradíciókban gyökerező bensőséges és meditatív 
imádságos lelkületet próbálja meg átadni imái által, elsődlegesen a női olva-
sóknak címezve munkáját. Ebben nincs helye sem dogmatikai ismeretek 
közvetítésének, sem a tanításoknak, csak tüzesíteni, lángra lobbantani és 
Istenhez emelni kívánja az imádkozót.15 Segítségül a nép nyelvén, az ő ér-
zelmeket előnyben részesítő stílusában, nagyon közvetlen módon elő- és 
együtt imádkozik imakönyveiben az olvasóval. Vélhetőleg többek között 
ebben is rejlik az ő műveinek hallatlan népszerűsége, melyekkel az egyszerű 
emberekre is nagy hatást tudott gyakorolni.16 

Milyen eszközöket használ fel ahhoz a szerző, hogy olvasójában ezt a 
lelkületet felébressze? A hívő szívének megindításához – ugyancsak a feren-
ces hagyományokat követve – érzelmi telítettségű, erős felindulások által 
(óhajtások, sóhajtások, könyörgések, vágyakozások, örvendezések, dicsére-
tek, nyájaskodások) kívánja eljuttatni olvasóját. Vélekedése szerint ugyanis 
az imában nincs szükség sok szóra, csak egyes hatásos, rövid imák kiválasz-
tására és arra, hogy a nagyobb buzgalom felébresztése miatt ezeket ismétel-
jük.17 Ezek a szövegek éppen egyszerűségük miatt a laikusoknak is mély 
imaélményt nyújtó lehetőséget kínálnak.18 Számos ilyet gyűjt össze ebben az 
imakönyvében is, köztük a Gyöngykorona cím alatt olvasható egy-két soros 
arany gyöngyöket, ezüst gyöngyöket vagy a következő rövid magyarázattal 
ellátott fohászt: „Mechtildnek megjelenvén neki Christus, arra tanította, hogy 
7x e következő imádságot mondgya: Úr Isten, légy irgalmas nékem bűnös-
nek. Szilidségnek báránya irgalmazz nékem, és az én fogyatkozásomért tégy 
eleget”.19 E rövid, egy-két soros fohászok ismétlése hatékony eszköze a 
meditációnak is. Ez egy olyan imatechnika, amely a keresztény ima és álta-
lában az imádkozás gyakorlatában is évezredek óta jelen van, egészen napja-
inkig.20 Jálics Ferenc jezsuita szerzetesnek, a kontemplatív imamód egyik 
legnagyobb ma élő mesterének szavait olvasva, valóban visszaköszönnek 
Cochem évszázadokkal ezelőtt írt elképzelései a helyes imádkozásról:  
                                                   
15 Johannes Chrysostomus SCHULTE, P. Martin von Cochem 1634–1712: Sein Leben und seine 
Schriften, Freiburg i. Br., Herder, 1910, 96. 
16 LEHMANN, i. m., 213–227. 
17 Gertrudenbuch…, i. m., 45. 
18 Albrecht RUTH, Jesusgebet = Wörterbuch der Mystik, hrsg. Peter DINZELBACHER, Stuttgart, 
Alfred Kröner Verlag, 1989, 227. 
19 ÁGOSTON, Mennyei követek…,  i. m., 13–14. 
20 LEHMANN, i. m., 223–227; JÁLICS Ferenc, Tanuljunk imádkozni, Kecskemét, Korda, 1992. 
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[…] az ima táplálja a belső áhitatot, bár az ember figyelmével nem követi lépésről 
lépésre a szöveget. Nem is fontos. A szöveg végső célja az Istenre irányított fi-
gyelem, ami ebben az esetben megvalósul. […] Akik olvasót szoktak imádkozni, 
tudják, hogy az Üdvözlégyek ismételt elimádkozása nem jelenti szükségszerűen, 
hogy mindegyiknek a szövegét hűségesen kell követni. Mialatt az ember imád-
kozza, értelmével egyik vagy másik mondatot kíséri, vagy az egyes szakaszok tit-
kait. Habár nem figyel mindenre, amit mond, szívében imádkozik.21 

