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FRAUHAMMER KRISZTINA

„Olvasás által imára buzdítani”
Martin von Cochem Krisztus-életrajzának magyarországi utóélete

Folkloristaként, a vallási néprajz és főképp a Mária-tisztelet iránt érdeklődő 
kutatóként gyakran nyúlok ponyvákban, kéziratokban, imakönyvekben vagy
épp a szájhagyományban fellelhető vallásos népénekeinkhez, imaszövegeink-
hez, bibliai tárgyú elbeszélésekhez. Bizonyára sokak számára ismeretes e for-
rások és a bennük rejlő hagyományok végtelen gazdagsága. Ha csak Mária 
alakját tekintjük, akkor is látható, hogy életének a Bibliából nem megismerhe-
tő epizódjai is milyen részletességgel, színesen jelennek meg e szövegekben. 
Részletesen ismerik és leírják születésének, gyermekéveinek, templomi bemu-
tatásának, Józseffel való eljegyzésének és közös életének, elszenderedésének
eseményeit. Honnan ismerték ezeket az evangéliumokon kívül eső története-
ket az egyszerű falusi emberek? Milyen olvasmányokból merítették ismeretei-
ket? A ponyvák, búcsús füzetek, kéziratos ének- és imakönyvek szerzői miket 
olvastak? Hogyan jutottak el ezek a középkori, sőt gyakran a kora keresztény-
ség korából származó epizódok a parasztság körébe? Ilyen és ehhez hasonló
kérdések vezettek el e hagyományok egyik lehetséges közvetítőjéhez, Ujfalusi 
Judit Makula nélkül való tüköréhez, illetve annak feltételezhető forrásához, 
Martin von Cochem Das große Leben Christi, oder ausführliche andächtige und
bewegliche gantz Volkommene Beschreibung deß Allerheiligsten Lebens und bittern
Leidens unsers Herrn Jesu Christi und seiner glorwürdigsten Mutter Mariae (Krisztus
nagy életrajza, avagy részletes, áhítatos és megindító leírása Jézus Krisztus és
az ő dicsőséges édesanyja, Mária életének és keserű szenvedésének) című 
művéhez.1 Vizsgálódásaim középpontjában e két mű és a bennük, illetve 
általuk megvalósuló hagyományozódási folyamat áll.

 A cikk megírása az OTKA 12551 K511 számú kutatási támogatásával és a Bolyai ösztön-
díj segítségével valósult meg.
1 Ez az általam használt 1689-es, Frankfurtban a Bencard kiadónál megjelent ötödik kiadás
címe. Az egyes kiadások címei nem mutatnak teljes egyezést ezzel. Néhol elmaradnak egyes
jelzők, néhol alcímmel egészülnek ki, amelyben az egyes módosításokra vonatkozó megjegyzé-
sek olvashatóak. Mivel azonban valamennyi címvariáns a „Krisztus nagy életrajza” kifejezéssel
indul, a köztudatban és a szakirodalomban is ez a rövid elnevezése honosodott meg a műnek. 
A következőkben már én is csak ezt a rövid megnevezését használom.  
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A forrás kérdése

A magyar szakirodalomban elsőként Vida Tivadar nevezte meg Martin von 
Cochem művét mint a Makula lehetséges eredetijét.2 Ujfalusi művének cím-
lapjából kiderül az is, hogy a híres Makula nem ebből, hanem egy meg nem 
nevezett cseh nyelvű könyv fordításából keletkezett.3 Vida Tivadar lelkes
kutatói tevékenységének és a különböző nyelvű kiadások összevetésének 
köszönhetően tudjuk, hogy Cochem művét cseh nyelvre is lefordították, és ez 
a fordítás a sok eltérés ellenére is számos egyezést mutat a magyar művel.4

A forrás kérdését illetően a néprajzi szakirodalomban az utóbbi években 
egy másik vélekedés is napvilágot látott, Nagy Ilona tollából.5 E szerint
maga Cochem is egy másik szerzőnek, Valentin Leuchtnak, a frankfurti 
székesegyház skolaszterének és a könyvvásárok császári cenzorának 1610-es
Vita Sanctorum című, laikusok számára összeállított könyve alapján dolgo-
zott. A könyv valójában a szerző négy korábbi fordításának (Szentek élete, 
Krisztus élete, Mária élete és Szent Anna élete) új, összevont kiadása.6 Jól-
lehet ezt a művet is lefordították cseh nyelvre7 – tehát a szerzőnő akár erre 
is utalhatott előszavában –, Cochem és Ujfalusi Judit könyvének általam 
elvégzett alapos és részletes forráskritikai egybevetése egyértelműen Vida 

2 VIDA Tivadar, Makula nélkül való tükör, Magyar Könyvszemle, 1967, 250–253.
3 „Makula nélkül való tükör. Melly az üdvözítő Jesus Kristusnak, és szent Szüleinek életét, 
úgy keserves kinszenvedését, és halálát adgya elé. Melly Superiorok Engedelmébűl Szűz 
Szent Klára Szerzetében lévő Ujfalusi Judith által Cseh nyelvből Magyar nyelvre fordíttatott 
és a’ Tekintetes és Nagyságos ujfalusi Ujfalusi Klára asszonynak, Tekintetes és Nagyságos
Karancs Berényi György Uram ő Nagysága kedves Házás-társának költségén kibocsátta-
tott.” Az 1712-es kiadás címlapjának szövegét Vida Tivadar idézi: VIDA, i. m., 250.
4 VIDA, i. m., 250.
5 NAGY Ilona, Mária-legendák az apokrif evangéliumoktól a XX. századi folklórig, Ethnographia,
1998, 121–123; UŐ., Apokrif evangéliumok, népkönyvek, folklór, Bp., L’Harmattan, 2001, 19.
6 Valentin Leucht 1610-es művében a következő szerzők művének fordításait olvashatjuk: 
1. Vitae Sanctorum – Laurentius Surius kölni karthauzi 6 kötetes latin nyelvű művéből készült 
válogatás fordítása, 1592; 2. Vita Christi – Johann Boudouinus flandriai tanácsos munkájá-
nak fordítása, 1593; 3. Vita De Mariae Virginis – Petrus Canisius mariológiájának fordítása,
1596; 4. Vita De Annae – Laurentius Cuperus tournay-i karmelita művének fordítása. – 
Leucht munkásságáról bővebben: Wolfgang BRÜCKNER, Der kaiserliche Bücherkomissar Valen-
tin Leucht: Leben und literarisches Werk = W. B., Geschichten und Geschichte: Weltvermittlung durch
narratives Verständigen, Würzburg, 2000 (Gesammelte Schriften von Wolfgang Brückner, 11;
Volkskunde als historische Kulturwissenschaft, 87), 219–308.
7 A cseh fordítást 1625-ben Prágában adták ki. BRÜCKNER, Der kaiserliche Bücherkomissar…, i. m.,
276.
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Tivadar felvetését igazolta. Maga Cochem is cáfolja ezt a megállapítást, hi-
szen könyve minden egyes fejezetének végén egészen pontosan megnevezi
az általa felhasznált forrásokat, itt azonban Valentin Leucht neve csak egy
fejezetnél olvasható.8 Nagy Ilona felvetését tehát elvethetjük, legalábbis a
Krisztus-életrajz vonatkozásában, hiszen Wolfgang Brückner rámutat arra,
hogy egyes művek esetében Cochem valóban nagy tiszteletben tartott előd-
je írásait vette alapul és dolgozta át.9

Martin von Cochem írói célkitűzései 
a korabeli lelkiségi irodalom tükrében

Ha a róla szóló kevés számú szakirodalmat olvassuk, neve mellett a követ-
kező jelzők tűnnek fel: Németország apostola,10 a lelki élet megújítója,11

népi misszionárius,12 Németország legolvasottabb vallásos írója.13 De ki is
volt ő valójában? Eredeti neve Martin Linius, a Mosel melletti Kochem 
városkában született 1634-ben. Ő maga írja szülővárosáról, hogy „az áhíta-
tosság, az imádságos lelkület és az erények élő példája”14 volt, amit mi sem
bizonyított jobban, mint az itt működő kilenc szerzetesrend kolostorai. Ő a 
kapucinusoknál nevelkedett, ahol 26 évesen szentelték pappá, majd a rend
mainzi kolostorában kezdte meg munkásságát. Mivel kiváló tanulónak bi-
zonyult, tanulmányai után a rend fiataljainak bölcseletet oktatott, tanulmá-

8 Ez a fejezet a Krisztus csodáiról szóló, az 1689-es kiadásban 84-es számmal jelzett fejezet.
E fejezet forráskritikai elemzéséről: Hans STAHL, Pater Martin von Cochem und das Leben
Christi: Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Volksliteratur, Bonn, 1909 (Beiträge zur
Literaturgeschichte und Kulturgeschichte des Rheinlandes 2), 81–83.
9 A fent említett Cochem-mű pontos címe: Außerlesenes History-Buch Oder Außführliche,
anmütige und bewegliche Beschreibung Geistlicher Geschichten und Historien (Válogatott históriák
könyve, áhítatos és megindító egyházi történetek és históriák), 1690. – A műről, illetve 
Valentin Leucht Cochemre gyakorolt hatásáról: Wolfgang BRÜCKNER, Außerlesenes History-
Buch und seine Vorbilder, Fabula, 33, 1992, 193–205.
10 Kosch 1921-ben megjelent művének címében nevezi így Cochemet. Wilhelm KOSCH,
P. Martin von Cochem: Der Apostl Deutschlands im Zeitalter der großen Kriege, M. Gladbach,
1921.
11 Uo., 16.
12 BRÜCKNER, Außerlesenes History-Buch…, i. m., 1992, 205.
13 Leutfried SIGNER, Martin von Cochem, eine grosse Gestalt des rheinischen Barock, Wiesbaden,
Steiner, 1963, 22–23.
14 A Das große Leben Christi 1680-as kiadásának ajánlásából.
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nyi vezetőként és subvicariusként működött. Az élet azonban hamarosan 
teljesen új területekre sodorta a művelt szerzetest. A harmincéves háború 
viszontagságaitól meggyötört Németországban nagyon nagy hiány volt pa-
pokból, és így a lelki gondozás is sokszor ellátatlan maradt. A nehézségeket
tetézte, hogy 1666-ban hatalmas pestisjárvány tört ki, és a fertőzésektől 
félve a plébánosok gyakran nem látták el feladataikat. Ebben a helyzetben a
kapucinusok vállalták fel a térség lakóinak lelki gondozását. Cochem is fel-
hagyott az oktatással, és lelkipásztorként, majd vizitátorként és misszionári-
usként működött tovább egészen élete végéig. Az egyházközségeket járva 
fogalmazódott meg benne a felismerés: lehangoló a hívek és a falvak lelki
állapota. Nagyon nagy a hiány és így az igény is prédikációkra, katekizmu-
sokra, imákra és énekekre, a szentmise liturgiájának magyarázatára. Különö-
sen olyanokra, amelyek az egyszerű emberek szükségleteinek megfelelnek. 
Mindezeket látva már lelkipásztori és vizitátori tevékenységének kezdetén
célul tűzte ki a klérus és a laikus keresztények életének megújítását. Írói 
tevékenységét is teljesen e célnak rendelte alá.

Természetesen itt nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a
korabeli Németországban ekkor már virágzott a lelkiségi irodalmi alkotások
és imakönyvek kiadása. A reformációs és ellenreformációs könyvkiadói
törekvések valóságos versenyhelyzetet teremtettek szerzők és kiadóik kö-
zött. Ezt a versenyt részben a protestánsokkal való lépéstartás, részben
pedig a katolikus könyvek kiadásáért és ellenőrzésének jogaiért folytatott 
harc tartotta hosszú ideig életben. Divattá váltak a nemzeti nyelven kiadott
népkönyvek, exemplum-kiadványok, postillák katolikus oldalon is, hiszen
ezek jól szolgálták az egyszerű, latinul nem tudó hívek közötti hitvédelmező 
és felvilágosító munkát. Hasonló missziós célkitűzések vezették a jezsuitá-
kat is, amikor a 16. század végétől tudatosan is hangsúlyt fektettek arra, 
hogy a nép közé vigyék katekézis formájában a katolikus tanítást. E célból a
17. század elején Münchenben a jó könyvek terjesztését támogató egyesüle-
tet hoztak létre Verein vom goldenen Almosen (Arany Alamizsna Egyesü-
let) néven, illetve a rend tagjai is írni, fordítani kezdtek. Mindent természe-
tesen ők sem tudtak elvégezni, de mindenkit támogattak és segítettek ebben 
a munkában, akár anyagilag is.15 Mindezek a folyamatok komoly változást
okoztak a német lelkiségi irodalom kiadóinak piacán is. A prédikációk, hit-

15 BRÜCKNER, Der kaiserliche Bücherkomissar…, i. m., 235–236.
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szónoklatok és imakönyvek mellett a nagy népszerűségnek örvendő, néphez 
szóló, népi igényekhez alkalmazkodó népkönyvek nyomtatása üzleti érdek-
ké is vált, hiszen keresettek és jól eladhatóak voltak, jelentős anyagi bevétel-
hez juttatva ezáltal a nyomdákat és kiadóikat. Ezt jelzi a korszakban fényko-
rát élő Frankfurter Buchmesse (frankfurti könyvvásár) is.16

Ebbe a tudatos, népmissziós törekvésektől is vezérelt fordítási és 
könyvkiadási lázba kapcsolódott be műveivel az egyszerű emberek 
pasztorációjával foglalkozó Cochem is. Első könyve egy katekizmus 
(Kinderlehr-Büchlein), amelynek olyan nagy keletje volt, hogy a kiadó további
írásra bátorította. 1677-ben megjelent Krisztus-életrajza még életében negy-
ven kiadást ért meg, és Cochem írói sikertörténete vizitátori tevékenysége
alatt is tovább folytatódott. Sorra születtek művei, Konradin Roth 1980-as 
bibliográfiája szerint összesen harminc, és halála után még további ötöt
állítottak össze írásaiból. E művek utánnyomásainak száma 1767, spanyol, 
cseh, lengyel, román, angol, francia, olasz, portugál és magyar nyelven.17

Cochem népszerűsége és hatása tehát vitathatatlan. 

A lelkiségi irodalom német–magyar kapcsolatai

A reformációs, ellenreformációs törekvések a magyar lelkiségi irodalomra is
nagy hatással voltak, igaz, ez katolikus oldalon csak a 17. századra vált iga-
zán érzékelhetővé.18 A meginduló szervezett papképzéshez, a katolikus
oktatás fellendítéséhez nagy tömegű, nem elsősorban tudományos, de friss, 
a papi munka során közvetlenül hasznosítható könyvre volt szükség,
amelynek nem elhanyagolható részét Münchenből, Augsburgból, Passauból, 

16 A könyvvásár felvirágoztatásában a Martin von Cochem munkásságára nagy hatást
gyakorló Valentin Leuchtnak volt különösen is nagy szerepe, aki több mint húsz évig
(1597–1622) hivatalos császári megbízottja a vásárnak, és ezáltal nagyon fontos szemé-
lyisége a katolikus könyvnyomtatási reform véghezvitelének. Wolfgang BRÜCKNER,
Valentin Leucht = Enzyklopädie des Märchens, Hrsg. Wilhelm BREDNICH, VIII, Göttingen,
1996, 992.
17 Konradin ROTH, Pater Martin von Cochem, Kapuziner, 1634 Cochem – 1712 Weghäusel:
Festschrift zur Feier des 350. Geburtstages in seiner Heimatstadt, Koblenz, Kirchengemeinde St.
Martin Cochem, 1984.
18 MONOK István, A bajor nyomdászat szerepe Magyarország rekatolizálásában: Statisztikai megkö-
zelítések = Európai szemmel: Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére, szerk. KALMÁR János, Bp.,
Universitas, 2007, 38.
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Bambergből, Regensburgból és Dillingenből, azaz német nyelvterületről 
szerezték be.19 Nem elhanyagolható továbbá az a körülmény sem, hogy az
ekkor nagy számban érkező német telepesek is hozták magukkal imaköny-
veiket, olvasmányaikat is. Két Budán élő német könyvkereskedő hagyatéka 
(Thomas Claarwein, 1717; Joseph Matzenauer, 1738),20 illetve azoknak a
budai polgárok könyveivel való összevetése is jelzi, hogy jelentős hatása 
volt a Bajorországból behozott könyveknek a katolikus könyvállomány
gyarapításában és formálásában. E könyvlistákon Cochem Krisztus-életrajza
és imakönyvei is szerepelnek.

A szerzetesrendek könyvtárait is gyakran ezekből a dél-német nyom-
dákból gyarapították.21 Közülük is elsősorban a ferencesek és a jezsuiták 
azok, akiknek tevékenysége révén gyarapodásnak indult a katolikus
könyvállomány. Természetesen itt a főként patrónusként megjelenő ne-
mesi családok (Esterházyak, Nádasdyak, Batthyányak) szerepét sem felejt-
hetjük el.

