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PELCZER KATALIN

„Szent szó, szent beszéd”
A beszédhelyzetek és a motívumok kapcsolódása
a magyar archaikus népi imádságokban

A téma meghatározása

„Sokféle élményt nevezünk imának. Attól, ahogyan az Úr Jézus imádko-
zott, a nagy szentek nekifeszülésén keresztül az egészen kis emberek fo-
hászkodásáig, akik szívük egyszerűségében mennek oda az oltár elé” – írja 
Sík Sándor.1 Előadásomban a „kisemberek fohászkodásáról”, a népi vallá-
sosságban „erős imaként”, „szent beszédként” élő, az Erdélyi Zsuzsanna2

által archaikus népi imának elnevezett szövegek műfajiságáról, szövegtipo-
lógiájáról és a hagyományozódásban követhető útjáról szeretnék rövid 
áttekintést adni. Vizsgálódásom nyelvészeti szempontú, tehát irodalomtör-
téneti és néprajzi kérdések megválaszolására nem vállalkozik, a szöveg-
anyag összetett volta pedig inkább csak részkérdések megoldását, felvetését
teszi lehetővé. 

„Archaikus – apokrif – imádság folklórkategória 1970. február 11-ig nem
volt. Az e napon tartott akadémiai előadáson fogadta el a szaktudomány 
műfajmeghatározó kitételemet.” – írja Erdélyi Zsuzsanna.3 A Hegyet hágék,
lőtőt lépék kötet megjelenésekor a nyelvészek, az irodalmárok lelkesen üdvö-
zölték ezeket a szövegeket, amelyeken érződik a lélek ereje, a szó hatalmába 
vetett hit, de az interdiszciplináris kutathatósághoz szükséges szempontrend-
szert mindmáig nem sikerült kidolgozni. Az Erdélyi Zsuzsanna által kijelölt
kategóriák megmutatják a szöveganyag gazdagságát, kutatásai a középkori
írásbeliség, az európai motívumkészlet vonatkozásait rendkívüli tájékozott-
sággal tárják fel, ugyanakkor a szövegformálás és a hagyományozódás műkö-
désének elemzése ilyen módon nem fogható meg. Valószínűleg ezért történt, 

1 SÍK Sándor, Az ima elmélete = S. S., A szeretet pedagógiája: Válogatott írások, szerk. RÓNAY

László, Bp., Vigilia, 1996, 180.
2 ERDÉLYI Zsuzsanna, Hegyet hágék, lőtőt lépék: Archaikus népi imádságok, Pozsony, Kalligram,
19993.
3 Uo., 18.
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hogy Bárczi Géza4 és Pais Dezső5 néhány fontos nyelvtörténeti észrevétele 
után inkább a folkloristák tettek kísérleteket a szövegek nyelvészeti szempon-
tú megközelítésére. 

Erdélyi Zsuzsanna úttörő munkásságán kívül három, a népi imádságok 
kutatásában szerintem meghatározó szerepű folklorista tevékenységét eme-
lem ki: Pócs Éváét,6 aki ráolvasásként definiálva két kötetbe gyűjtötte, tör-
ténetiségében is rendszerezte az 1986-ig felgyűjtött szövegeket; Lovász 
Irénét,7 aki kommunikatív keretbe helyezve, pragmatikai szempontot érvé-
nyesítve tulajdonképpen megfogalmazta e szövegek létformájának lényegét; 
és Tánczos Vilmosét,8 aki egy meghatározott szöveganyagot tanulmányozva 
egyértelművé tette, hogy ezeknek a szövegeknek közös jegyeit csakis a ha-
gyományozódó motívumrendszer laza szerveződésének vizsgálatával lehet 
feltárni. 
 
 

A műfaj meghatározásának kérdése 
 
A szöveghalmaz rendszerezése először a műfajiság kérdését veti fel, mert 
ima, ráolvasás, átok, áldás, azaz különböző szövegszerveződésű és funkció-
jú szövegek keveredéséről és a történetiségben követhető hagyományozá-
sukról, illetve szinkron továbbélésükről van szó. 

Az adatközlők egyértelműen imának nevezik a szövegeket. „A népi val-
lásosságban úgy jön létre a mágia és vallás ötvöződése, hogy fel sem merül a 
kétféle varázserő elkülönítésének, netán szembeállításának lehetősége.” – 
írja Tánczos Vilmos.9 A szinkretikus világkép egyik gyökere a népi emléke-
zetben a pogány hitvilággal kapcsolatot őrző szemlélet, másrészről viszont a 
középkori benedikció és exorcizmus gyakorlata is összemosta a mágikus és 
a vallásos cselekmények határait. Pócs Éva szerint: „A vallás a mágia fegy-
                                                   