A technikán túl a fent idézett imaszöveg is figyelmet érdemel, hiszen itt 
a szintén régi hagyományokra visszanyúló Jézus-imáról van szó. Ennek gya- 
kori ismétlése által az ember képessé válik arra, hogy az örökkévaló isteni 
békesség ősállapotába jusson, átalakuljon benne, és így egy legyen az Atyá-
val.22 A mű e pici aspektusa is rámutat a szerző ama kimagasló képességére, 
amelynek segítségével az egyszerű olvasót is magával ragadóan vezeti be a 
keresztény hagyományok évszázados gyakorlataiba.  
 
 

Cochem tanítómesterei: Gertrúd és Mechtild 
 
A Cochem-életrajzokból és munkásságát feldolgozó művekből jól tudjuk, hogy 
a kapucinus szerzetes szemlélődő imádságos lelkületének kialakításában számos 
nagy misztikus tanítómester közreműködött. Leginkább Szent Brigitta, Szent 
Bonaventura, és ha nem is ilyen meghatározó erővel, de itt bemutatott ima-
könyvünk ihletői is: a két nagy német középkori misztikus, Nagy Szent Gertrúd 
és Mechtild von Hackeborn. Mindketten az Eisleben melletti Helftában, a cisz-
terciek kolostorában nevelkedtek és éltek, egy olyan korszakban (13. század), 
amikor a hely legnagyobb virágzását élte. Kitűnt mind a német középkori nő-
képzés, mind pedig az itt megélt imaélet különleges kegyelmei miatt. Szent 
Bernát Jézus-misztikája és Szent Benedek ünnepi liturgiája mellett a szomszé-
dos hallei domonkos kolostor szenvedéstörténetet középpontba állító lelkisége 
hatott leginkább az itt élő apácák vallási életére. Mindezen hatások mellett a 
természetfölötti kegyelmek különös kiáradása tette a kolostor apácáit a közép-
kori német női misztika egyik leghíresebb központjává.23 

                                                   
21 JÁLICS, i. m., 12. 
22 Amos PICHLER, Jesusgebet, Jesusmystik = Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. Walter 
KASPER, Freiburg–Basel–Wien, Herder, 2006, V, 846–847. 
23 Josef STIERLI, Die Herz-Jesu-Verehrung vom Ausgang der Väterzeit bis zur hl. Margareta M. 
Alacoque = Cor Salvatoris: Wege zur Herz-Jesu-Verehrung, hrsg. J. S., Freiburg, Herder, 1954, 90. 
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A két ciszterci apácát, Mechtildet és Gertrúdot azonban nem csupán az 
kapcsolja össze, hogy egyaránt Helfta kolostorában éltek, és misztikus él-
ményekben, különleges látomásokban részesültek, hanem irodalmi életmű-
vük egysége is.24 A Liber specialis gratiae-ben Gertrúd tanítójának, Mechtild- 
nek a látomásait és kinyilatkoztatásait tárta irodalmi formában az olvasó elé. 
Ez „idővel a nyugati misztika legsikeresebb könyve lett. A Jézus szívének és 
az Eucharisztiának a bensőséges tiszteletét tükröző, továbbá úgyszólván 
meghitt Jézus-misztikát tartalmazó művet a 15. századtól a 17. század má-
sodik harmadáig egyre nagyobb érdeklődéssel övezte az a sajátos katolikus 
vallásosság, amely a hitbeli lelkületet és a lelki érzékenységet helyezi előtér-
be.”25 Másik híres műve a Legatus divinae, amelyben saját misztikus élménye-
iről tudósít. Ennek öt kötetéből csak a második köthető hozzá.26 Szintén 
Gertrúdhoz kötődik az Exercitia spiritualia című lelkigyakorlatos könyv, 
amelyben vélhetőleg saját meditációi és imái olvashatóak hét napra elosztva, 
az Istennel való egyre tökéletesebb egyesülés módjáról.27 