Különösen is jelentős szerepet játszottak az anyanyelvi olvasmányanyag 
használatában, előállításában és részbeni terjesztésében a klarissza apácák, 
akiknél szintén fellelhetőek voltak Cochem egyes művei – köztük a Krisz-
tus-életrajz.22 A rendhez tartozott a nemesi családból származó Ujfalusi
Judit is, a Nógrád megyei Karancsberény urának, Berényi György feleségé-
nek testvérnénje.23 Mind a családi környezet – tudjuk egy 1690-es könyv-
jegyzékéből, hogy Berényi György nagy, 214 darabos alfabetikus rendbe 
szedett könyvtárral rendelkezett24 –, mind a klarissza kolostor – ahol ekkor

19 Uo., 37.
20 Claarwein és Matzenauer könyvjegyzékét l. Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552–1740,
szerk. BALÁZS Mihály, KESERŰ Bálint, Bp., OSZK, 2009, 254–255, 339–346.
21 MONOK, i. m., 37.
22 MADAS Edit, MONOK István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Bp.,
Balassi, 20032, 134. – A klarisszák apácák XVIII. századi könyvjegyzékét l. SCHWARCZ

Katalin, A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században, Szeged, Scriptum, 1994 (Ol-
vasmánytörténeti dolgozatok, 6).
23 Divékfalusi előneve utal a Divék nemzetségből való származására, illetve arra, hogy felte-
hetőleg az Észak-Nyitra megyei Divékújfalun töltötte gyermekéveit. Itt szlovák lakosság is 
élt, így a nyelvismeret innen is eredeztethető. A nyelvet később Nagyszombatban tovább 
tökéletesíthette, hiszen itt a nagyszombati szlovák nyelven jól megértették egymást a cseh és
szlovák nyelvű diákok, csakúgy, mint a magyarok.  
24 Berényi György könyvtárának könyvjegyzékét l. Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588–
1721, szerk. KESERŰ Bálint, Szeged, Scriptum, 1992, 130–137.
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valóságos fordítási lázról lehet beszélni25 – kiváló hátteret adott az apáca 
fordítói ambícióinak.  

Arról sajnos pontos adatokkal nem rendelkezünk, miként jutott Ujfalusi 
Judit kezébe a Cochem-mű cseh fordítása,26 annyi azonban bizonyos, hogy 
az 1700-as évek elejére a könyv már nagyon nagy népszerűségnek örven-
dett, és Németország határain túl is ismert volt.27 
 
 

Cochem és Ujfalusi Krisztus-életrajza 
 
A Große Leben Christi Cochem életművének egyik legnagyobb hatású alkotá-
sa. Ahogy halála előtt feljegyzi: a korabeli Németország minden házában 
megtalálható.28 Fontos megjegyezni azonban, hogy nem saját alkotásról, 
hanem szinte teljes egészében kompilációról van szó. Cochem ezt nem is 
titkolja, hiszen minden fejezetének végén viszonylagos pontossággal meg-
nevezi azokat a forrásokat, melyekből dolgozik, összesen 18 szerzőt és mű-
veiket.29 Ez is mutatja hallatlan nagy olvasottságát és tájékozottságát a ko-

                                                   
25 Schwarz Katalin a klarisszák 18. századi könyvkultúráját bemutató művében három nagy-
szombati és két pozsonyi, később budai apácáról állapítja meg, hogy fordítással foglalkoz-
tak. (SCHWARZ, i. m.) 
26 Vida Tivadar feltételezése és az apácák naplófeljegyzései szerint a Thököly támadásai 
elől Morvaországba menekülő klarisszák számos adományt kaptak az ottani lakosságtól 
(1683). Feltehetőleg Nagyszombatba való visszaérkezésük után sem szakadt meg a kap-
csolat Morvaországgal, így onnan hozzájuthattak a könyvhöz. – VIDA, i. m., 252–253. 
27 Tanulmányában J. C. Schulte hívja fel arra a figyelmet, hogy a könyv utáni érdeklődés 
valószínűleg nagyon nagy lehetett, mert egyes nyomdák jogtalanul is kinyomtatták. A nyom-
tatás jogaiért folytatott harc 1681-ben zárult le, amikor a frankfurti Bencard nyomda szerez-
te meg a nyomtatás jogait. – Johannes Chrysostomus SCHULTE, P. Martin von Cochem 1634–
1712, sein Leben und seine Schriften, Freiburg i. Br., Herder, 1910, 40. 
28 Uo., 43.  
29 Hans Stahl elemzése alapján a mű megírásához a következő műveket használta fel 
Cochem: Szent Brigitta látomásait 1492-ből (Relevationes), Szent Gertrúd és Mechtild láto-
másait, Szent Bernát, Szent Anzelm és Szent Bonaventura írásait, Ludolf von Sachsen 1340-
ben megjelent Vita Christijét, Wilhelm Stanihurstus jezsuita 1663-ban megjelent Geschichte des 
unsterblichen in einem sterblichen Liebe leidenden Gottes (A halálos szeretetben szenvedő halhatat-
lan Isten története) című művét, Adam Walasser 16. századi vallásos népi író műveit, 
Johann Justus Landsperg 16. századi karthauzi szerzetes prédikációit, Simon Mänhard 
és Johannes de Carthagen 16. századi ferencesek prédikációit, Sebastian Barradius, Corneli-
us a Lapide, Alfons Calmeron 16–17. századi ferencesek evangéliumkommentárjait, 
Nicephorus Callistus 14. századi egyháztörténetét, Laurentius Surius Vita Sanctorumát a 16. 
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rabeli vallásos irodalomban, és alkotói kiválóságát is, mellyel e művek soka-

ságából egy stilárisan egységes egészet alkot.
A könyv először 1677-ben jelenik meg, majd ezt követik az újabb és 

újabb kiadások (1679, 1680, 1681, 1683, 1689, 1707), melyeken 1707-ig
kisebb-nagyobb változtatásokat is végez a szerző. Ezután azonban már csak 
az 1689-es, illetve 1707-es változatokat nyomják újra hosszú ideig. A 19.
század második felében egy meg nem nevezett szerző átdolgozza a művet, 
és a bevezető és záradék fejezetek elhagyásával, valamint több kisebb mó-
dosítással újra kiadják. Egészen 1933-ig nyomon követhetőek ennek a rövi-
dített változatnak az utánnyomásai is.30 Mindez jelzi, hogy több évszázados
hatástörténettel számolhatunk az életrajz kapcsán.

Könyvét tudatosan az egyszerű embereknek írja, hogy azok „vasárnap és 
ünnepnap, különösen esténként és böjt idején magán és közösségi felolva-
sás alkalmával” kézbe vehessék egyszerű szórakozás, áhítat, illetve a keresz-
tény tanítás megismerése céljából. A mű alapgondolata, hogy az egyházi 
évhez szorosan hozzáigazítva megjelenítse a kereszténység üdvtanának
legfontosabb alapállításait és történeteit, és Krisztus személyének közép-
pontba helyezésén át bemutassa az egész üdvtörténetet. Cochem ezáltal a
keresztény hittanítás vázlatát kívánja olvasói elé tárni. A mű egészének és az 
egyes fejezeteknek a felépítése is ezt jelzi. E tanulmány keretei nem teszik
lehetővé e felépítés részletes bemutatását, így itt csak néhány alapvető sajá-
tosságra szeretném felhívni a figyelmet, jelezve ezzel a szövegkritikai egybe-
vetés további szükségességét.

századból, Athanasius Kircher jezsuita műveit és végül Quaresmius Franciscus 17. századi, 
Szentföldről szóló útleírásait. – STAHL, i. m.
30 A Krisztus-életrajzból készített rövidített kivonat címe: Die heilige Familie – Jesus! Ma-
ria! Joseph! Unser Schutz im Leben! Unser Trost im Sterben! Auszug aus dem Großen Leben
Christi! Des P. Martino von Cochem. (Jézus, Mária, József: életünkben segítségünk, halá-
lunkban vigaszunk. Kivonat Martin von Cochem kapucinus atya Nagy Krisztus-
életrajzából.) Az átdolgozás első kiadásának dátumáról sajnos ezidáig nem sikerült pon-
tos adatokat beszerezni. A müncheni digitális könyvtárban elérhető kiadás 1890 körül 
keletkezett, ennek elérhetősége: https://opacplus.bsb-muenchen.de (2010. 09. 28.). 
Mivel a művek egybevetése ezidáig még nem történt meg, csak feltételezhető, hogy 
ennek az átdolgozott kiadásnak a magyar fordítása az OSZK könyvállományában fellel-
hető hasonló cím alatt megjelent három kötetes mű is, melyet Schmiedt Ferenc dolgo-
zott át. (Jézus, Mária, József: életünkben segítségünk, halálunkban vigaszunk: Lelki házikincstár a
keresztény katolikus hívők lelki épülésére / Cochem M. kapuczinus atya „Jézus élete”, szabadon
átdolgozta SCHMIEDT Ferencz, Bp., [1910 k.].) A könyvre Maczák Ibolya hívta fel a
figyelmemet, az adatot neki köszönöm.
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Cochem történeteit mindig rövid bevezető elmélkedéssel indítja, amely-
ben felvezeti mondandóját. Nem maradnak el az egyes történetek utáni
moralizáló jellegű magyarázatok és elmélkedések sem, amelyekben felhívja 
az olvasó figyelmét arra, miként tudja Krisztus életének adott eseményét
saját életére átültetni. E magyarázatok után hosszú, az egyházi év napjaihoz
vagy mindennapi szituációkhoz igazodó imákat közöl, majd hasonló felépí-
tés szerint folytatja Krisztus történetét. Az életrajz egyes epizódjait egész
fejezetekkel is megszakítja, melyekben többek között a szentmise részeinek
magyarázatáról, az egyes egyházi ünnepek lényegéről és fontosságáról, azaz 
kateketikai jellegű kérdésekről ír a hétköznapi olvasónak. Ujfalusi a fordítás 
során következetesen változtat ezen a felépítésen. Elhagyja mind a beveze-
tő, mind pedig a moralizáló, magyarázó elmélkedéseket, és a közbeékelt 
hosszú imákat is csak néha közli, akkor is csak nagyon lerövidítve. Elma-
radnak a hitoktató jellegű fejezetek is. Mindezek után alapvetően csak a 
dialógusokkal, a körülmények részletes ábrázolásával és a bőségesen áradó 
érzelmekkel bemutatott történet marad meg.

Egyéb eltérések is vannak a művek között, ezeket feltehetőleg még a 
cseh fordítás sem tartalmazta.31 Így a magyar műből teljesen hiányoznak a 
bevezető, a Mária halála utáni időkről szóló és a záradék fejezetek, amelyek 
közel 600 oldalt tesznek ki 68 fejezetre osztva. Ezek a Krisztus életét meg-
előző eseményekről, a halála utáni időkről és az emberi üdvtörténet végső 
szakaszáról, a halálról és a halál utáni életről szólnak, mintegy enciklopédi-
kus összefoglalását adva a keresztény üdvtannak. Ezek az elhagyások to-
vább erősítik a mű életrajz-jellegét, amiben Jézus személye mellett ugyan-
olyan hangsúlyosan jelenik meg Mária.

Véleményem szerint ezeknek a részeknek az elhagyása alapvetően meg-
változtatja a művet. Háttérbe szorul a kateketikai, népmissziós szándék, és a 
hosszú, különálló imák elhagyásával talán módosul az egyéni és közösségi
áhítatra gyakorolt hatás is. A középpontba itt Jézus és Mária életrajzának

31 A cseh és német kiadás egybevetését Miloš Sládek cseh irodalomtudós végezte el elsőként 
2007-ben. E vizsgálat tanulságait a cseh nyelvű fordítás kritikai kiadásához (Martin z 
KOCHEMU, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky 
Marie Panny, přeložil Edelbert NYMBURSKÝ, edičně upravili Miloš SLÁDEK, Lucie
PEISERTOVÁ, Tomáš BREŇ, předmluva Lucie HUČÍNOVÁ, Miloš SLÁDEK, Praha, Argo,
2007) írt előtanulmányban olvashatjuk. Mindezek alapján megállapítható, hogy a cseh fordí-
tást végző Edelbert Nymburský az Ádám elítélése és Bíróság Ádám felett című fejezetek 
kivételével teljesen betűhív fordítást végzett. 
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szemléletes ábrázolása kerül, segítve ezáltal a sorsukba való belehelyezke-
dést és szemlélődést. Mindezekre a változtatásokra talán magyarázatul szol-
gálhat az eltérő célközönség. Ujfalusi könyvét eleinte talán rendtársainak, 
illetve nemesi családok, hölgyek olvasmányának szánta, amit jelez, hogy a
nemes Karancsberényi Györgynének ajánlja. Az alfabetizáció szintje miatt
sem célozhatott meg más közönséget, hiszen alig akadt az egyszerű, falusi 
emberek között olvasni tudó. Mindezek mellett Magyarországon talán ek-
kor még nem jelentkeztek olyan erősen a népi felvilágosítást és oktatást 
célzó törekvések, mint a korabeli Németországban, ahol az akkor már éledő 
pietizmus feltehetőleg éreztette hatását a katolikus szerzők körében is.32

Nálunk a népi kultúra barokká válása egy elhúzódó hosszabb folyamat, és
paraszti szinten csak a 18. században következik be. Ezért, ahogy Nagy
Ilona is fogalmaz, a német népkönyvhöz képest jóval később érkezik meg a 
mű „a hazai ponyvák piacára, a falusi szegény vagy nem éppen szegény, de 
műveltségét tekintve mindenképpen alsó néposztályhoz.”33

Mivel magyarázható a mű népszerűsége? 

Minden módosítás ellenére azonban nálunk is sikertörténetet járt be a Ma-
kula. 1912-ig mintegy húsz alkalommal adták ki,34 sőt, ahogy arra már utal-
tam is, a 19. századi német átdolgozásnak is elkészült a magyar kiadása. Az
eredeti német mű népszerűségéhez mindenképpen nagyban hozzájárult 
annak anyanyelvűsége. A kor a német nyelv szétesésének kora volt, francia 
és más nyelvek szavai jelentek meg tömegesen, melyeket az egyszerű embe-
rek nem igazán tudtak befogadni. Úgy vélem, Ujfalusi művének sikeressé-
gében is fontos szerepet játszott az anyanyelvűség, sőt a felvidéki tájnyelven 
való megszólalás, hiszen anyanyelvi munkákban idehaza sem bővelkedtünk.  

A Cochem által tudatosan választott új stílus, melynek jellemvonásait
Ujfalusi munkájában is felfedezhetjük, szintén nagymértékben elősegítette a 
könyv olvasását. Egyik fő vonása ennek az egyszerűség. Így ír erről műve 
1689-es kiadásának előszavában: „[…] elhatároztam, hogy mindent rosszul 
és egyszerűen írok, hogy a tanulatlan polgár és parasztemberek is mindent 

32 BRÜCKNER, Der kaiserliche Bücherkomissar…, i. m., 316–317.
33 NAGY, Apokrif evangéliumok…, i. m., 21.
34 Uo., 124–125.
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megértsenek. Ezért senki ne vessen meg engem azért, hogy többnyire egy-
szerűen írok és a Hochdeutschban ismeretlen szavakat használok […]”.  

A tudatosan választott stílus másik fő erőssége a bőbeszédű, 
érzelemgazdag elbeszélés, mely természetességet, közvetlenséget eredmé-
nyez. Ennek eléréshez gyakran használja a láttatás eszközét, minden látha-
tóvá válik nála: az alak, a forma, a táj, az évszak, az időjárás, és mindennek 
pontos méretezése is:

Micsodás vólt pedig az ő Menyegzős ruhája […] vala pedig az ő fején egy igen 
drága Koron és abban hét drága kő vala helyeztetve, a’ haja le eresztve és őcselve 
vala, a’ szoknyája drága vont arany, a’ palástja ég színű selyem vala. Ily szép ru-
házattal vala Mária fel-ékesitve kivülröl, de sokkal jobban természet szerint való
szépséggel meg vala ékesülve belől. Hogy pedig minden őtet szerető hívek meg 
tudhassák az ő szépségét sok elhihető Irások szerént kinyilatkoztatom. Vala pe-
dig a Sz. Szűz közép szerű, és valamennyire nagyobb a közép rend közöt. Az ő 
teste búza színű vala, és a’ haja arany színű, szemei igen kegyes, és barna szinűek 
valának. Orra valamennyire vékony, ajakai pirosak, ábrázattya hoszszas, kezei és
újjai is hoszszasak valának, szavai nyájassak és kedvesek, járása lassú és szemér-
mes vala. Egy szóval mindenben kedves, és ékes vólt.35

Ez a részlet is jól szemlélteti, hogy az írónak szeme volt a kis dolgokhoz is,
ezt jelzi, hogy Mária és Jézus életének apró hétköznapi pillanatait is megje-
leníti, ami abban segíti az olvasót, hogy saját életére, saját hétköznapjaira
tudja vonatkoztatni az eseményeket. Ez a népi vallásosságban különösen
erős igényként jelentkezik. 