Gertrúd alakja írásainak köszönhetően, nem elsősorban reflexiói, hanem 
példája és gyakorlati útmutatása, valamint imái által az ima és az áhítat taní-
tójává vált. Carl Richstätter, majd később Josef Stierli a Jézus szíve-tisztelet 
középkori misztikus apostolaként is említik, hiszen imái nagyon fontos 
láncszemet képeznek e kultusz egyházatyák korától adatolható kibontako-
zásában.28 Jóllehet művei csak a karthauzi Lansperg 1536-os nyomtatott 
kiadásának köszönhetően jutottak el szélesebb olvasóközönséghez, ezután 
gyors ütemben világhírre tettek szert, többek között Peter Canisius és Mar-
tin von Cochem imakönyveinek köszönhetően.29  

Cochem a tőle megszokott alapossággal „meghivatkozza” forrásait, ezek 
alapján a Liber specialist és az Exercitiát használta leginkább imakönyve ösz-
                                                   
24 Kurt RUH, A nyugati misztika története, II: A 12. és 13. századi női misztika és az első ferencesek 
misztikája, Bp., Akadémiai, 2006, 338. 
25 Uo., 346–347. 
26 A maradék négyet egy névtelen rendtárs jegyzi, ezek közül az I. egy életrajz, a III–V.-ben 
Gertrúd Mechtild lelki ikertestvéreként jelenik meg. – Margot SCHMIDT, Gertrud die Große v. 
Helfta = Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. Walter KASPER, Freiburg–Basel–Wien, Herder, 
2006, IV, 538. 
27 Uo., 538. 
28 STIERLI, i. m., 96; Carl RICHSTÄTTER, Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters, I: 
Predigt und Mystik, Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1919, 11–13. 
29 RUH, i. m., 363; SCHMIDT, i. m., 538. – Lansperg műveit, például prédikációit Cochem jól 
ismeri, Das Grosse Leben Christi című művében hivatkozza is azokat. 
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szeállításához. Az ezekben leírt látomásszövegekből sűrűn és olykor egé-
szen hosszan (egy-másfél oldalt) idéz, bevezetve, magyarázva az egyes ima-
szövegeket. A szerző jegyzetei alapján arra is következtethetünk, hogy a 
víziószövegeken túl sokszor maguk az imaszövegek is a fenti művekből 
való átvételek. Ágoston Péter részben követi ezt a gyakorlatot, nála is ol-
vashatóak a látomásokból vett idézetek, igaz, sokkal szűkebbre szabottan. 
Az imaszövegek forrásaira nála nincs utalás, e tekintetben további összeve-
tésekre lesz még szükség. Ahogy arra már utaltam, a későbbi kiadásokból 
ezek a hivatkozások teljesen kimaradtak.  

Cochem úgy tekintett ezekre a művekre és a bennük olvasható imákra, 
mint Isten lelkének a közvetítőire, amelyben Isten és az ő szent anyja maga 
nyilatkozik meg. Ez nem meglepő, hiszen, ahogy Kurt Ruh is rámutatott, a 
két apáca írásaiból egyértelműen kiderül, sőt részletesen is bemutatásra ke-
rül az a mozzanat, amikor Mechtildnek mise közben megjelent az Úr, és 
tudomására hozta, hogy Gertrúd és rendtársa könyvet írtak vallási tapaszta-
latairól, és „minden, ami le van írva ebben a könyvben, isteni szívemből 
fakadt, és oda is tér vissza.”30 Vélhetőleg épp ezt az isteni eredetet kívánta 
aláhúzni és hangsúlyozni Cochem az imák elé illesztett víziókkal: „Jézussal 
való nyájaskodás: Az következő imádságra az égből tanitották Szent Gert-
rudist, ilyen szóval, valaki ezt aitatosan elmondgya az én ismeretem annak 
lelkiben nevelkedik, és Istenségem fényeségiből része lészen”.31 

Ezeknek az imáknak a különleges ereje azonban nem csak abban rejlik, 
hogy imádkozásuk által lehetővé válik Isten mélyebb és jobb megismerése, 
néhol egyéb ígéret is társul hozzájuk: „Szent Mechtildisnek megjelenvén 
Christus Urunk azt mondotta, hogy valaki ájtatosan Szent Misét halgat, én 
annak utolsó oráján anyi Szenteimmel Szolgáltatok menyi Misét halgatot”.32 
Az Isten által kinyilatkoztatott és ezért különleges erejű imák Cochem szá-
mára különösen is nagy jelentőséggel bírtak, ahogy ezt az eredeti német mű 
előszavában ki is fejti:  

Többet tartok ezekről az imákról, mint a szentek által írtakról, mert úgy vélem, 
ezeket Isten maga csinálta. Mert mi lehet édesebb, találóbb és vigasztalóbb imád-
ság, mint az, amelyet Krisztus szívében maga édesgetett, és szent szájában meg-
szentelt. Ezért amikor azt látod, hogy ezeket Krisztus nyilatkoztatta ki, arra kell 

                                                   
30 Idézi RUH, i. m., 345–346. 
31 ÁGOSTON, Mennyei követek…,  i. m., 117. 
32 Uo., 21. 
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gondolnod, hogy ezeket nem ember, hanem maga az Isten készítette, és ezért 
ezeket a szavakat különös áhítattal mondjad.33 

Az első magyar fordítás előszavában is az égi imáknak és ezek rendkívüli 
hatásának gondolata kerül a középpontba, igaz, teljesen „magyarosítva”, és 
a korszak eseményeihez igazítva:  

ezt is az kis könyvecskét melly Szent Gertrudis és Mechtildis mennyből vött 
imádsága […] jol eszibe vévén kegyelmetek, hogy ezek, Nemes várostokot és 
utolso romlásra hajlot hazánkot ellenség haragos fegyveritől megmenthetik, olly 
erővel birván, hogy az föld kerekségin az csillagos Egfalain, az tenger méllységein 
uralkodnak. Mert ha az Egbe elmétek szárnyain felmetek, megtapasztallyátok, 
hogy Angyali kéz által kenyeret avagy mannát az imádság csenyáltatott.34  

A későbbi, látomásokat nem tartalmazó kötetekből ez az előszó is elmaradt.  
 
 

Gertrúd és Mechtild misztikájának fő jegyei az imaszövegekben 
 
Az idézett látomásokon túl az imákban megjelenő képek és témák is hűen 
tükrözik Gertrúd és Mechtild középkori spirituális misztikáját és Cochem- 
nek ehhez való vonzódását. A Mechtildnél és Gertrúdnál is megjelenő 
Krisztus iránti bensőséges jegyesi szeretet és szerelem az imák szövegét is 
gyakran áthatja, ezáltal kerülhet az olvasó Istennel különlegesen bensőséges, 
meghitt kapcsolatba:  

Oh! Szerelmes Istenem, Oh véghetetlen jó szeretlek tégedet most és mindörök-
ké, tégedet Szivemnek minden ereivel és szeretetmnek karjaihoz magamhoz 
szoritlak, mert te vagy az én édes kívánatos vágyom, te vagy az én kedves édes-
ségem, te veled az én szivem megelégszik. Oh! kedves , édes, szerelmes Istenem, 
te vagy az én lelkem élete, te az én szívemnek öröme, én Istenem, én szerelmem, 
kívánságom, édességem […].35 

Még erősebben kifejezi a Jézushoz való nagyon mély és különleges kö-
tődést a két nő Jézus szívéhez való viszonyulása: mindjárt a kezdő sorok 
erről tesznek tanúságot, ahol édes, virágzó, kegyelmek mézforrásaként jele-
nik meg Jézus Szíve és a hívő dicséretének fő tárgya. Egy másik helyen a 
Szentháromság tárházaként dicsőíti őt a szerző: „Üdvözlégy Jézus Chris- 
tusnak Szent Szíve, a Szentháromságnak orgonája, minden jóságnak élő 
                                                   