[…] midőn le akarta fektetni, az apró szénát válogatta ki, úgy tette a’ jászolba, és 
jól bé-takarta, hogy ne fázzék, és énekelt néki, hogy hamarább el-alhassék,
vigyázot szorgalmatosan reája, hogy valami rosz ne érje. Midőn kásácskát főzöt 
néki, azt nagy szorgalmatossággal tette, hogy jól légyen főzve.36

E történetek elmesélésén keresztül nagy mennyiségű világi ismeretet is 
közvetít. Leírja például, hogy melyik város hol fekszik, milyen ott a táj, mi-
lyen növények teremnek ott stb., így hatalmas általános tudást is átad.
Emellett azonban még ha, ahogy ő írja, „nem a teológia vagy filozófia sza-
bályaihoz mérten”37 is, de egyfajta teológiai ismeretet is átad. Mindezt pedig
úgy teszi, hogy elkerüli a puszta fogalmak alkalmazását az elvont dolgok
megjelenítő ábrázolásával:  

35 Makula nélkül való tükör, Melly az üvözitő Jézus Kristusnak, És Szent Szüléinek életét, úgy keserves 
kinszenvedését, és halálát adgya elő, Nagyszombat, 1746, 61.
36 Uo., 119.
37 Az 1689-es kiadás előszavából. 
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Azt pedig tudnunk kell, hogy az Angyaloknak nincsen testek, hanem midőn va-
lakinek meg-akarnak jelenni, tehát a Levegő Egből vesznek testet magokra, és ha 
el-enyésznek ujjobban az ő testek a Levegő Egben el-oszol, és el-változik.38

Elbeszélői stílusának további fontos eleme a múltbéli bibliai események 
jelenbe helyezése párbeszédek, az olvasóhoz intézett gyakori kérdések, fel-

szólítások segítségével. Ennek célja, ahogy ezt műve bevezetőjében is pon-
tosan megfogalmazza, hogy az olvasót ne csak informálja, hanem a bibliai

történetek újra átéléséhez is hozzásegítse. Így akarja olvasóját megérinteni
és az Istennel való személyes találkozáshoz segíteni:

Mivel pedig Urunk már két ízben koronáztatott vólt, azért az harmadik koroná-
zásában a’ hegyes tövissek erőssen az előbbeni sebekben bé-nyomattattak. Oh 
tehát melly ki-mondhatatlan fájdalom lehetett az. De tekintcsd-meg én lelkem
Szép Jézusodat, melly igen rútnak látszik most az ő haja, szakálla, füle, órra, teli 
alutt vérrel. Meg-szoktál retteni, ha látsz valakit véressen; miért tehát most meg
nem rettensz? Látván szerelmes bátyádat, sőt édes szeretődet mindenestül 
véressen. Imé a’ te szeretőd tövis koronában mezitelen áll a’ Cálvária hegyén, a’ 
hidegtül reszket, szemei a’ vértül bé-homályosodtak; azért oh én lelkem essél
előtte térdre, és az ő illy nagy fájdalmain siránkozzál.39

Nem ismeretlen eljárás ez: a régi ferences meditációs technika, a com-
positio módszere, azaz a bibliai jelenetbe való belehelyezkedés, ami aztán

lehetőséget teremt az átélésre, az együtt szenvedésre, a szenvedő vigasztalá-
sára, azaz a com-passióra.40 Itt megint szerencsésen találkozik a szerzői 

akarat a népi vallásosság igényeivel.

Óh szerelmes Jézusom! Által-járta szivemet a’ te fájdalmod, és nem szólhatok. El
hiszem nagy fájdalmidat, oh szerelmes Jezusom! Örömest vigasztalnálak, és
segitenélek, csak tudnám miként. Imé könyhullatásimat, és fohászkodásimat, kér-
lek vedd kedvessen tőlem. Óh édes Jézusom szánakodgyál te is akkor rajtam, 
midőn az halál fájdalmi körül fognak.41

Cochem ez által a tudatosan megválasztott és felépített módszer által kíván-

ta olvasóit bensőséges, Isten-közeli, személyes és szívből jövő imára hívni 
és tanítani. Művében ezt az imádkozó lelkületet kívánta olvasói számára 

közvetíteni, ahogy ő fogalmazta: „Olvasás által imára buzdítani”.42

38 Makula nélkül való tükör, i. m., 70.
39 Uo., 385.
40 Leonhard LEHMANN, Durch Bücher zum beten bewegen. Zum 350. Geburtstag des
Volksschriftstellers Martin von Cochem (1634–1712), Wissenschaft und Weisheit, 45, 1985, 213.
41 Makula nélkül való tükör, i. m., 390.
42 Az 1689-es kiadás előszavából. 
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Célját minden bizonnyal elérte, erről tanúskodnak azok az ének- és ima-
szövegek, azok a ponyvakiadványok, a szintén sokak által olvasott Verses
Szentírás is, melyekben lépten-nyomon felbukkan a Makula öröksége. Az
áthagyományozódás természetesen sokszor nem követhető egyértelműen 
nyomon, és más források is segíthették azt. Az azonban bizonyos, hogy a
Makula nélkül való tükörnek és a mű eredeti szerzőjének, Martin von 
Cochemnek is fontos szerepe volt abban, hogy a magyar népi vallásosság a
közelmúltig megőrizte a kora kereszténység korába visszavezető apokrif és 
középkori hagyományok számos elemét.
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HORVÁTH SÁNDOR

Imák a Hisa Zlata imakönyvben

A grádistyei horvátok legkedveltebb, legnagyobb példányszámban napvilá-
got látott imakönyvének keletkezéséről, valamint az imakönyv énekeiről e 
lelkiségtörténeti konferenciasorozat korábbi előadásában számoltam be.1

Ezúttal ennek a Bogovich Lőrinc által kiadott imakönyvnek, az első ízben 
1754-ben napvilágot látott Hisa Zlatának az imádságaira fordítunk figyelmet.

A Hisa Zlata az imakönyvtípusok között

Az imakönyveket több szempontból csoportosíthatjuk. Zlata Šundalić, aki a 
16–18. századi horvát imakönyvek sajátosságait mutatta be monográfiájá-
ban,2 a következő csoportosításokat vette figyelembe. Terjedelem szerint az 
imakönyv lehet nagy (600 oldalas vagy efölötti), közepes (400–500 oldalas)
és kicsi (200 oldalasig). Az imakönyv olvasója lehet: nép, társulat, papság és
nép, misszió résztvevői, nők, zarándokok, betegek. Történeti alakulása sze-
rint az imakönyv tartalmazhat liturgikus szövegeket a népnek, lehet
florilegium (válogatás magánáhítathoz, amely a 16. század terméke), vala-
mint egyházmegyei (püspöki) kiadás, amely az előző kettő vegyítékét jelenti. 
Az imakönyv szerzője lehet: pap, világi hívő és szerzetes. 

Szerkezetük és tartalmuk szerint két nagy csoportra oszthatók az ima-

könyvek: a) a szerző dönt, b) nem a szerző dönt (például egy liturgikus 
könyv meghatározott szerkezetű, tartalmú). A szerző döntése alapján kelet-

kezők lehetnek: 1. imádságoskönyvek, 2. kevert műfajúak (az imádság mel-

1 HORVÁTH Sándor, Egy 18. század közepi ima- és énekeskönyv a grádistyei horvátoknál = Régi
vallásos énekek és énekeskönyvek, szerk. SZELESTEI N. László, Budapest–Piliscsaba, Szent
István Társulat – PPKE BTK, 2011 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanul-
mányok, 2), 63–94. – Vö. Nikola BENČIĆ, Književnost Gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 
1921, Zagreb, 1998 (Prinosi za povijest književnosti u Hrvata. Autori i djela Knjiga, 7), 77–
80.
2 Zlata ŠUNDALIĆ, Studenac nebeski. Molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18. stoljeća 
(s posebnim osvrtom na Antuna Kanižlića), Split, Književni krug, 2003 (Biblioteka znanstvenih
djela, 132).
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lett más is található bennük). Az utóbbi lehet: imádságos-katekézises, éne-

kes-imádságos, imádságos-oratorikus, imádságos-ábécés. A nem szerzőtől, 
összeállítótól függő imakönyv lehet: imádságos-breviáriumi (ennek két alfa-

ja: amikor az officium nyolc részre oszlik, azaz részletes, valamint amikor
csak kompozícióban jelenítődik meg), imádságos-hagiografikus (egy szent 

tiszteletéhez kötődő), valamint imádságos-passiós (ehhez társul a keresztút). 
Az általunk vizsgált Hisa Zlata imakönyv a fentiek szerint imádságos-

breviáriumi-énekes típusként határozható meg, közepes terjedelmű, társu-
latnak szánt, de a nép lett az olvasója, florilegium és liturgikus szövegek

keveréke található benne, valamint szerzetes a szerzője. 

A Hisa Zlata imái, imatípusai

Az imakönyvben a következő imák találhatók: 
Napi imák (Hisa Zlata, 1772 – a továbbiakban HZ –, 1–28.)

Imák mise alatt (HZ, 29–126.)
Ebben: gyónási imák (HZ, 73–94.)

áldozási imák (HZ, 94–125.)
Ima a hitigazságokról (HZ, 142–147.)

Ima a Miatyánkról (HZ, 147–154.)
Imák Jézushoz (HZ, 154–157.)

Isten Anyjának patrónául fogadásához 9 ima (HZ, 247–272.)
Ima Mária hét öröméről (HZ, 273–274.)

Ima Mária öt boldogságáról (HZ, 274–275.)
Ima a Celli Szűzanyához (HZ, 275–278.)

Imák az angyalokhoz (HZ, 289–295.)
Ima jó halálért Szent Józsefhez (HZ, 295–297.)

Imák más patrónusokhoz (HZ, 344–356.)
(Minta)ima apostolhoz, vértanúhoz, hitvallóhoz és szűzhöz (HZ, 371–376.)

Imák más szükségben (HZ, 377–412.)
Keresztút (HZ, 435–454.)

Litániák (és hozzájuk kapcsolt imádságok)
Szentháromság-litánia (HZ, 126–142.)

 Jézus nevéről (HZ, 163–175.)
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 Szentlélekről (HZ, 176–183.)
 Oltáriszentségről (HZ, 184–193.)
 Krisztus szenvedéséről (HZ, 193–212.)

Lorettói litánia (HZ, 238–247.)
 Fájdalmas Szűz Máriáról (HZ, 278–289.)
 Szent Józsefről (HZ, 297–307.)

Szent Annáról (HZ 308–317.)
 Szeráfi Szent Ferencről (HZ, 317–328.)

Páduai Szent Antalról (HZ, 328–338.)
Nepomuki Szent Jánosról (HZ, 339–343.)
Mindenszentek litániája (HZ, 356–370.)
Litánia betegért (HZ, 412–424.)

 Litánia minden meghalt hívőért (HZ, 432–435.)
Officiumok
 Jézus nevéről (HZ, 157–163.)
 A Szeplőtelen Fogantatásról, Szűz Máriáról (HZ, 212–238.)

A megholt lelkekért (HZ, 424–431.)

A különféle (vagy „más”) szentekhez és patrónusokhoz mondott imák rész-
letezve:

Szent János apostolhoz
Szent Sebestyénhez (pestis ellen)

 Szent Flóriánhoz (tűz ellen) 
 Szent Donáthoz (rossz idő ellen) 

Szent Katalinhoz
Szent Borbálához (jó halálért)
Szent Apollóniához (fogfájás ellen)
Szent Lúciához (szembetegség ellen)

A „más szükségben” mondott imák típusai részletezve:
a) jó termésért

 b) esőért 
 c) jó időért 
 d) rossz idő, mennydörgés ellen 

e) váratlan halál elleni orvosság (2 ima)
f) pestis ellen
g) állatok hullásakor
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h) házastársak egymásért
i) apa vagy anya a gyerekeiért
j) egy gyerek (fiú vagy leány) imája

 k) élő szülőkért 
l) legény vagy leány imája
m) barátokért
n) betegért
o) imák haldoklónál

Az angyalokhoz szóló imák részletezve:
Szent Mihály arkangyalhoz halálért
Szent Gábriel arkangyalhoz
Szent Rafael arkangyalhoz
Hét angyali karhoz

 Őrangyalhoz 

Ha kilenc alapvető imatípus szerint jellemezzük a könyvben szereplő imá-
kat, akkor a napi imák (például a reggeli imádságok) esetében már azt látjuk,
hogy többnyire összetettek. Ezért is tűnnek – például az archaikus népi imád-
ságokhoz viszonyítva – bonyolultaknak. Az összetett mondatfűzések pedig 
még inkább megkövetelik az alapos reáfigyelést. A kilenc alapvető imatípus: 

1. kérelem (petíció)
2. segítségül hívás (invokáció)
3. köszönetnyilvánítás (hálaadás, dicséret)
4. felajánlás (dedikáció)
5. esdeklés (szuplikáció)
6. könyörgés közbenjárásért (intercesszió)
7. hitvallás, vallomás (konfesszió)

 8. bűnbánat, vezeklés (penitencia) 
9. áldás (benedikció)

Az első tíz fohász, ima (reggeli imádságok) esetében ezek az alapvető imatípu-
sok a következőképpen fonódnak össze, jelennek meg az egyes imádságoknál: 

1. p. = 1. + 2.
2. p. = 5.
2. p. = 1. + 4. + 1.
3–5. p. = 4. + 7. + 3. + 7. + 3. + 4.
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5–6. p. = 8. + 5. + 4. + 5. + 1.
6–7. p. = 2. + 4. + 5. + 1.
8–9. p. = 1. + 4. + 1. + 4. + 1.
9–10. p. = 4. + 1. + 4. + 6. + 1.
11–12. p. = 1.
12–13. p. = 2. + 6. + doxológia
13–14. p. = 9.

A munkák befejezéséhez doxológiát javasol az imakönyv imádkozni:
„Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, 
most és mindörökkön örökké. Amen.” (HZ, 19.) Doxológia olvasható még
a 32–33. oldalakon található imánál, más imádságoknál azonban nincs. Em-
lékeztetünk arra, hogy az énekeknél sokkal többször volt doxológia a befe-
jezésnél.

Az imádkozás módja

Az imákhoz fűzött megjegyzések, észrevételek segítenek rávilágítani az 
imádkozás korabeli módjára, körülményeire. A reggeli fohásznál olvassuk:
„Jézus, Mária, József, irgalmazzatok / Jézus, Mária, József, segítsetek /
Jézus, Mária, József, nektek ajánlom testem, lelkem és szívem” után: „És
amikor felkelsz, vess keresztet és mondjad”. (HZ, 1.)

A keresztvetés és az újabb fohász után: „És ismét kegyesen mondjad”.
(HZ, 2.) Majd az ezt követő rövid ima után: „Ezután térdelj le a keresztre 
feszített Jézus vagy a boldogságos Szűz Mária képe előtt, és ájtatosan imád-
kozzad a következő imádságocskákat”. (HZ, 3.)

Az Atya Istenhez mondott reggeli imában: „kegyelmed által figyelemmel
tartózkodom minden bűntől, különösen a (itt nevezd meg azt a szokott 
bűnödet, amelytől leginkább tartózkodnod kell és tartózkodni akarsz)”. 
(HZ, 6–7.)

A patrónusokról szóló imádságban: „itt nevezd meg a patrónusaidat”.
(HZ, 12.) Ennek az imádságnak mintegy a felénél betoldva: „Itt hajtsd le a
fejedet, kérd az áldást, amelyet este, lefekvés előtt is kérhetsz a következő-
képpen”. (HZ, 13.)
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A test rezdüléseinek, mozgásainak imádsággá tételéül szolgáló ima, azaz
„Dogovaranye z-Bogom” (Beszélgetés Istennel) bevezetéseként: „Ez a
beszélgetés kimondhatatlanul igen hasznos, és nemcsak reggel, hanem más-
kor a templomban vagy másutt is megtehető.” (HZ, 14.)

Az esti imádságnak mintegy a közepén olvasható: „Itt, kedves lélek,
gondold végig a mai gondolataidat, beszédedet és cselekedetedet, és így
tarts bánatot”. (HZ, 22.)

A Szűzanyához szóló esti imádság végén: „Kedves lelkem, most a Szűz-
anyáról mondhatsz litániát.” (HZ, 24.)

A patrónusokhoz való esti imádságban ismét jelzi, hogy: „nevezd néven
őket” (tudniillik a patrónusokat). (HZ, 25.) Majd ennek végén: „Most, ha
térdelsz, kelj fel és mondjad Istenednek.” (HZ, 26.) Ezután az Istenhez
szóló imával folytatódik. Majd ennek végén: „Ezután hintsd meg magad
szentelt vízzel és mondjad.” (HZ, 27.) Majd ennek végén: „De így is mond-
hatod, ha már fekszel: Jézus, Mária, József, legyetek az elmémben és a hom-
lokodra vess keresztet [a ┼ jelével jelezve]. Jézus, Mária, József, legyetek a 
számban. És az ajkadra is vess keresztet. Jézus, Mária, József, legyetek a
szívemben most és mindenkor, és halálom óráján. Amen. Végül a szívedre
tegyél keresztet.” (HZ, 28.) Majd ezután, külön bekezdésben: „Így aludj el
Istennel, és rossz gondolatban ne maradj, mert az Isten és az őrangyal lát.” 
(HZ, 28.)

A miséknél mondandó imádságok elején: „Szeretettel emlékeztetlek,
drága lélek,3 hogy ezeket jól tartsd az eszedben: 1. Hogy az Úr Istent mint a
legnagyobb Urat tiszteljed. 2. Az ajándékait és kegyelmeit megköszönjed. 3.
Bűneidért tarts bűnbánatot és elégtételt. 4. Hogy a neked vagy a hozzátar-
tozóidnak szükséges áldásokat és kegyelmeket kérjed.” (HZ, 29.)

A mise alatt mondandó imádságok végén: „N. B. A szentmise alatt, azaz
az énekes misén más imádságok is imádkozhatók, mint a Szűzanya 
officiuma, litániák, vagy a Szentháromságról, a Jézus szenvedéséről, az Ol-
táriszentségről, vagy más szentekről, saját vagy közös szükségre, amint ezek 
bőségesen megtalálhatók e könyvemben. Ha pedig hosszabban tartózkodsz 
a templomban, vagy hosszabb időd lesz, akkor az alábbi négy imádságot 
javaslom.” (HZ, 62.)

3 A „drága lélek” vagy „kedves lélek” fordítású „draga dussa” a korban többször előfordul, 
használta Mulih is a Duhovne jacske könyvében. Juraj MULIH, Duhovne jacske […], va Gyuri,
1750. (Lásd: HZ, 74.)
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A gyónási imádságok elején olvashatjuk: „N. B. Ha még többet akarsz a
szentgyónásra való jó felkészüléshez, akkor ezt megtalálod a katekizmu-
somban, amelyet befejezésül e könyvhöz helyeztünk, amelyet, javaslom,
többször olvass el.” (HZ, 73.) Ez azonban a Hisa Zlatában nem található,
tehát egy másik könyvből való átvétel miatt maradt meg. 

Az imakönyvben hivatkozott, idézett egyházi szerzők 

Egyszerű emberek számára készült az imakönyv, más szerzőkre való hivat-
kozások alig találhatók benne. Emiatt fokozott figyelmet érdemel az a ke-
véske néven nevezett szerző, akiknek a nevét mégis olvashatjuk az ima-
könyvben.

Az idézett szerzők egyike a „doctor seraficus”-nak is nevezett ferences, 
Bonaventura (1218–1274). Itt Szent Antalhoz szóló imáját olvashatjuk. (HZ,
333.) Egy másik Clairvaux-i Szent Bernát (1090–1153), aki a középkorban –
többek között – a jegyesmisztikáról, a Krisztus-misztikáról fogalmazott meg
nagyhatású gondolatokat. A menyasszony mértéktelen szeretetével (amor
intemperans) kapcsolatban így kiáltott fel: „Ó, hirtelen (praeceps), heves (ve-
hemens), lángoló (flagrans), féktelen (impetuose) szeretet, aki nem engeded,
hogy rajtad kívül másra gondoljunk, minden visszataszít és unalommal tölt el,
magadon kívül mindent megvetsz és csak magaddal vagy elégedett! Te össze-
kuszálod a rendet, nem igazodsz semmiféle szabályhoz, nem ismersz mértéket
(modus).”4 Ez a heves, lángoló Isten-szeretet mint elérendő vagy követendő 
életminta a Hisa Zlata imádságaiban többször megjelenik.

Szent Athanáz alexandriai püspök (295 k.–373) hitvallása – az úgyneve-
zett Quicumque vagy Symbolum Athanasii – is olvasható az imakönyvben. (HZ,
137–142.) A neki tulajdonított, ám vitatott eredetű imádság a Szenthárom-
ságról és a megtestesülés misztériumáról szól. A II. Vatikáni Zsinat után
szűnt meg a rendszeres éneklése: addig a vasárnapi primában rendszeresen 
énekelték. Magyarul Pázmány Péter fordításában bekerült az Éneklő Egyház
népénektárba.5

4 Kurt RUH, A nyugati misztika története I. A patrisztikus alapok és a 12. század szerzetesi teológiája,
Bp., Akadémiai, 2006, 258.
5 Éneklő egyház: Római katolikus népénektár – liturgikus énekekkel és imádságokkal, Bp., Szent
István Társulat, 1985, 1132–1135.



HORVÁTH SÁNDOR

134

Zsoltárok kompilációja

„A hirtelen, váratlan halál ellen való orvosság” („Vracstvo szuprot nagloj, i

nerpipravnoj szmerti”) címet viselő ima zsoltárkompiláció. (HZ, 385.) A
következő zsoltárrészletek szerepelnek – a következő sorrendben – az imá-

ban: 12, 4; 30, 6; 85, 17; 115, 7; 138, 5–6; 141, 6–7. Amint Šundalić kimutat-
ta: 16. századi szerzőket követ ezzel az eljárással Bogovich. Nikola Dešić 

1560-ban Páduában megjelentetett Raj duše című könyvében lát napvilágot 
szinte ugyanez a zsoltárkompiláció: csak egyetlen részletet helyezett Dešić 

más sorrendbe. Nyelvileg azonban Bogovich jelentősen átírta a feltételezett 
forrását, Dešić imádságát.6

Átvételek további korábbi kiadványokból

Amint már a Hisa Zlata énekeinél is megállapítottuk, a legtöbb eddig
igazolható átvétel – már a Duhovni Vertlyaczba is – Juraj Mulih Duhovne Jacske
című könyvéből (va Gyuri, 1750) történt. Mivel Mulih könyvében csak ke-
vés imádság található, ezért csak néhány átvétel történhetett.

Az étkezés előtti ima némileg átírt, ahogy a többi is. „Urunk Istenünk, 
áldj meg minket és ezeket az ajándékaidat, amelyeket magunkhoz kívá-
nunk venni, és testünket a te szolgálatodra felerősíteni.” (Mulih, 1750, 73.) 
– A Hisa Zlatában ugyanez így hangzik: „Urunk Istenünk, áldj meg minket
és ezeket az ajándékaidat, amelyeket venni [!] akarunk, és bűnös testünket 
a szolgálatodra felerősíteni.” (HZ, 19.) – Ez az apróság is jelzi azt az elté-
rést, amit akár Mulih könyve és a Hisa Zlata, akár a Duhovni Vertlyacz és a
Hisa Zlata között tapasztalhatunk: a Hisa Zlatában a negatív érzelmek
keltése a cél, és fontos az ember gyarlóságának, bűnösségének a hangozta-
tása.

De pozitív tartalmú betoldások is találhatók, mint a következő Mulihtól 
való átvételnél látható, az étkezés utáni imába a „Köszönjük neked, Úr Is-

ten, ezeket és minden ajándékodat” részhez Bogovich betoldotta, hogy
„amelyekkel kegyesen megajándékoztál minket”. (Mulih, 1750, 73; HZ, 20.)

6 Vö. ŠUNDALIĆ, i. m., 221. – A hirtelen halál ellen való orvosság eredetileg: Nikola DEŠIĆ,
Raj duše, Padova, 1560, 445r–446v.
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Az imádság végéhez Bogovich még betoldja: „Adj, Uram, minden jóte-

vőnknek – élőknek és holtaknak – örök Életet. Amen.” (HZ, 20.)
Az esti imádság Mulihtól átvétel, de Bogovich erősen átírta. (Mulih, 

1750, 73–75; HZ, 21–23.)
A „Názáreti Jézus, Zsidók Királya” kezdetű fohász átvétel Mulihtól, de 

Bogovich a Hisa Zlatában hosszabb imát fűz hozzá. (Mulih, 1750, 78; HZ,
27–28.)

A Miatyánkról Nikola Krajačević Sartorius versbe szedett imádságot 
közölt 1640-ben kiadott imakönyvében,7 Bogovich pedig imát írt a

Miatyánkból. (HZ, 147–154.)
A Hisa Zlata egyik újdonsága a Duhovni Vertlyaczhoz képest a házastársak

egymásért szóló imádsága, amelynek előképét viszont Frangepán Katalinnál 
találjuk meg, az Útitárs (Putni tovaruš) című imakönyvében szerepel.8

Bogovichnál többek között ezt olvashatjuk:

Nagyon bölcs Isten, aki hatalmas bölcsességedből e Világ kezdetén az első házas 
törvényben megszentelted a házastársakat, és a régi Pátriárkáknál is tiszteletben
tartottad ugyanezt a szent házasságot, annak jegyében, hogy általa az emberi
nemzet növekedne, és a választottjaid száma a mennyben meglenne, add nekem
és házastársamnak égi áldásodat, hogy ebben az állapotban híven szolgáljunk, és
benne bölcsen és állhatatosan egymásért alázatosan éljünk, hogy ez az állapot
számunkra ne romlás legyen, hanem a megváltásunkat szolgálja […]. (Bose
premudri, kisi polig prevelike mudroszti u pocsetku ovoga Szvita va pervom
hisnom zakonu, hisno tovarustvo poszvetil, y u sztari Patriarkah jeszi va postenyi
dersal to iszto szveto Histvo, vato jime, dabisze po nyem cslovicsji narod
povekssaval, y tvojih izibranih broi va nebi napunil; darui ti meni y mojoi
tovarussiczi (ali ako szi sena, reci: mojemu tovarussu) tvoi nebeszki blagoszlov,
dati va ovom sztalissu verno szlusimo, ter va nyem szpametno y dosztoino jeda
drugomu pokorni sivimo, danam ov sztaliss nebude na szkvarenye, nego na
zvelicsenye […]; HZ, 392–393.)

Az első áldozás utáni ének – a négyből – a Loyolai Szent Ignác fohásza-

ként ismert „Krisztus lelke, szentelj meg engem” (Dussa Kristusseva poszveti
me; HZ, 108–109), amely horvátul a 14. századi „Vatikáni Imakönyv”-ben

(Vatikanski molitvenik) jelent meg először, ennek egy átírt, stilizált változata.9

7 Nikola KRAJAČEVIĆ Sartorius, Molitvene knjižice, Požun, 1640, 453; ŠUNDALIĆ, i. m., 218.
8 Katarina FRANKOPAN ZRINSKA, Putni tovaruš, 1661, 351–352.
9 ŠUNDALIĆ, i. m., 219. Vö. Franjo FANCEV, Ciro GIANELLI, Vatikanski hrvatski molitvenik i
Dubrovački psaltir, Zagreb, 1934 (Djela HAZU, knj. 31).
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Egyes szavak megfelelései nyomán feltételezhetjük, hogy a grádistyei
horvátok első katolikus evangéliumos könyvét forrásként használhatták a 
Hisa Zlata összeállításánál. Ilyen szó például a „plav” (hajó).10

János evangéliumának az elejét a mise befejező imádságai között találjuk, 
bár címe szerint „Szent János utolsó evangéliuma“. (HZ, 58–60.) Az
ünnepekre szóló evangéliumi részek között megtaláljuk a Pavlinski zbornikban
olvashatókat is, de ott kaj dialektusban, míg itt csá nyelvjárásban szerepel.11

A közvetlen előkép: a Duhovni Vrtlyacz

A közvetlen példát a Duhovni Vertlyacz (a továbbiakban DV) jelenti, amelyet
egy évvel korábban adott ki Bogovich és Palkovics. Egyes vélemények szerint
azonos a két imakönyv. Részletes összevetésük nyomán azonban feltűnnek 
az eltérések, a különbségek. Feltűnik, hogy a DV számozatlan oldalú beveze-
tőjében a doxológia mondásához vagy hallásához/hallgatásához 30 nap bú-
csút ígér – míg a HZ-ban ritkán találkozunk az imádságokban a „Dicsőség”-
gel. A DV 1–5. oldalán olvasható imák nem szerepelnek a HZ-ban.

A mise felajánlási részénél mondandó imádság a HZ-ban (42–43) rész-
ben változata, átírt variánsa a DV-ban (12–13) olvasható hasonló imának,
de van hozzáírt része is. A szent ostya felmutatásának imája a HZ-ban (47–
48) azonos a DV-ban találhatóval (13), de a HZ-ban a befejezésnél a Jézus-
hoz szóló invokáció gazdagabb, bővítettebb. A DV-ban „O dobri Jesus”
(Ó, jó Jézus), a HZ-ban „O dóbri Jesus, o szlatki Jesus, o Divicze Marie
predragi Szin” (Ó, jó Jézus, ó, édes Jézus, ó, Szűz Mária drágalátos Fia) 
található. Az áldozás utáni Loyolai Szent Ignác-imádságot már a DV (13–
14) is közli (vö. HZ, 48–49). Apró eltéréseket fedezhetünk fel: például a
visszaható névmás „méne” (engem) helyett a HZ-ban a rövid alak („me”,
engem) jelenik meg. További hasonlóság található más mise alatti imádsá-
goknál is. Ezt tapasztaljuk a gyónási imáknál is (például HZ, 75–78, 88–93).
Több új áldozási imádságot, valamint a Miatyánkról szóló imádságot talá-
lunk a HZ-ban, amelyek a DV-ban hiányoznak.

10 Horvaczko evangelye, Győr, 1732, 34. – NYOMÁRKAY István, Ein burgenländisch-kroatisches
Evangelienbuch aus dem Jahre 1732, Studia Slavica, 19, 1973, 399.
11 Pavlinksi zbornik 1644: Transkripcija i komentari, pripremili za tisak i popratne studije
napisali Koraljka KOS, Antun ŠOJAT, Vladimir ZAGORAC, Zagreb, 1991, 53–54.
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A Jézus nevéről szóló officium mindkettőben olvasható: DV 30-tól, HZ

157-től. De a HZ-ban egyes szavak variánsát találhatjuk, például: „leg-
szegényebb Jézus” – DV: „Jesus naiubogij”, HZ: „Jesus najsziromassiji”.

Továbbá a HZ-ban betoldott, újabb sorokat is találunk, például: „Jesus
najpokorniji” (legalázatosabb Jézus; HZ, 164); „Jesus mirnik med Bogom i

lyudi” (Isten és az emberek közötti békítő Jézus; HZ, 165); a DV-ban ezek
nem szerepelnek.

A további imádságoknál is hasonló összefüggések, illetőleg eltérések fe-
dezhetők fel. Vannak a DV-ban olyan imák, amelyek hiányoznak a HZ-ban:

például a 49–51. oldalon. Találunk azonos szándékokra teljesen más imádsá-
gokat is: Szent Mihály és Ráfael arkangyalokhoz más imádság található a DV-

ban (76 és 77) és a HZ-ban (289–290 és 292); a Gábriel arkangyalhoz szóló
imádság a HZ-ban (291–292) a DV (77) változata. A szentekhez szóló imád-

ságok közül a Donáthoz szóló (HZ, 347–348) hiányzik a DV-ból, amint hi-
ányzik a hirtelen halál elleni imádság (HZ, 385–387), a pestis elleni ima (HZ,

388–390), hiányoznak a családtagok egymásért szóló imái (HZ, 392–400),
valamint az egy apostolhoz, egy vértanúhoz, egy hitvallóhoz és egy szűzhöz 

szóló általános imák (HZ, 371–376). A betegeknél és haldoklóknál mondan-
dó imádságok mások a DV-ban (88–91) és a HZ-ban (401–412).

A nyelvi sajátosságokból

A grádistyei horvátoknál nem rögzült a konszekrált ostyára a „lelki liszt”,

„lelki táplálék” (duhovno brasno), de a Hisa Zlatában megjelent: „A lelki
táplálék, amely Istentől a haldoklóknak adatott” („Brasno duhovno od Bo-

ga dano lyudém preminuchim”; HZ, 185). Marko Marulić (1450–1524), a 
nagy spliti humanista írásaiban már megtaláljuk a „lelki liszt”, „lelki táplá-

lék” kifejezést. Lelki tápláléknak fordítja Balogh István.12 Azt gondoljuk,
hogy Bogovich az imakönyv összeállításánál azt a kaj-horvát hagyományt

követte, amelynek létezését a Gazophylacium és egy önálló kötet, amely ezt a
címet viseli, igazolja.13 Utóbbi, Nikola Hermon jezsuita könyve az 1656-ban

12 BALOGH István, Politikai nyelvtörténet, Létünk, 2007/3, 17.
13 Joannis BELLOSZTENCZ, Gazophylacium […], Zagrabiae, Typis Joannis Baptistae Weitz,
Inclyti Regni Cratiae Typographi, 1740, 29.
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megalapított rijekai Szent Kereszt Társulat számára készült, és 1693-ban

jelent meg Ljubljanában.14

Több horvát szó, kifejezés külön elemzendő lenne ahhoz, hogy az 

előzményeket, a mintákat egyes nyelvi sajátosságokkal is alátámasszuk. En-
nek kifejtése helyett azonban ezúttal csupán utalunk néhány – további –

nyelvi sajátosságra, különlegességre. A magyar jövevényszavak között talál-
ható például a „csalarni szvit” (csalárd világ; például HZ, 325). A katona szó

„voschan” formája a „vojak” forma helyett (HZ, 345); az uralkodó szó
„ladavacz” formában (HZ, 289); a fekély szó „mozol” formában (HZ, 77); a

lény szóra a „bitye” (HZ, 191) – utóbbit Nyomárkay szótára15 nem közli a
Hisa Zlatából, csak Jordán Tamás 1857-es katekizmusában és az 1862-es

közép-katekizmusban található szavakra hivatkozik.

Látványos ünneplés – passzív részvétel

A barokk kultúra az ünneplés kultúrája – a látványos ünneplés kultúrája
volt. Láttatni engedte a parasztoknak és a polgároknak a fennkölt és fensé-

ges ünneplést, amelyben ők nézőként vehettek részt. A szentmisén tehát 
szinte passzív résztvevők voltak a hívek: csak az éneklésbe kapcsolódtak be. 

Bár, ha jeles templom ünnepi miséjét tartották, akkor azon a templom ze-
nekara szerepelt – többnyire az éneklés helyett.16 Ezért olvashatunk az

imakönyvben sok mise alatti imádságot, elmélkedést.