33 Gertrudenbuch, i. m., 50. 
34 ÁGOSTON, Mennyei követek…, i. m., előszó. 
35 Uo., 98–99. 
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kútfeje, isteni kincsnek bőséges tárháza ezerszer és ezerszer áldalak tége-
det!”36  

Megint másutt Isten kinyilatkoztatásának forrása: „Gertrudisnak Urunk 
egy üdőben meg jelentette, hogy az következendő meg: imádsága felette 
tetszenék Szent Ányának, mellyet elmondvánaz Szűz ezerszer, látá, hogy 
Urunk nyitaná Szivit mint valami arany pohárt Szent Anyának, mellyből gyö- 
nyörűséges italt adott, ezeket az dicséreteket […]”.37  

Találkozhatunk még a szent szívvel mint egy nyugalmat, védelmet adó 
menedékkel több alkalommal is: „Az én lelkemet a te édes Szívednek szent-
séges Sebibe rekesztem hogy ottan ellenségeim incselkedésétől megmene- 
kedgyék.”38 Vagy: „Oh szerelmes Jézusom édes Szive, néked ajánlom az éjel 
szivemet és testemet hogy benned édesen nyugogyék.”39  

A Jézus szíve iránti odaadás Gertrúdisnál és Mechtildnél az Istenhez va-
ló tartozás és az isteni szeretet záloga: ez ténylegesen, képi formában is 
megjelenik az idézett látomásokban: „Midőn egy üdőben Szent Gertrudis az 
Krisztus szentséges testit magához vötte volna, megnyitá isten lelki szemeit, 
és az következendő dolgot néki mutatá, mert láttya vala hogy az Isten Szi-
viből egy gyönyörűséges arany drága kövekkel rakot láncs jőve ki, amelly el 
szakadhatatlanképpen az Szűznek lelkit Istenhez kapcsolá.” Vagy: „Szent 
Gertrudis lelki Szemeivel lélekben elragadtattván, látta, hogy az Szent áldo-
zat idein, gyönyörűséges menybéli galamb szállott le szivibe kedves fészket 
szerzett; annak utána megjelent néki, az Isten fia és mind két kezeivel az 
Szűz Szivét magához szorította.”40 

Ezeket az imákat Cochem minden bizonnyal a két apáca műveiből emel-
te át, hiszen mindketten kitűntek a Jézus Szíve iránti odaadásukban, melyek-
ről fennmaradt imaszövegeik, lelkigyakorlatos elmélkedéseik tanúskodnak.  

Több alkalommal találkozhatunk az imádságokban, főképp a Gertrúdtól 
származókban a szent sebek dicséretével is, a hozzájuk való fohászkodással, 
elsősorban Krisztus passiójával, a szenvedéstörténet compassiójával össze-
függésben. Ez szintén a Krisztussal való bensőséges kapcsolat kialakításá-
nak egy forrása: „Szent Gertrudis midőn aitatosan Christus Urunk Sebeit 
                                                   
36 Uo., 127. 
37 Uo., 160. 
38 Uo., 3. 
39 Uo., 17. 
40 Uo., 224–226. 
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köszöntötte volna, azokbol gyönyörűséges fényesség származván lelkit meg- 
válosította.”41 Ezt követően a szent imájában Jézus testének minden porci-
káját számba véve mindent üdvözöl és dicsérettel illet – a testét, fejét, or-
cácskáját, két szemét, száját, szent fülét, nyakát, hátát, kezét, oldalát, térdét, 
egész testét, sebeit, vérét. Ezt a fajta szemlélődő, belehelyezkedő imádságos 
lelkület fontos eleme a máig népszerű kontemplatív imamódszereknek is. 