14 Nikola HERMON, Brašno duhovno – molitvenik uredio [...] Branko Fučić, Rijeka, Katedrala u
Rijeci, 1993. Faks. pretisak izd.: Ljubljana, Tiskara J. Tadija Majera, 1693.
15 István NYOMÁRKAY, Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen mit einem
rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter, Szombathely, Akadémiai – Znanstveni institut
Gradišćanskih Hrvatov – Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten, 
1996, 9.
16 Franjo Emanuel HOŠKO, Sadržajne i povijesne odrednice razvoja i istraživanja pučke pobožnosti,
Bogoslovska smotra, 1983/2–3, 199; Joseph Andreas JUNGMANN, Liturgisches Erbe und
pastorale Gegenwart, Innsbruck, 1960, 109–110.
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Pietas austriaca: Szentháromság, Szent Kereszt,
Eucharisztia, Mária tisztelete

A „pietas austriaca” szellemisége is tükröződik a kegyes jámborságon, s en-
nek lenyomata is ez az imakönyv. A Szentháromság és a Szent Kereszt tiszte-
lete a törökök elleni harchoz, az Eucharisztia- és Mária-tisztelet pedig az el-
lenreformációhoz köthető. Krisztus tisztelete már középkori gyökerű, de az ő 
háromféle tisztelete jellegzetesen barokk. A szenvedő Krisztus tisztelete, a 
megdicsőült Krisztus tisztelete, valamint Krisztus tisztelete az Eucha-
risztiában mondhatni egyelő súlyt kap e korszak hivatalos szertartásaiban és 
kegyes jámborságában. A Fájdalmas Krisztus (Ecce Homo) számos kőoszlo-
pon jelent meg ebben az időszakban az utak mentén. De – e tiszteletek ki-
emelkedő képviselői – a ferencesek révén megjelenik a keresztútjárásban, a 
keresztút imádkozásában is.17 Ugyancsak sok szenvedő Jézussal kapcsolatos 
imádságban (Jézus szenvedő tagjainak, Jézus sebeinek tiszteletében; HZ,
200–212) – és többek között a Jézus szenvedéséről szóló litániákban (HZ,
193–200) – is kifejeződött e tisztelet.18 Mivel eredetileg a kismartoni kálváriá-
hoz kötődő Máriás horvát kegyes társulatnak készített könyvről beszélünk, a 
hangsúlyos Mária-tisztelet magától értetődő. 

A fentiek mellett – Söveges Dávid nyomán – számba vehetjük a hazai
barokk népi lelkiség szentkultuszát, amint ezt megtettük az énekeknél is.19

Söveges szerint jelentős Nepomuki Szent János, Mária Magdolna, Szent 
Mihály, Szent Flórián, Szent Vendel, Szent Sebestyén és Szent Rókus tiszte-
lete. Szent Józsefé csak a 19. században lesz divatos Antaléval és Tádééval
egyetemben, és nagyon terjed a magyar szentek tisztelete.20 E sorból csupán
Mária Magdolna hiányzik, ha könyvünk szenttiszteletét tekintjük át, Szent
Vendel helyett pedig megjelenik Donát. Ugyanakkor Szent József és Páduai
Szent Antal tisztelete már jelen van. Utóbbi tisztelete ferences szentként
természetes egy ferences kiadványban, amint Szeráfi Szent Ferenc tisztelete
is.

17 Konrad BAUMGARTNER, Die Seelsorge im Bistum Passau zwischen barocker Tradition,
Aufklärung und Restauration, St. Ottilien, 1975, 457; HOŠKO, i. m., 201.
18 HOŠKO, i. m., 200.
19 SÖVEGES Dávid, Fejezetek a lelkiség történetéből II. A reneszánsz humanizmustól a II. Vatikáni 
Zsinatot követő változásokig, Pannonhalma, Bencés, 2007 (Napjaink Teológiája, 7).
20 Uo., 104–105.



HORVÁTH SÁNDOR

140

Régi és modern – középkori és barokk

Akár az imádságokban megjelenő szenteket vizsgáljuk, akár az egész ima-
könyv szerkezetét, tartalmát tekintjük át, azt tapasztaljuk, hogy a régi és az
új keveredik benne: tehát a középkori és a barokk elemek egymás mellett
találhatók.

Ha Pázmány Imádságos könyvét (1606) a középkori, hórás imakönyvekkel
szemben modernnek tekintjük, akkor a Hisa Zlata modern is, meg régi,
középkori is. A könyv szerkezete pedig már alapjaiban modern. Pázmánynál
hivatalos, közösségben mondott imák, napközi imák, gyónást, szentáldozást
kísérő imák, imák a szentmise alatt, hálaadó és dicsérő imák, különféle kérő 
imák, különféle állapotokban lévők imái találhatók.21 Bogovich imakönyve
is ilyen szerkezetű. Pázmány például emlékként idézi a régi „keresztvetést”, 
azaz a homlokra, szájra, szívre rajzolt kis keresztecskéket, Bogovich pedig
ezt a gyakorlatot követi imádságaiban (vö. HZ, 28).

Pázmány nem követi azt a késő gótikus gyakorlatot, hogy egyes kedvelt 
szentekhez írjon imákat, hanem csak általános imákat ír az egyes szentek és
más tiszteletre méltók csoportjaihoz: az apostolokhoz, a mártírokhoz, a
szüzekhez, a konfesszorokhoz.22 Bogovich ilyen imákat is közöl, de több
konkrét szenthez is fohászkodik imádságokban. Sőt, ezeket a középkori 
gyakorlatnak megfelelően kéri valami elleni oltalomra. Ez is régi, középkori 
viszonyulás: a valami ellenében kért segítség. Az új már valamiért szóló ima.
Valami elleniek például: Szent Sebestyént a pestis ellen kéri oltalmazóként,
Szent Flóriánt a tűz ellen, Szent Donátot a rossz idő ellen, Szent Apollóniát 
a fogfájás ellen, Szent Lúciát a szembetegség ellen, míg Szent Borbálát a jó
halálért kéri támogatóul. Ez a valami elleni imamód és a valamiért imamód
a szentek nélküli kérő, könyörgő imákban is megjelenik. 

Stíluseszközök a kegyesség szolgálatában

Az érzelmek megmozgatása, az érzelmek révén keltett erkölcsi hatás jól
ismert, a szakirodalomban feltárt módja a barokk retorikának. Az affektus-

21 Uo., 106.
22 Uo., 108.
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elmélet szerint ez akkor válik jelentőssé, amikor megjelennek a patetikus 
figurák is.23 Ehhez a barokk szerzők gyakran azt az utat választják, hogy 
ellentétes érzelmekkel kívánják elérni a megfelelő hatást. Ezt az utat válasz-
totta Bogovich is a Hisa Zlatában. Erre utaltunk már az imakönyv énekei-
vel kapcsolatban is. Az imádságokban is olyan fordulatok, megfogalmazá-
sok találhatók, amelyek félelmet ébresztenek a hívőben, hogy ezáltal – a 
félelmei tárgyát, a kárhozatot elkerülendő – az örök boldogságot, a 
mennyországot kívánja, azt törekedjen elérni. Tehát negatív érzelmekkel
pozitív értéket, erkölcsiséget ébreszt, alakít az ilyen ima. S ha a közvetlen
előkép, a Duhovni Vertlyacz és a Hisa Zlata közötti különbséget keressük,
akkor hatását, eszmeiségét illetően ebben leljük meg. Noha a felszínesebb 
összehasonlítás nyomán azt mondanánk, hogy a két imakönyv szinte azo-
nos, alaposabban szemügyre véve ez a stiláris elem erőteljesen megkülön-
bözteti őket. Az eddigi vélekedéssel szemben tehát ki kell jelentenünk, 
hogy éppen a Hisa Zlatában jól megfogható affektivitás jelenthette e könyv
óriási sikerét, sok ezer példányos megjelenését a százezernyi grádistyei
horvát számára. Példaként a Szent Apollóniához szóló imádságot idézhet-
jük (HZ, 353–354):

Ó, nemes Szűz, Isten vértanúja, szent Apollónia! Ki az Égi Vőlegényed, Jézus 
Krisztus szeretetéért szörnyű kínokat szívesen és boldogan vállaltál, amikor az ő 
szent Nevéért fogaidat kiverték; alázatosan kérlek, kérjed értem a kegyes Istent,
hogy szabadítson meg a súlyos fogfájástól és minden bűntől, hogy halálom után 
ne legyek a külső sötétségbe vetve, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Amen. (O 
Plemenita Divicza i Mucsenicza Bosja, szvéta APOLONIA! ka szi za lyubav
tvojéga Nebészkoga Zarucsnyaka JEsussa Kristussa sztrassnu muku radó i
veszélo terpila, kad szuti za nyegovo preszvéto Jime zube zbijali; poniznó ti sze
molim, proszi za me miloga Boga, da me oszlobodi od preteské zubné boli i od
szi grihov, da po szmerti nebudem zahichen va oné vajnszke [!] skurine, kadi
bude placs i skripanye zubi. Amén. DV, 87.)

Mindenható Úristen, akinek a dicsőségére és hálaadására szent Apollónia ször-
nyű és keserves fogkirángatást szenvedett, kérünk, hallgass meg minket, hogy mi, 
akik az ő emlékezetét szolgáljuk, a szörnyű fogfájástól imádsága által mentesül-
jünk, és halálunk után az Égi Királyságot elnyerjük. Amen. (Szemoguchi
Goszpodine Bose, za koga diku, y hvalu, je szvéta Apolonia Sztrassno, y suhko
zubno terzanye terpila. Proszimote, uszlissi nasz, dasze mi, ki nye szpominanye
pobosno obszlusujemo, od sztrassne zubné bóli: po nye molitvi mentujemo, y
po szmerti nassoi Nebészko Krályesztvo zadobimo, Amen.)

23 TASI Réka, Az isteni szó barokk sáfárai, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009 (Cso-
konai Könyvtár, 45).
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A negatív érzelmeket gerjesztő „hogy halálom után ne legyek a külső sötét-
ségbe vetve, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz” (HZ) helyett az ima végén azt
kérni, hogy „halálunk után az Égi Királyságot elnyerjük” (DV), nagy kü-
lönbséget jelent. Pozitív érzelmeket kelt az imádkozóban az a magyar nyel-
vű, Szent Apollóniához szóló imádság, amely vélhetően a Hisa Zlata kelet-
kezésének idejében íródhatott egy Kámán Kata szolgáló fizetéséről és tar-
tozásáról szóló nyugta hátlapjára, s amely Vidos János özvegye, Tallián
Júlianna chartabianciái között maradt fenn, ezért 1768-ra datálható.24 Ösz-
szevetésül a szövege:

Istenj Kinek dicsőségéért a’ szent szűz, es Mártyr Apollónia fogainak Ki-verésétt, 
es füleiben forró ónnak öntésétt szenvette nagy bekességel, Könyörgök néked
alázotossan, hogy a’ Kik az ő emlékezetitt tisztellyűk, a’ fog fájásnok, és füleink 
siketségének Kinyaibul megmenekegjünk, és az örök életnek örömében juthas-
sunk, a’ mi Urunk Jésus Krisztus által. Amen.

Az imádságokban az ima mondója nagyon gyakran kifejezi, milyen mély-
ségesen nagy bűnös, s kéri Isten bocsánatát. A Szentháromsághoz szóló 
reggeli imádságban például ez áll:

Tudom, hogy ezen az éjszakán sok lelkecskét bűnös ágyából kemény bíróságod-
hoz hívtál, és a szokásnak megfelelően a pokol szenvedéseire ítélted, engem pe-
dig, sokkal nagyobb bűnöst életben és egészségben tartottál. (Znam da jeszi ovu 
noch nogo dussicz iz nyihove grissne sztélye na tvoi ostri szud pozval, i po
praviczi va paklénszke muke odszudil, a mene za csuda véchega grissnika jeszi
sivoga, i zdravoga obdersal. HZ, 4.)

Páduai Szent Antal litániájában egy régi toposz jelenik meg Szent Antal
egyik jellemzéseként: „a gonosz ellenség ostora” („Ti bics zali népretelyov”;
HZ, 330). Az „Isten ostorából” való áthallás nyilvánvaló. „Isten ostora”
pedig a Hisa Zlata megjelenését megelőző évezredben Attila volt, a hunok 
vezére. Itt azonban ne ragadjunk le, hiszen e jelzős szerkezet a káldeusok 
jellemzéseként adott tartalmi hasonlóság miatt alakulhatott ki Attilánál.
Habakuk prófétának Isten úgy jellemezte a káldeusokat, azaz a babilóniaia-
kat, miként később a hunokat; e bibliai helyet gyakran így is értelmezték: 
„Az első jövendölés: a káldeusok az Isten ostora” (Hab 1, 5–11).25

A fokozás sajátosan barokk módját találjuk az esti imádságok között.

24 Vas Megyei Levéltár, Polgári Perek Fasc. 251. N. 51. – Az adatot Benczik Gyulának
köszönöm.
25 Biblia: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Bp., Szent István Társulat, 1979, 1068.
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Ó, hőn szeretett Istenem és minden javam! Valahányszor lélegzetet veszek a mai 
éjszakán, annyiszor ezerszer légy általam áldva, és valahányszor ereim és szívem
megmozdulnak, annyiszor légy helyettem dicsérve a teljes égi udvartól, és hála-
adásul minden jótéteményedért felajánlom néked Jézus és Mária drágalátos szí-
vét. (O preljubljéni Bog moj, i sze dobro moje! kulikogoder krat ovu noch
zdahnem, tuliko jezero-krat budi od mene blagoszlovlyen, i kulikogoderkrat mi
sze sila, i szercze gane, tulikokrat mészto méne budi hvalyen od szega dvora
nebészkoga, i na zahvalnoszt za sze dobrocsinénye tvoje offrujem ti prelyublyéna
szercza Jesussa i MARIE.)

Az idézet rávilágít arra is, hogy Bogovich terjeszti Jézus és Mária Szívé-
nek tiszteletét is.

Az „Isten Anyja hét fájdalmáról” szóló imádságban az ima mondója em-
lékezteti a Szűzanyát élete egyes eseményeire, analógiaként használja fel 
azokat, hogy kérhesse Máriát, úgy legyen most az ő segítségére, amint egy-
koron tette. Például:

Ó, Mária, te, aki a türelem igaz tükre vagy! Emlékeztetlek szeretetedre, amellyel
fiadhoz a legnagyobb fájdalmak közepette is hű maradtál, és kérlek, maradj ve-
lem is ilyen híven utolsó és legnagyobb szenvedésem idején. (O Maria, ti pravo
zerczalo szterplénya! szpominam te isz oné lyubavi, sz-kum szi pri tvojém Szinu
va nyegovi najvechi muka vérnó osztala, i proszim te, obsztani i pri meni tako
vérno, [sic!] va poszlipnyoj [sic!] i najvechoj muki mojoj. HZ, 287.)

Hét analógiát sorol ez az imádság. (HZ, 286–289.) Így összetett gondolat-
ritmus születik, amely egyben az affektivitással is él.

Sorolást, halmozást többször használnak az imádságok. Idézzünk egy
másik példát is:

Ó, rendkívül szerencsés Mária! Te, a könyörületes Isten Anyja, te, a szenvedő 
ember Anyja, te, a kemény Bíró Anyja, te, a bűnös vétkes Anyja.26 (O MARIA
kruto szrichna! ti Mati Boga milosztivnoga, ti Mati cslovika nevólynoga, ti Mati
Szudcza ostróga, ti Mati krivcza grissnoga. HZ, 246–147.)

Az utazás a világ háborgó tengerén – e romantikus, érzelmes szövegek-
ben ma nagy előszeretettel alkalmazott metafora is megjelenik az ima-
könyvben. „Míg e világ háborgó tengerén utazom, világíts és ne hagyj elme-
rülni” („doklyésze po zburkanom ovoga szvita morju vózim, szviti mi i
nedajmisze utopit”; HZ, 269). Quintus Horatius Flaccus (Kr. e. 65–8) ódá-
jának költői képe rendkívül szívósan él, s időről időre meg-megjelenik a 
szépirodalmi, s talán még gyakrabban a közköltészeti alkotásokban, s amint
látjuk, néha az imádságokból sem marad ki.

26 Utóbbi fogalom nehezen értelmezhető: talán elírás egy átvétel kapcsán. 
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Ehhez hasonlóan gyakorta olvasható a romantikus írásokban a másik jel-
legzetes barokk kép: a lángoló szív, a lángoló szeretet, avagy a szív lángoló 
szeretete. Mária szeretetéről olvashatjuk a Hisa Zlatában: „Óh, bárcsak úgy 
meggyulladna szívem a szeretetedtől, hogy minden evilági vágyat bennem 
eloltana!” („Oh dabi sze szercze moje od ljubavi tvojé tako vasgalo, dabi 
sze va meni sze poselénye ovoga szvita pogaszilo!”; HZ, 267.) 
 
 

Litániák 
 
Nem véletlen, hogy sok – összesen tizenöt – litániát tartalmaz e könyv, 
hiszen a litánia-imaforma nagyon megfelelt a barokknak: ekkor élte virágko-
rát.27 Az Officium Rakoczianumban tizenhét litánia található, a Himmelische 
Palmgärtleinban tizenegy.28  

Szent Józsefről is olvashatunk litániát az imakönyvben. Ehhez egy „Jé-
zus, Mária és József”-hez szóló imádság is csatlakozik. Azt gondolhatnánk, 
hogy a Szent Család tiszteletének a nyomára bukkanunk. Noha az „égi csa-
lád” (z-obum nebészkum drusinum; HZ, 296) kifejezés szerepel az imád-
ságban, sőt, „fogadj családtagodul”, kéri az imát mondó, de az ima kérő 
része az utolsó órában való támogatásra vonatkozik. Az imádkozó kéri 
Szent Józseftől: „őrizd testemet és lelkemet minden tisztátalanságtól, bűntől 
és szerencsétlenségtől, jöjj bátorításomra, amikor majd halálos fájdalomban 
gyötrődöm, érd el, hogy életemben szokásommá váljon, halálomban utolsó 
szavam és gondolatom legyen Jézus, Mária, József”. (HZ, 296–297.) 
 
 

Továbbélés 
 
Míg a Hisa Zlata énekeinél nagyarányú továbbélést állapíthattunk meg, addig 
az imádságos részből napjainkig alig valami maradt használatban a 
grádistyei horvátoknál. Például a keresztút, továbbá néhány litánia – a 
Lorettói, a Mindenszentek-, az Oltáriszentségről és a Jézus nevéről szóló litániát, 
valamint a halottnál mondottat ma is imádkozzák a grádistyei horvátok. 
                                                   
27 SÖVEGES, i. m., II, 133. 
28 Uo. 
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Használnak még egyes fohászokat, mint „Jézus, Mária, József, segítsetek!”
(HZ, 1.) Más azonban nem él a Hisa Zlata imádságaiból.

Összefoglalásul azt is ki kell emelnünk, hogy bár a könyv a ferences öv-
társulat horvát tagjai számára íródott, az imarészben a Szűzanyának nem jut 
kiemelt, jelentős szerep. A sokféle dedikációjú imádságban inkább az Isten-
központúság – különösen a Fiúra és az Atyára fordított figyelem – uralko-
dik, noha a Szűzanya – mint mediatrix – egy-egy sor erejéig gyakorta feltű-
nik a másokhoz szóló imádságok esetében is.
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Lelki fegyverek – újraírt imádságok

2009 novemberében a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban konferenciát
rendeztek Távol a fronttól – A hátország nagy háborúja címmel.1 Ezen alkalom-

mal tartott előadásomban a háborús imakönyvek kérdéskörével (elsősorban 
pasztorális és reprezentációs szerepükkel és irodalmi eszközeikkel) foglal-

koztam.2 Az ott előadott anyagom a kutatás további szakaszaiban kiegé-
szült, e munkafolyamat az anyag átstrukturálását tette szükségessé. Ebből 

adódóan jelen előadásomban elsősorban a hagyományhoz való viszonyt 
helyezem középpontba két 17. századi imakönyv példáján. Elsősorban a 

szövegalkotási módok hagyományát, a „régi, jól bevált” imák némiképpen
tekintélyelvű hagyományozódását mutatom be. Ugyanakkor egy érdekes 

példa erejéig kitérek az imakönyvek sajátos reprezentációs (olykor politikai)
funkciójára is.

Mind katolikus, mind protestáns vonatkozásban igazolható, hogy az első 
világháború kitörését követően szinte azonnal számos katonaimakönyv 

látott napvilágot. Ezeket vizsgálva megállapítható, hogy célzott, változatos
és tömeges megjelentetésükkel szinte azonnal reagáltak az eseményekre az

egyes egyházi intézmények – ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a
Magyar katolikus lexikonban külön terminus technicussal illetik: tábori ima-

könyveknek vagy katonaimakönyveknek nevezik a hasonló jellegű kiadvá-
nyokat.3

Ugyanakkor tartalmi vonatkozásban fontos megjegyezni, hogy az aktua-
lizálást viszont a többség korántsem tartotta feltétlenül szükségesnek – sőt 

kimondottan károsnak vélték. Így jelenhetett meg a Protestáns Szemle ha-
sábjain az alábbi imakönyvkritika-részlet: „[…] egyáltalában nem tartjuk

sikerültnek a Lencz Géza […] könyvében közzétett alkalmi imádságokat,

1 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2009. november 23–25. Szervezők: Szoleczky 
Emese, Závodi Szilvia.
2 A tanulmány szerkesztett változata megjelent: MACZÁK Ibolya, Imakönyvek az első világhábo-
rúban, Médiakutató, 2010/1, 99–102.
3 Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, szerk. VICZIÁN János, IV, Bp., Szent István
Társulat, 1998, 259–260.



MACZÁK IBOLYA

148

melyek majdnem kivétel nélkül mind azért nevezik magukat imádságoknak,

mert az Istent »Te-«-nek szólítják s itt-ott elmésen ki is oktatják a világok
Urát a napi eseményekről, sőt Szombati Szabó István arról is, hogy Ő a 

mohamedán katonának is atyja, melyet nem kevesebb, mint három oldalon
bizonyít be.”4 A mai olvasó téved, ha a fentiek nyomán úgy gondolja, hogy

a Lencz Géza által szerkesztett kötet hemzseg az aktualitásoktól és konkrét
utalásoktól. A különös rosszallással említett Szombati Szabó-féle imádság

legkonkrétabb része a címe, amely így hangzik: Temető imádság harctéren meg-
sebzett s hazai kórházban meghalt mohamedán vallásu bosnyák katona felett. Sem a

konkrét harci cselekményről, sem az elhunytról nem derül ki több a vallásán 
kívül…

Ebben az esetben ugyan nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Protes-
táns Szemle és a debreceni teológiai akadémia köre ebben az időszakban a 
kívülállók számára is jól érzékelhetően kevéssé egyezett meg közéleti kérdé-
sekben – a lapok hasábjain is megjelenő nézeteltérések tehát imakönyvektől 
és a jelen esettől függetlenül is voltak köztük –, de ezek egyik sarkalatos 
pontja éppen az aktualizálás, az eseményekre való reagálás volt.

Az aktualizálási igény hiánya nemcsak a negatív kritikából derül ki, ha-

nem olykor az egyes imakönyvek előszavaiból is, példa erre katolikus rész-
ről a Háborús zsoltárok című könyvecske kiadása is, melynek esetében azt a 

tényt, hogy e kötetben a szerzői novumot nem a saját megfogalmazású 
gondolatok adják, meg sem próbálták titkolni. Sőt, kis túlzással élve ez adta 

a könyv reklámját is. A bevezető tanúsága szerint ugyanis ez egyszersmind a 
legújabb és legrégibb imakönyv5 – lévén voltaképpen zsoltárkompiláció,

szövegalkotási szempontból cento. (Ez az olasz eredetű elnevezés a költé-
szetben az idegen verssorokból összerótt értelmes szöveget jelenti. Lényege

szerint tehát idézetköltészet.) E szöveg esetében valóban bibliai költemé-
nyekből, azaz zsoltárokból vett részekről beszélhetünk. Vagyis a szöveg 

megfogalmazását tekintve semmi önállóság nincs benne. A szerző (összeál-
lító) ugyanis a különböző zsoltárok háborúra vonatkozó részeit kompilálta 

össze benne, méghozzá oly módon, hogy az imakönyv minden darabja a

4 [MAKKAI Sándor], Háborús imák és traktátusok, Protestáns Szemle, 1915/1, 88.
5 „Ha van háborús imakönyv, mely egyformán felel meg úgy a harctér lövészárkaiban küzdő 
katonáinknak, mint itthon maradt szorongatott kedveseinknek – nemcsak magán, de temp-
lomi használatra is –, akkor a háborús zsoltárok imakönyve az.” Terentiano BUBERLÉE,
Háborús zsoltárok, Bp., 1915, 2.
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Miatyánk egy-egy mondatához kapcsolódik. Azaz a kötet fő szervező eleme 

a Miatyánk, s ennek sorai tematizálják a Zsoltárok könyvéből kompilált, hábo-
rús vonatkozású szövegrészeket. A könyv Terentiano Buberlée 1793-as

Psalterium – Tempore periculosi belli, et publicae calamitatis usurpandum című mű-
vének Péri Bonaventura által készített fordítása.

Itt jegyzendő meg egyébként, hogy különböző fórumokon (így elsősor-
ban hitszónokokhoz szóló segédletekben, folyóiratokban) megjelentek a

különböző locus-, illetőleg textusgyűjtemények, amelyek ugyan prédikációs 
segédletként funkcionáltak, de igen alkalmasak lehettek akár hasonló kom-

pilációs célokra is. Példa erre az 1912-ben alapított, soproni illetőségű 
Evangélikus Egyházi Élet című újság, amely kifejezetten háborús tematiká-

val heti rendszerességgel közölt ilyeneket.
A lap alapító szerkesztője, Stráner Vilmos 1914-ben maga is összeállított 

egy háborús imakönyvet Lelki fegyver – Hadba vonult evang. katonáink címmel.
A könyv korabeli népszerűségére jellemző, hogy 1915 januárjára már 7. 

kiadását érte meg. Német és szlovák nyelvre egyaránt lefordították. (Meg-
jegyzendő, hogy eredeti példányszáma igen alacsony volt, de összességében 

több ezres nagyságrendről beszélhetünk.)  
Az imakönyv tartalmát illetően kiemelendő, hogy egyik jellegzetes imája 

(a háború idejére vonatkozó szöveg) bizonyos értelemben egy „nulladik”
kiadást is megért, amennyiben ezt a kötetkét megjelenése előtt is közölte a 

lap. Ez pedig egy olyan háborús imádság, amelynek első változata Ács Mi-
hály Arany láncz, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások,

kikkel a győzhetetlen Isten meggyőző igaz hit, ő felségét magához kapcsolhatja című 
imádságoskönyvében jelent meg. Nem is kevésszer: Lőcsén 1696-ban, 

1701-ben, 1706-ban, 1708-ban, 1726-ban, 1748-ban és 1752-ben, Jénában
1734-ben és 1747-ben, Augsburgban 1760-ban, Pozsonyban 1781-ben és

1793-ban. Még 1858-ban is kiadták Pesten Lelki arany láncz címmel, és az
imakönyv kivonata is megjelent Arany láncz veleje címen 1752-ben, a nyomta-

tási hely megnevezése nélkül.
Ács Mihálynak egyébként nem ez volt az egyetlen széles körben ismert

imakönyve. Bod Péter a következőket írta irodalmi tevékenységéről:  

Győrben az Augustai Vallason valóknak volt Papjok […] irt egy szép 
Könyvetskét arról, miképen készülgessen az Halálra, és hogy vigasztalja magát
betegségében ’s mitsoda jelekre vigyázzon s a t. […] Neve a’ Könyvnek Bóldog
halál szekere. Ki-nyomtatta vólt elsőben Áts Mihálynak Mihály nevű Fija a’ Tö-
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rök István Úr költségén Argentorátumban: de Leptinge nevü vámon árestálták
mikor hazájába akarná hozni, s az impériumban lévő Magyar Hadak elprédálták. 
Mikoron Hokstádnál 1704-dik eszt. az Ánglus és Tsászár hadai a’ Frantziákat fel-
verték, mind a’ Tiszteknek, mind a’ Frantzia Köz-katonáknak egyetmássai között
ezen magyar könyvetskének sok eksemplárjai találtattak. Mellyen elsöben
tsudálkoztak, de annak-utána ki-tanúlták, hogy azokat a’ frantziák Argen-
toratumban nyomtatták és arra tzéloztak vele, hogy ha Magyar-országba
szándékjok szerint bé-jöhetnek, ott a Magyarokkal barátságot szerezzenek ezen
könyvecske által, melyről értették vólt, hogy kedves vólna a Magyarok elött.6

Az idézett anekdotikus rész nem csak arra utal, hogy az imakönyvek szé-
les körben elterjedtek, és különösen háborúban volt jelentős szerepük (főleg 
a 20. századi anyagokból tudjuk, hogy méretük és terjedelmük okán igen
praktikus lelki-szellemi útitársnak bizonyultak hadi helyzetben, és sok eset-
ben lelki támaszt és vigaszt nyújtottak a tábori lelkész helyett egy-egy harci
cselekmény során). Bod leírása felvillantja annak a lehetőségét, hogy az ima-
könyv egyfajta diplomáciai eszközül szolgálhatott már a régi korokban is.
(Az első világháború idején a „politikai szempont” főként felekezeti vonat-
kozásban volt jellemző – vagyis az imakönyveknek missziós céljában mutat-
kozott meg –, ami eleve a Pázmány-imádságoskönyv egyik jellemzője volt.7)

A különböző kiadások összevetése érdekes és hasznos filológiai feladat 
lehetne; ezek közül én az első és az 1914-es harmadik kiadás szövegét vetet-
tem össze. (Ami megegyezik a „nulladik” kiadás változatával…) A kiadvány
jegyzése szerint a háború idejére vonatkozó ima, azaz a Hadakidejére-való
Könyörgö imádság8 „némi változtatással, illetőleg elhagyással” került kiadásra. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ima szövegének 40%-át kihúzta a
kötet összeállítója. Történetesen a következő részt:  

Ki a’ bünesek ellen kemény büntetéseddel, és megélesitett fegyvereddel fenye-
getödöl naponként. A’kik ellen [fogsz] hoszszas boszszú álló ’s meg-emésztő 
fegyvert, és hisz nagy meszszünnen a’ földnek utolso részérül; a’ Sasnak módgyá-
ra sebessen repülö olly szemtelen néped, a melly sem vén embert nem tiszteli,
sem pedig az iffiaknak személlyeket nem kedvelli, hanem mind a’ barmoknak te-

6 BOD Péter, Magyar Athenas, [Szeben], 1766, 16–17.
7 Vö. BOGÁR Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének ökumenizmusa = A magyar jezsuiták
küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Műve-
lődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti Konferenciák, 2), 252–259. Az Imádságos könyvről 
újabban: BAJÁKI Rita, BOGÁR Judit, Pázmány Imádságos könyvének hatása = Jubileumi emlékkönyv
Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE,
2010, 195–201.
8 ÁCS Mihály, Lelki arany láncz, Lőcse, 1696, 140–143 (RMK I. 1489).
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nyészését meg-emészti, s’ mind pedig a’ földnek gyümöltsét el veszti. Uram,
boszszú-állásnak Istene! […] mi-is szemeinkel az elmúlt idökben a’ pogány né-
peknek sokaságát láttuk, és meg-is tapasztaltuk szegény országunkban fenegeté-
sednek igasságát, de mivel senki közülünk valóba meg-nem változtatta, senki
meg-nem jobbította az ö utát, azért minden ideig-is héában vártuk a’ békességet,
mert ímé! nintsen! Héában reménlettük a’ meg-gyogyulásnak idejét, mert imé!
Felelem vagyon!9

A casus belli tehát kimaradt a szövegből – a továbbiakban Isten irgalma 
iránti vágy és békeóhaj jelenik meg benne.

Hasonló az alapgondolata a Szent István Társulatnál két változatban is
megjelent Háborús idők imakönyvének. A kisebb méretű, ám bővebb tartalmú 

kiadvány vélhetően inkább harctérre készült, a belőle előállított különlenyo-
mat pedig egyértelműen a hátország számára – ez utóbbiból ugyanis hiányoz-

nak a harctéri imádságok. A bővebb kiadvány – mai szemmel már-már döb-
benetes – előszavában a következők olvashatók: „Pázmány Péter imádságos-

könyve […] olyan időkben íródott, amikor szintén ellenséges hadak nyugtala-
nították országunk békéjét. A nagy primás könyvében sok olyan adatot talá-

lunk, amelyek mintha csak a mai nehéz napokban születtek volna.”10

Talán nem szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy milyen politikai és

egyéb különbségek voltak a Pázmány-imakönyv első kiadásának 1606-os 
megjelenési idejében történtek és az 1915-ös események között. Ehhez

hozzászámítandó, hogy például a Mikor hadakkal ostoroztatunk című ima még 
ennél is korábbi: eredeti, latin nyelvű változata már a jezsuita Petrus 

Michaelis Brillmacher Serta honoris et exultationis című kötetének 1567-es 
kiadásában megtalálható.11

Az 1915-ös imakönyv összeállítóinak becsületére legyen mondva, gon-
dosan jelölték, hogy mely imákat vették át szó szerint Pázmánytól, és me-

lyeket módosították. A változtatások részletes ismertetését ugyanakkor –
természetesen – mellőzték.  

Az itthon maradottak számára készült (rövidebb) kiadványban teljes ter-
jedelmében és az eredetinek megfelelően – némi illusztrációval ellátva – 

szerepel a Mikor hadakkal ostoroztatunk című ima.  

9 Uo., 140–141.
10 A háborús idők imakönyve: Pázmány Péter nyomán, Bp., Szent István Társulat, 1915, 6–7.
11 BOGÁR Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének forrásai = Textológia és forráskritika: Páz-
mány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány
Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 6), 67.
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Ez azonban már nem mondható el az ellenségért mondott imáról. A vál-
toztatások ebben az esetben nem nagy terjedelműek ugyan, de annál jelen-
tősebbek. Nyilvánvaló ok miatt ebből az imából kihagyták az Istenre vonat-
kozó, „csak te-reád hagyván a bosszúállást” szövegrészt, valamint a „min-
den háborúságot csendesen, békével szenvedjünk” óhajt „csendesen és
bizalommal viseljünk”-re módosították. Háborús időben nem tűnhetett 
ildomosnak a békesség óhajtása egy katonák, illetve hozzátartozók számára
készült pasztorációs anyagban.