A két misztikus apáca imakönyvében olvasható Gertrúdnak az az imád-
sága is, amelyben kifejezésre juttatja vágyát, hogy részesedhessen a Krisz-
tushoz való hasonlatosság jegyeiben: „Irdd irgalmasságnak Ura Sebeidet 
[…]”.42 Az imádság bevezetője utal rá, hogy ez meg is történt. Gertrúdnak 
„Urunk az ő sebeit szívebe írni méltóztatott.”43 A látomásait leíró Legatus- 
ból tudjuk, hogy valóban rendelkezett – jóllehet láthatatlan, belső – stig-
mákkal, ami hallatlan nagy kegyelmi ajándéknak számított.44 Később a se-
bek mint az isteni kinyilatkoztatás forrásai is megjelennek:  

Egy időben Szent Gertrudis Urunkat kéré, hogy tanítaná meg őtet arra, az imád-
ságra melly Szűz Annyának legkedvesebb. Urunk sebeihez téve a Szűz Száját, 
ilyen szoval innen merisd, amit Szent Anyámnak akars adni. Vévé Szivibe az Szűz, 
hogy az következendő köszöntsék mint valami őt csöpek szájában volnának.45 

Az Isten iránti mélységes szeretet kifejezéseként hangsúlyos szerepet kap 
még az imákban Istennek, az ő tetteinek, a Szentháromságnak, Szűz Máriá-
nak, sőt Gertrúdnak és Mechtildnek a dicsérete is. Ennek különösen szép 
példája a Krisztushoz szóló gyöngykorona:  

Szent Gertrudis egy időben imádsági Rosák képiben megjelentek és mindenikről 
arany csengetyű fügött, gyönyörűséges Szép zengéssel, melly az Isten szivit ör-
vendeztette. […] Aranyból való gyöngy: »Üdvözlégy, Isteni nemességnek gyön-
gye, Üdvözlégy Jézus méltóságos emberségének virága, te vagy az én egyetlen 
egy üdvösségem; te teremtőm, te megváltóm; ki elhagyván boldogságodot, az ha-
lál szorongatási által megtaláltál engemet.«46 

                                                   
41 Uo., 147. 
42 Uo., 142.  
43 Uo., 141. 
44 Kurt Ruh felhívja a figyelmet arra, hogy Gertrúd és Mechtild korában a stigmákat a leg-
nagyobb kegyelmi ajándéknak tartották, főképp a nem is olyan sokkal korábban Szent 
Ferencen megjelent sebhelyek miatt. Az esetről az egész korabeli világ tudomást szerzett, és 
megindult a szent tisztelete, amely a helftai kolostorban is élő volt. RUH, i. m., 371. 
45 ÁGOSTON, Mennyei követek…, i. m., 157. 
46 Uo., 111.  
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Zárszó 
 
Sík Sándor a misztika Istenhez vezető útjairól a következőket írja: „Az Isten 
megismerését az emberhez valami közvetíti (gondolkodás, írás, emberi szó). 
A vallástörténet és a tapasztalat bizonysága szerint van azonban az ember-
nek Istenhez – helyesebben az Istennek az emberhez – olyan útja is, amely 
nem szorul közvetítő közegre, amelyen át az ember »közvetlenül« tapasztal-
ja meg Istent.” Ez a tapasztalati megismerés a szemlélődés, a belénk öntött 
elmélkedés, azaz a misztika, írja a szerző.47 Cochem imáival ezt az évszáza-
dos hagyományokkal rendelkező utat és utazást mutatja meg. A tőle meg-
szokott, érzelmekkel átitatott, plasztikussá tett, egyszerű nyelvezetű imáiban 
megtanítja olvasóit, miként léphetnek erre az útra, hogy aztán ők is része-
sedhessenek az istentapasztalás nagyszerű élményéből. 
 
 

                                                   
47 SÍK Sándor, A misztika útjai Istenhez, Szeged, Szegedi Piaristák, 2010, 4. 



 

 
 

 
 
 