Jelentős módosítások vannak az Özvegy imájában is, amely eredetileg Öz-
vegyek és árvák könyörgése volt. Ebből az imádságból – amint azt a címek kü-
lönbözősége is sejteti – kimaradtak az árvákra vonatkozó részek (ám nem 
kerültek be a külön az árváknak adresszált imába). Hiányzik továbbá a kö-
vetkező szövegrész is az 1915-ös kiadásból: „erőssen megparancsoltad, 
hogy senki az árváknak és özvegyeknek ne árcson, mert valaki ezeket
bolygattya, annak feleségét és gyermekit árvasággal bünteted; sőt, egész 
országokat szoktál pusztítani az árvák és özvegyek nyomorgatásiért.”12

Nyilvánvalóan az imádságoskönyv ismeretlen összeállítója nem vállalta an-
nak erkölcsi felelősségét, hogy valaki is úgy gondolja a hátországban, hogy 
az ő háborús szenvedéseit fronton harcoló szeretteinek kegyetlensége okoz-
ta. Az „Igazgass és táplálly engem; vigasztally és erősíts engem, minden 
nyavalyáimban”13 helyett a következő – az első világháborús időszakhoz 
jobban kapcsolódó – mondat olvasható: „Nyugtasd meg sajgo szivemet a te
könyörületességed írjával, hogy megnyugodjam hazámért elesett hősi férjem 
elmúlásán.”14

Az elmondott változtatásokat különösen fontossá teszi az a tény, hogy
az imádság nem nagy terjedelmű. S bár Pázmány neve fémjelzi mindkét 
változatát, filológiai szempontból igen jelentős az eltérés a szövegek között.  

Összegzésképpen tehát elmondható e két imádság, illetve imádságos-
könyv példáján, hogy a hagyománytisztelet, a tekintélyelvűség jelen volt 
bennük. A szövegalkotás a romantika előtti irodalom gyakorlatához alkal-
mazkodott bennük, amikor is a szerzői novumot nem elsősorban a saját 
gondolatok, sokkal inkább a szerkesztési módok és a tekintélyekhez való

12 PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv (1631), s. a. r. SZ. BAJÁKI Rita, HARGITTAY Emil, Bp.,
Universitas, 2001 (Pázmány Péter Művei), 197. 
13 Uo.
14 A háborús idők imakönyve…, i. m., 41.



Lelki fegyverek – újraírt imádságok

153

alkalmazkodás technikái (kompilálás, újraírás, rövidítés, bővítés, átstrukturá-
lás – összefoglalóan a szerkesztői munka) jelentették. Még akkor is, ha filo-
lógiai szempontból a vizsgált példák nyomán egyértelműen Kossuth bicská-
ja jut eszünkbe. Ez ugyanis a hagyomány szerint eredeti ugyan, jóllehet egy-
szer cserélni kellett a pengéjét, másszor pedig a nyelét…
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Bethlen Kata imádságai

Bevezetés

Az elsősorban önéletíróként számon tartott Bethlen Katának (1700–1759) 
tizennyolc imája ismert, egyrészt a Védelmező erős pais című imádságosköny-
véből, másrészt Önéletírásából. Az Önéletírás csonka kiadásban maradt ránk
valószínűleg 1760-ból, és Markos András szerint az 1751-re datálható imád-
ságoskönyv sem teljes.1

Az imádságok 1742 és 1751 között, kilenc év alatt születtek. Közülük ti-
zenöt mindkét említett műben megtalálható, ebből a szempontból az utolsó 
három, 1751-ben írt imádság számít kivételnek. Az 1751 februárjában szüle-
tett szöveg2 csak az imádságoskönyvben olvasható (melynek ez egyébként
záró könyörgése is), a két, kronologikus szempontból utolsónak ismert,
1751. júniusi, illetve júliusi ima pedig az Önéletírásban.3 A mű első kiadása ez 
utolsó imádság közben szakad meg, így ennek teljes szövegét csak a további
kéziratok 1970-es felfedezése óta olvashatjuk.4

A két mű közötti, imádságokat érintő eltérések ezzel nem érnek véget: a 
tizenöt „közös” imádság sorrendje két esetben eltér a két szövegben, tíz
esetben pedig címbeli különbözőséget tapasztalhatunk. Ezek a változások, 
változtatások tudatos szerkesztői munkát sejtetnek, a Védelmező erős pais
előszava alapján pedig egy esetleges kötetkompozíciós elv meglétére követ-
keztethetünk az imádságoskönyvben.

Tanulmányomban külön vizsgálom az említett két művet: először az 
imádságoknak az Önéletírásban betöltött szerepét járom körbe, majd megkí-
sérlek választ találni az imádságoskönyv kapcsán tapasztalható, fent említett
változásokra.

1 MARKOS András, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, Református Szemle, 1969, 343, 345.
2 BETHLEN Kata Önéletírása, kiad. SÜKÖSD Mihály, Bp., Szépirodalmi, 1963, 355–357.
3 BETHLEN Kata Önéletírása, kiad. BITSKEY István, Bp., Szépirodalmi, 1984, 191–195, 202–
204.
4 MARKOS András, Árva Bethlen Kata vallástétele és önéletírásának kiadatlan töredékei, Irodalom-
történeti Közlemények, 1970, 67–75. – Az azóta készült szövegkiadások (pl. a 3. lábjegyzet-
ben szereplő 1984-es kiadás) már a teljesebb szövegváltozatot közlik. 
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„Jól látod ezen órában való indulatját is az én szívemnek”:
az imádságok és az önéletírás

Az Önéletírásban a legtöbb imádság címmel, datálással ellátva, mintegy önálló
szövegként jelenik meg, a keletkezési időnek megfelelő sorrendben. A mű „a 
megírás ideje és módja, s ennek következtében irodalmi karaktere alapján is,
két részre osztható.”5 Az önéletíró életét születésétől kezdve elmesélő mű a 
megírás időpontjáig, 1742–44-ig visszatekintő memoár jellegű, innen kezdve 
félévente-évente továbbírt, a napló műfajához közelítő szöveg. Az imádsá-
gok az önéletírás második, naplószerű részébe illeszkednek. 

Markos András szerint az imaszövegek jelenléte a műben Bethlen Kata 
korábbi udvari papjának és írásai gondozójának, Bod Péter szövegkezelő 
munkájának az eredménye: a kézirat sajtó alá rendezése során Bod „szer-
kesztői közreműködése révén kerültek a könyörgések az önéletírásba.”6

Ennek a feltételezésnek több helyen maga a szöveg mond ellent: az
autobiográf jellegű részek és az imaszövegek között jóval szervesebb kap-
csolat állapítható meg, mint a puszta egymásmellettiség. Például az első 
négy könyörgés előtt ez áll a 143. fejezetben: „Ritkán volt megszűnése ezen 
kísértetemnek […]: mint ezt észre lehet venni azon keserves állapotomban
csinált könyörgéseimből is, melyekkel kísérteteimben is megesmervén az 
Isten szentségét, a magam semmiségét, ragaszkodtam Istenhez. Leírom ide
is azokat.”7 Hacsak nem tételezzük fel, hogy Bod Péter a szerkesztői munka 
során ilyen – egyes szám első személyben megszólaló – átvezető sorokat is 
írt a műbe, akkor megállapíthatjuk, hogy az imaszövegek már Bethlen Kata 
asztalán is a mai helyükön voltak. Hasonló átvezető mondatok rendre elő-
fordulnak az önéletírásbeli imádságok előtt. Például az ötödik könyörgés 
előtt a 156. fejezetben: „[…] folyamodván az én Istenemhez nagy bizoda-
lommal, és ekképpen öntém ki az én szívemnek keserűségét az engemet 
látónak eleibe.”8

A szoros összetartozást mutatják azok a szövegrészek, ahol a gondolat-
menet és az érzelem szinte töretlenül árad az önéletírásból az imádságokba.

5 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964,
392. (A hivatkozott rész HOPP Lajos munkája.)
6 MARKOS, Bod Péter és…, i. m., 347.
7 BETHLEN Kata Önéletírása, i. m., 1984, 81–82.
8 Uo., 102–103.
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A 182. fejezet, amely – bár nem szerepel a Védelmező erős paisban, és egyér-
telműen nem önálló szövegként született – maga is imádság, szinte tökéle-
tes egységet alkot az őt közvetlenül követő könyörgésekkel, melyek a 183. 
fejezethez vannak illesztve.9 Ezt a fejezetet én sem soroltam a tizennyolc
imádság közé, bár formailag teljes joggal ott lenne a helye. A 185. fejezet-
ben pedig a címmel és datálással ellátott 1746. évi szilveszteri imádságot
közvetlenül, szervesen folytatva a szöveget követi az 1747. újévi könyörgés,
amely azonban cím és dátum nélküli, és úgy tűnik, nem önálló szöveg volt 
eredetileg, hanem a mű egy „fejezete” (a paragrafusokra bontás Markos 
szerint Bod Péter utólagos beavatkozása). Viszont – a 182. fejezettel ellen-
tétben – az imádságoskönyvbe már önálló imádságként került be, Az Uj-
esztendő kezdetében Istenhez való fohászkodás címmel.

Ezek a megállapítások arra engednek következtetni, hogy egyrészt az

imaszövegek és az Önéletírás között nagyon szoros kapcsolat tapasztalható,
mely túlmutat a kronologikus logikájú utólagos összeszerkesztésen, más-

részt meg e szövegek önállósága, mely az esetek többségében vitán felül áll,
nem magától értetődő, sőt olykor viszonylagos és képlékeny állapot. 

Indokoltnak tűnik tehát az imádságok és az önéletírás kapcsolatát részle-
tesebben megvizsgálni. A könyörgéseknek az egyéni esztétikai értéken túl-

mutató, a műben betöltött szerepéről korántsem egységes a szöveggel fog-
lalkozó elemzők véleménye: többen az Önéletírás első részének lendületes 

elbeszélése, olvashatósága után a második rész szétesését, hullámzó jellegét
állapítják meg, mely nem kis részben a beillesztett és az elbeszélést szétfe-

szítő imaszövegeknek köszönhető. Például Sükösd Mihály az 1963-as kiadás 
bevezető tanulmányában a két házasság történetét elmesélő szövegrészek-

hez viszonyítva a mű könyörgéseket magába foglaló, naplószerű részét ala-
csonyabb színvonalúnak értékeli: „Az önéletírás művészi értékben (szeré-

nyebb szóval: olvashatóságban) ott nyújt a legtöbbet, ahol az önéletíró aktív
szerepet játszik élete eseményeiben. […] Mennél eseménytelenebb tájakra

visz az önéletíró, annál fáradtabb a hangja, annál elnyújtottabb, szétfolyóbb
a mű.”10

Több elemző hasonló megállapításának tulajdonképpeni alapgondolatára 
Szávai János világít rá, aki az imádságokat pauzaként, a történetmesélés

9 Uo., 134–147.
10 BETHLEN Kata Önéletírása, i. m., 1963, 30.
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szüneteként értelmezi.11 Ilyen olvasatban a beékelődő imaszövegek valóban 

gyengítik a mű lendületét és koherenciáját, nehezítik az olvasást, az érdekte-
lenségig elvékonyítva az életútnak eleinte annyira magával ragadó „cselek-

ményét”.
Véleményem szerint létezhet egy másfajta megközelítés is. Az Önéletírás

által elmesélt történések ugyanis az önéletíró két házasságának leírása után,
tehát a műnek több mint kétharmad részében egyre inkább belső esemé-
nyekké, a lélek és a hit történetévé válnak. Egyre hangsúlyosabbá válik az
önéletíró és Isten kapcsolatának, az ebben megélt küzdelmeknek és kegyel-
meknek a leírása. A szöveg nagyobbik felének összefüggéseit, koherenciáját
ez a belső történet adja. Az imaszövegek – az önéletíró világosan kifejtett, 
fent is idézett szándéka szerint – ezen küzdelmek dokumentumaiként, nap-
lójaként, tehát korántsem öncélúan válnak az önéletírás szerves részeivé,
sőt, nagyrészt az imaszövegek hordozzák és beszélik el a belső, lelki, fogal-
mi nyelven kevéssé leírható történéseket és élményeket. Ezt tekintve tehát a
narratívát éppen az imaszövegek hordozzák, és a külsődleges eseményeket, 
például a pereket leíró részek válnak bizonyos értelemben szünetértékűvé.  

Az imádságok mint az elbeszélést hordozó szövegek két fontos sajátság-
gal bírnak. Az autobiográf műfajcsoporton belül az egyes műfajok – emlék-
irat, napló stb. – elkülönítésének egyik fontos szempontja az ábrázolt ese-
mények és az alkotásfolyamat közötti időbeliség; az, hogy mekkora a tem-
porális távolság az ábrázolás tárgya és az ábrázolás folyamata között. Az
Önéletírás két – visszatekintő és folyamatosan íródó – fele is ezen szempont 
alapján különül el leginkább egymástól. De abban minden hasonló műfaj 
közös, hogy történés és leírás között idő telik el. Az Önéletírás imádságai
viszont – műfaji természetük, terjedelmük és a bennük megmutatkozó érze-
lem intenzitása miatt – olyan szövegként képzelhetők el, melyek az alkotás-
folyamattal egyidejű történést (az Istennel folytatott párbeszédet) örökítik 
meg, megszüntetve az időbeli távolságnak a lehetőségét. Ezeket az imádsá-
gokat könnyen olvashatjuk úgy, hogy az önélet- és imaíró írásban imádko-
zott, és nem utólag vetette papírra elmélkedéseit, fohászait.

Az autobiográf szövegekben az idő dimenziója elsősorban a szerzői ref-
lexivitásban jelenik meg. Az író a múltban távolabb lévő eseményekből 
képes a legkönnyebben koherens, sokszor lezárt, lekerekített történetet

11 SZÁVAI János, Magyar emlékírók, Bp., Szépirodalmi, 1988, 47, 53.
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formálni. Bethlen Katánál ilyen például az első házasság történetének elbe-
szélése. Az időben közelebb lévő vagy az éppen zajló események naplósze-
rű leírásakor az elbeszélő szelektáló tevékenysége, az események nagyobb 
összefüggésekben való látása természetes módon szorul vissza, mint az
Önéletírás második részében. A hosszabb (lelki) folyamatok felismerése és
megragadása a mű második részében csak az 1751-es esztendőre jellemző. 

Az imaszövegek az időbeliség „nullfokával”, az egyidejűség radikális 
megvalósításával a lehető leginkább képesek visszaszorítani a szerzői refle-
xió szövegalakító jellegét, hiszen az elbeszélőnek nincs módja az írás folya-
matában távolságot felvenni tárgyától. Ezeket a feltételezéseket – mivel az
alkotásfolyamatra kérdeznek rá – természetesen nem lehetséges teljesen
sem elvetni, sem megerősíteni, de az imaszövegek többsége olyan stiláris 
lendületről, érzelmi erőről, áradó gondolatiságról tesz tanúságot, melyek 
lényeges utólagos beavatkozás nélküli, egységes alkotói folyamatra enged-
nek következtetni. Ennek következtében az imaszövegekben egészen ken-
dőzetlenül tárulnak fel a lélek mélységei, a fájdalom, az elkeseredettség, vagy 
a boldogság, a béke, sokszor magyarázat, szerzői értékelés nélkül.  

Az önéletíró az imádságokban rögzített lelki pillanatfelvételeket csak ke-
véssé formálja kifejtett történetté, így az olvasó aktivitásának, erőkifejtésé-
nek is nagyobb tér jut: bizonyos fokig maga alkothatja meg, illetve magának
kell megalkotnia az imaszövegekben rejtetten jelen lévő elbeszélést. A szer-
ző életútjának ilyen szempontú áttekintésére vállalkoztam Szépen elkészített
grádicsok (Bethlen Kata lelki arcképe) című írásomban.12

„Szépen elkészített grádicsok”:
narratíva az imádságokban

Az alábbiakban megkísérlek példát adni a fent leírtakra: miként lehetséges
az imádságok összefüggő elemzésével kifejteni a bennük lévő, de rejtett 
történéseket. E törekvés sikere nem önmagáért való: az Önéletírás második
felének olvasata és magának az életútnak a helyes értelmezése nagyban ettől 
az elemzői folyamattól függ. 

12 NAGY Márton Károly, Szépen elkészített grádicsok (Bethlen Kata lelki arcképe), Református

Egyház, 2010/10–12, 257–264, 282–288, 299–304.
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Az önéletíró lelki útját 1751-ben, abban az évben, amikor utolsó ismert

imái születtek, önéletírásának egyik utolsó fejezetében így foglalja össze:
„Mindazok a terhes dolgok, melyeket Isten énreám bocsátott, olyanok vol-

tanak, mint valami szépen elkészített grádicsok, melyeken az én idves-
ségemnek útán az én mennyei szent atyámhoz mehetnék.”13 Életének az

üdvösség felé vezető útját az életében átélt terhes dolgokban ragadja meg, 
másrészt a grádics-hasonlat értelmében mint állomások, fokok sorozatát

látja.
Az Önéletírás „cselekményét” tekintve ez a grádics-hasonlat a szenvedé-

sekkel teli, egyben lelkileg és az alkotó munkát tekintve különösen intenzív
évek és a köztük lévő csendesebb időszakok váltakozásaként értelmezhető: 
1734 adventjén súlyos betegségben és reményvesztettségben, 1742–44-ben
családi és lelkiismereti konfliktus közepette, 1746 tavaszán halál közeli álla-
potban, 1751 nyarán természeti katasztrófák és anyagi összeomlás során
tapasztalta meg Isten közelségét.

A grádics-hasonlattal az Önéletírás második felének (szöveg)szerkezete is
jól leírható, ugyanis az imádságok és reflexiók nagy része ezekben az inten-
zív években született, tehát ezek az időszakok a műben nagyobb mértékben 
reprezentáltak, mint a lelkileg csendesebb esztendők. Az elbeszélés ritmi-
kus, hullámzó jellege tulajdonképpen a benső történések felől nyer magya-
rázatot.

Ezt a ritmikusságot erősítik a lelki állomások és leírásaik párhuzamossá-
ga, lényegüket tekintve azonos narratív sémája. A válságos körülmények
(betegség, családi konfliktus, anyagi kár) legtöbbször Isten hiányának lelki
tapasztalatával párosulnak, majd – olykor anélkül, hogy a külső válság meg-
szűnne – Isten szoros közelségét, vigasztalását éli meg az imádkozó. Ekkor 
öröm és béke tölti el, függetlenül a körülményektől.  

Ezzel a külső válság–istenhiány–vigasztalás–lelki öröm sémával a leg-
több lelki „grádics” leírható. Az imaszövegeket tekintve ez a vázlat részint
(az egymástól halványan elkülöníthető) könyörgések–dicsőítések–hála-
adások vissza-visszatérő ciklusaként, de az alapvető stiláris jegyeket tekintve 
is megmutatkozik, mint az imaszövegek feszes vagy oldottabb szerkezete,
vagy a mondatok modalitásában, hosszúságában tetten érhető érzelmi in-
tenzitás.

13 BETHLEN Kata Önéletírása, i. m., 1984, 177.
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Állításaimat az Önéletírást tekintve legfontosabb „grádics”, az 1742–44-es
évek imaszövegeinek rövid bemutatásával szeretném alátámasztani, mely
időszak termékenységét nemcsak a hét akkor írott imádság mutatja, hanem 
az is, hogy az Önéletírás első, visszatekintő része ezekben az években kelet-
kezett. Az imádságok világosan megmutatják a mélyben húzódó lelki fo-
lyamatok és az imaszövegek stiláris összefüggéseit.

Ezen évek legfőbb konfliktusa családi és lelkiismereti jellegű. Várhatóan 
az önéletíró első házasságából származó, katolikus vallású gyermekei örök-
lik vagyonát, birtokait, tehát jobbágyainak, az unitáriusból ezekben az évek-
ben reformátussá lett olthévízieknek az ő halála után idegen vallású, katoli-
kus földesura lesz. Ez előrevetíti a későbbi földesúri erőszakos katolizálás 
veszélyét. Az ő bűne, hogy fiatal lányként idegen vallásúhoz ment feleségül, 
és emiatt éri majd üldöztetés „Isten keze plántálásának új kertecskéjét”.14

Ebben a helyzetben, 1742 nyarán született az első imádság,15 melyben az
imádkozó Isten elé tárja szorongatását és kéréseit, Isten meggyőzését, ügyé-
nek való megnyerését szeretné elérni. A meggyőzés céljának megfelelő az 
imádság szerkezete, mely retorikai szempontból mintaszerűen követi a ma-
gyar irodalomban is jelenlévő ars orandik előírásainak főbb pontjait.16 Med-
gyesi Pál Doce nos oraréja megtalálható Bethlen Kata könyvtárában, de az
imádkozás szabályait udvari papjaitól vagy más egyházi közegben is hallhatta.

Az imádságban a könyörgő először Isten elé járul: „én szívemnek mélysé-
ges megalázódásával kívánok szólani teelőtted”; majd hosszan hálát ad az 
eddig kapott kegyelmekért. Miután Jézus segítségét, pártfogását kéri az Atyá-
nál: „Édes Jézus, bár hintsed egy cseppjét drága vérednek az én alázatos kö-
nyörgésemre […] meghallgattatom szent atyádtól”; előhozakodik ügyével, a 
hitetlenek társasága miatti szorongatással. Majd még egyszer Jézus közbenjá-
rását kéri: „Úr Jézus! Állj énérettem szent atyád eleibe […], nyerj jó választ
szent atyádtól…”, és könyörgésekkel zárja imáját.

A szöveg céljának, a meggyőzésnek megfelelő, retorikailag tökéletesen 
felépített, világosan tagolt, keretes szerkezetű imádság. Logikus gondolat-
menet jellemzi. Az idézett mondatok is rámutatnak arra, hogy az alaphely-
zet könnyen behelyettesíthető egy bírósági tárgyalás szituációjába: az imád-

14 Uo., 79.
15 Uo., 82–85.
16 BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”: Irodalmi gondolkodás Magyaror-
szágon 1630–1700 között, Bp., Akadémiai–Universitas, 1998, 168–176.
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kozó a hatalmas Atya elé terjeszti kérését, és ügyében Jézus pártfogását kéri.
Istenképében Isten elsősorban hatalmas úrként jelenik meg, hangsúlyos a 
távolság az ember és Isten között. Ez az istenkép Atya-központú: az Atya a
megszólított, az ügye számára megnyerni kívánt bíró, Jézus mint az ügyet
előmozdító közvetítő jelenik meg.  

A következő három imádság17 retorikai szerkezetét tekintve követi az el-
sőt, de ahogy a gondviselő szabadítás késlekedésével a kérés hevessége, 
érzelmi intenzitása erősödik, úgy a szövegszerkezet egyre inkább veszít 
szigorú szabályosságából. A hitetlenek sokasága miatti panasz mellett egyre
hangsúlyosabbá válik Isten vigasztaló jelenlétének a kiesdése.

Az első ima kapcsán bemutatott, az ars orandi pl. Medgyesi Pálnál ol-
vasható szabályait megvalósító szerkezet az ötödik imádságban18 már telje-
sen feloldódik. Az imádkozó nem a kísértésből, a hitetlenek társaságából 
való szabadulásért könyörög, hanem Isten közelségéért a kísértés közepette.
A központi elem a képviselt és felterjesztett „ügy” helyett maga az isten-
kapcsolat, mely így az „elérendő céltól” mentesen, önmagáért, önmagában 
mutatkozik keresett értéknek. A szöveget kevésbé a meggyőzés retorikája 
szervezi, mint inkább az egyes bibliai képek: Ezékiel, Jézus és tanítványai a
tengeren, a tüzes kemencébe vetett három ifjú, vagy az oroszlánok közé
vetett Dániel képe, melyekbe az imádkozó belehelyezkedik. Az Ezékiel- és a
Dániel-kép kapcsán megjelenik a párbeszéd Isten és az imádkozó között:
„azt kérdi éntőlem: én szerelmes fiamnak drága vérével megváltott szolgáló-
leányom! élsz-é még? Én is azt felelem tenéked: […]: Élek, én királyom!”
Ezt a dramatizált képet az Énekek énekének szavaival kifejezett lelki egye-
sülés követi: „már az én szerelmesem egészen enyim, és én is már egészen
övé vagyok.”

A következő imádságokban bontakozik ki a megélt lelki folyamatok 
végpontja és gyümölcse. Az alázatosan megszólítandó felséges úr szerelmes
édesatyaként és szerelmes jegyesként jelenik meg, Jézus személye az Atya
mellett mind hangsúlyosabbá válik, az imádkozó az alázatos szolgáló hely-
zetében új identitást kap: „a mennynek és földnek […] teremtő istenének 
leánya vagyok.”19 A kísértések, az Istentől kapott szenvedések is új értelmet 
nyernek. Míg eleinte a bűnökért méltán kapott büntetésként értelmezi azo-

17 BETHLEN Kata Önéletírása, i. m., 1984, 85–94.
18 Uo., 103–107.
19 Uo., 109.
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kat, később Szent Pál nyomán Isten atyai szeretetének jelét, végül Krisztus 
követésének útját ismeri fel bennük.

Az 1742–1744-es évek hét imádsága tehát elénk tárja az önéletíró lelki
útjának egy lépcsőfokát, melyben az imádságok együtt, összefüggéseikben 
rajzolják fel a lelki folyamatok kezdőpontját, ívét és gyümölcseit. Spirituális 
szempontból annak lehetünk tanúi, hogy az imádságok drámai feszültséget,
dualisztikus ellentéteket magában hordozó – Friedrich Heiler terminusával
élve – prófétikus vallásossága a lelki megtapasztalás egy pontján misztikussá
válik:20 ledőlnek a korlátok ember és Isten között, az ellentét, a különbség 
eltűnik a misztikus élményben. Stilisztikai szempontból a kezdetben megle-
hetősen merev retorikai szerkezet oldódásának a folyamata bontakozik ki, 
mely az ötödik imádságban teljesedik ki. Ez nem folytatódik a későbbiek-
ben: az imádkozó számára az ars orandik által javasolt vagy előírt általános 
szövegmodell marad a meghatározó.

E most bemutatott hét imádság stilisztikailag, spirituálisan és az életutat
tekintve is összefüggő folyamatot alkot – ehhez hasonlóan nagy ívű, akkora 
szövegterjedelemben reprezentált lelki megtapasztalást a következő imádsá-
gok nem tárnak az olvasó elé. A többi imaszöveg kisebb csoportokba, pá-
rokba rendezhető. Az így megjelenített lelki grádicsok, bár lélekben több-
ször bejárják a kísértetektől és az istenhiány élményétől a vigasztalásig és 
Isten megtapasztalásáig vezető utat, retorikailag – mivel kevesebb szöveg-
ből állnak – kevésbé rajzolják meg a fent bemutatott fejlődési ívet a szigo-
rúbb formakövetéstől a nyelvi kifejezés szabadabb formáiig. 

Ezeken túl a grádics-hasonlat szövegszervező elvként is értelmezhető – 
erre az 1751 nyarán született, utolsó imádságok mutatnak rá. Az erről az 
évről szóló szövegek egy nagy tűzvész leírása köré szerveződnek. Az ön-
életíró a grádics-hasonlat sémája szerint mutatja be a történéseket, melynek
értelmében a természeti csapás „az irgalmas és kegyelmes atyának magához
közelebb vivő szeretetének megcsalhatatlan bizonyos jele”21 volt, s melyre
azért volt szükség, mert az ezt megelőző, egészségileg, családilag és lelkileg 
is csendes, háborítatlan időszakban az önéletíró „az Istennel való szoros 
társalkodás” helyett „több világi szorgalmatosságra eresztette elméjét.”22 Az
Önéletírásban az ezt megelőző évből valóban nem találunk imádságot (az 

20 BARTÓK, i. m., 151–157.
21 BETHLEN Kata Önéletírása, i. m., 1984, 109.
22 Uo., 197.
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utolsó 1749 nyarán született), így a mű szövegileg is érzékelteti a lanyhulás 
átmeneti időszakát.  

De ez a kép szándékoltnak tűnik akkor, ha tudjuk: a Védelmező erős pais
imakönyv előszavát és utolsó imádságát az önéletíró az 1751. év első hó-
napjaiban írta – a lanyhulásként láttatott időszakban. Az Önéletírás említést
sem tesz az imádságoskönyvről, és az említett imádság az egyetlen imaszö-
veg, amely nem szerepel a műben, pedig hangsúlyos állomása lenne a má-
sok elé példaként állított, Isten szolgálatára szentelt életútnak. Az imaszöveg
látszólag indokolatlan elhagyása a grádics-hasonlatban megfogalmazott
séma alapján némileg értelmezhetővé válik. Egyrészt az utolsó jelentős 
„grádics” akkor különül el leginkább, akkor mutatkozik önálló lépcsőfok-
nak, ha nem előzi meg jelentős lelki-szellemi alkotómunka. Másrészt az a 
szövegbeli értelmezés, mely szerint a tűzvész az Isten atyai szeretetének 
fenyítő jele, melynek rendeltetése közelebb vonni az ellanyhult hívőt Iste-
néhez, és megtartani az üdvösség szoros ösvényén, kevésbé állja meg a he-
lyét, ha a csapás akkor éri az imaírót, amikor Isten dicsőségén munkálkodik 
az imádságoskönyv befejezésével.

„Közepében a mélységeknek”:
kötetkompozíció az imádságoskönyvben

A Védelmező erős pais című imádságoskönyvben, mely az utolsó kettőn kívül 
az összes imádságot tartalmazza, két ízben felcserélődik az önéletírásbeli 
kronologikus sorrend. Az utólagos beavatkozás sejteti, hogy a kötet meg-
szerkesztése tudatos prekoncepció szerint történt. Ennek megértésében az
imakönyv élén álló elöljáró beszéd segít.

A szöveg a tengeren való hajózást mint az életút képét jeleníti meg, de az
önéletíró az antik eredetű toposzt egyrészt történetté alakítva saját életére 
aktualizálja, másrészt keresztény elemekkel alkotja újra: Isten mint kormá-
nyos jelenik meg:

igen ifjú időmben tétettem bé a két kőszikla között gyötrődő hajóban az hajóká-
zásra. […] ezen veszedelmek között az én bölcs kormányosomtól kegyelmesen
általvezéreltetvén azt vélvén, hogy már a szárazra eljutottam, hogy onnan csen-
desen nézném a tengernek felemelkedett habjait. […] De ímé nem az volt az én
mennyei atyámnak […] akaratja, hanem hogy újabban a terhes hajókázáshoz fog-
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jak, közepében a mélységeknek; […] hányattassam az egymást érő erős habok 
között; […] [Isten] szólott és megcsendesítette a körülöttem harsogó habokat,
ama mennyei mágnest kezembe adta, s szívemet magának foglaló Szentlélekkel
vezérlett a csendes révpart felé.23

Az elöljáró beszéd tehát az imaszövegeket – az Önéletíráshoz hasonlóan –
nem önmagukban, hanem az életút függvényében tárja az olvasó elé, de
ezúttal az élettörténetet – mivel a tenger-hasonlatban csak vázlatosan és a
tényektől elvont módon jelenik meg – hangsúlyosan kizárólag maguk az 
imaszövegek hordozzák.

Az elöljáró beszéd már előrevetíti az önéletírás és az imádságoskönyv el-
térő koncepcióját: míg az előbbi a grádics-hasonlattal a próbatételek ritmi-
kus fokozatosságát és célszerűségét, az utóbbi a tenger-hasonlat által a kí-
sértések állandóságát, végtelen erejét hangsúlyozza, melyekkel szemben
győzedelmeskedni vagy életben maradni csak Istennel együtt lehet. Az 
imádságok kronologikus sorrendjének felcserélése az első esetben az 1742–
44-es évek már bemutatott lelki küzdelmeit vonja össze az 1746-ban, igen
súlyos betegség után született imádságokkal. Ezzel elkendőzi a próbatételek 
egymásutániságát és elkülönülését, és egy nagy kísértéssé formálja azokat,
melyek Isten általi meggyőzetése is egy nagy szabadítássá válik így. Ez a 
kötetszerkezet az elöljáró beszédben metaforikusan kifejtett életút első ré-
szének, a két szikla és két örvény közötti hajókázásnak a narratív vázlatát
látszik követni. Az így a kötetben hátrább helyezett, 1744-ben született
Krisztushoz való fohászkodás eredeti szövegösszefüggéseivel ellentétben mind-
két próbatételből való szabadulásért ad hálát. A második sorrendcsere – 
szintén az elöljáró beszédet követve – ehhez hasonló módon szakadatlan
kísértésként ábrázolja a következő éveket.  

Az imádságoskönyv utolsó három imaszövege az Önéletírástól igen eltérő 
módon kerekíti le a mások elé példának állított életutat. Ott a lelki út részle-
tes ábrázolása az utolsó grádics kidolgozásával zárul, melynek gyümölcse a
földi, dologi világtól való elszakadás és az örök életbe való átköltözésre való
felkészülés; melynek imádságaiban az imaíró minden földi vigasztalástól
megfosztva egyedül marad Istennel. A kísértések – a hitetlenek társasága, a
betegség és a természeti csapások – az utolsó lelki állomásban a maguk
eszköz-voltában és viszonylagosságában tűnnek fel, melyekkel szemben az 
ember elhagyatottsága és erőtlensége mégis végtelen. Az utolsó imádság az 

23 BETHLEN Kata Önéletírása, i. m., 1963, 353–355.
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ember próbatételekben megélt magára utaltságát és magányát sírja el, mely-
ben egyedüli társ csak az Isten, egyedüli reménység csak Isten segedelme
lehet.

Az imádságoskönyv záró imádságaiban – ezzel nem ellentmondásban,
de mégis oppozícióban – a kísértések Istennel való győzelmes megküzdését 
emeli ki, az ember Isten irgalmasságából aratott diadalát a nehézségeken. Az
utolsó imádság a kísértetek legnagyobbikán, a hitetlen bálványimádáson vett
győzelemért ad hálát: „térdeim meg ne hajolnának és nyelvem meg ne moz-
dulna az idegen isten tiszteletére; […] ebben hízelkedéssel való szólással
meg ne fertéztetném.”24 A két utolsó előtti ima, az olthévízi paplak és a 
templom felépülte utáni hálaadás és könyörgés ezt a győzelmet ünnepli, és 
az imádkozón túlmutató, közösségi szintre tágítja, különösen a bibliai pár-
huzam, a salamoni templommal való összevetés révén. Az imádságoskönyv
utolsó imádságaival felerősíti és kiemeli a hitetlenek elleni küzdelmet mint 
állandó csábítást és próbát; az életutat mint az ez ellen való harcot és a
templom felépültével teljessé váló győzelmet láttatja.  

Az örök életbe való átköltözés előtti magárahagyottság, esendőség és 
magány, amin csak Isten segíthet, illetve a kísértéseken diadalmaskodó, a
próbákat Isten kegyelméből végigküzdő, az istengyermekség boldogságát 
szívében őrző ember képe: ez a kettősség, melyben egyfelől az Önéletírás
imádságai, másfelől az imádságoskönyv utoljára láttatja az olvasóval az ima-
író Bethlen Kata lelki alakját.

24 Uo., 357.