4 BÁRCZI Géza, Erdélyi Zsuzsanna „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” c. műve kapcsán, Vigilia, 
1975/2, 80–81. 
5 PAIS Dezső, Hozzászólás Erdélyi Zsuzsanna előadásához, Ethnographia, 1971/3, 364–
367. 
6 Magyar ráolvasások, összeáll. PÓCS Éva, I–II, Bp., MTAK, 1985–1986. 
7 LOVÁSZ Irén, Szakrális kommunikáció, Bp., Európai Folklór Intézet, 2002. 
8 TÁNCZOS Vilmos, Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció 
és élettér, Bp., Püski, 2001. 
9 Uo., 69. 
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vereit is felhasználva küzdött, a mágia pedig a vallás hasonló funkciójú esz-
közeit helyezte el a maga fegyvertárában”.10

A ráolvasás és az ima műfaj meghatározása a beszédhelyzet és a funkció 
értelmezésén alapszik: mágikus viszony jön létre, ha a beszélő egyenesen a 
befolyásolandó dolog, betegség, baj stb. felé fordul, illetve vallásos a vi-
szony, ha a beszélő természetfölötti közbenjárót kér a baj elhárítására. Pócs 
Éva értelmezésében az eredetileg egyházi imák is ráolvasássá válnak, ha
bajelhárítási céllal alkalmazzák őket.11 A ráolvasás kategóriájának ilyen kiter-
jesztése azonban azzal a következménnyel járna, hogy a funkció alapján a
szöveganyagot nem tudnánk elkülöníteni, nyelvi jellemzőiket rögzíteni.  

Kanyó Zoltán a műfajiság meghatározásának lehetőségét a nyelvi meg-
formálást figyelembe véve fogalmazta meg: „A műfaj, illetve műnem kérdé-
sei véleményünk szerint a mélystruktúrával állnak kapcsolatban. Könnyen
belátható ugyanis, hogy nem retorikai vagy poétikai sajátosságok alapján,
hanem a megszövegezés nyelvi momentumai alapján nevezünk egy irodalmi
műalkotást lírainak, epikainak stb.”12 Ez az irodalomelméleti megállapítás
tehát a szövegtani vizsgálat lehetőségét, szerepét veti fel a műfajfogalom 
kialakításában.

Az 1970-es évek végétől világossá vált, hogy a szövegek nyelvészeti ku-
tatása egy statikus modell kialakításával nem valósulhat meg, hanem csak
alkotás és befogadás kognitív folyamatában, konkrét szövegtípusok megfi-
gyelésével lehetséges. Kiemelt szerepet játszik a beszélőhöz köthető szán-
dékoltság és a hallgatóhoz társuló elfogadhatóság fogalom, a konkrét be-
szédhelyzetnek való megfelelőség, azaz a koherencia, amelyet Fehér Erzsé-
bet a szakirodalmi meghatározásokat összefoglalva a következőképpen 
definiál: „[…] a szöveg értelmezhetősége, mivel ez jelenti azt, hogy egy 
adott konszituációban, az együttműködési szabályoknak megfelelően tagolt 
és kifejtett nyilatkozatot a partnerek mint teljes és funkciójában lezárt köz-
leményt fogadnak el és értenek meg.”13 A szöveg elfogadhatóságának kér-

10 PÓCS Éva, A vallás és mágia határán = P. É., Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán:
Válogatott tanulmányok I., Bp., L’Harmattan, 2002 (Szóhagyomány), 176.
11 PÓCS Éva, A magyar ráolvasások műfaji és rendszerezési problémái, Népi kultúra – népi társada-
lom, 1968, 262.
12 KANYÓ Zoltán, Beszédmód, műnem, műfaj = K. Z., Szemiotika és irodalomtudomány: Válogatott
tanulmányok, Szeged, JATE, 1990, 231.
13 FEHÉR Erzsébet, A magyar nyelvészeti szövegkutatás irányai, tárgykörei, Magyar Nyelvőr, 1999, 
469.
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dése különösen fontos a népi imaszövegek textuális egységének megragadá-
sához, ugyanis a szóbeliség, a motívumvándorlás, a szövegköziség hangsú-
lyozottan vetik föl azt a problémát, hogy a megnyilatkozást mint aktust el
kell választanunk a nyilatkozattól mint nyelvi produktumtól, amelyben a
kommunikációs szándék és nyelvi megvalósulásának, nyelvi szerveződésé-
nek vizsgálata együtt van jelen.14

Lovász Irén kutatásai új látásmódot érvényesítenek a népi imák vizsgála-
tában. A legfontosabb nyelvészeti vonatkozás, hogy a vallás meghatározha-
tó olyan láthatatlan lényekkel folytatott kommunikációként (szakrális kom-
munikáció), akik beavatkozhatnak az ember életébe, és például verbális
eszközökkel kapcsolat teremthető velük, más értelmezésben pedig a szöveg 
átélése, az egyénre tett hatása egyfajta autokommunikációként fogható fel.
Azoknak az adatközlőknek szavait, viselkedését idézve, akik rendszeresen 
mondják, maguk számára imaként definiálják ezeket a szövegeket, látható,
hogy mély érzelmeket, a transzcendenssel való megélt kapcsolatot jelent az
ima (pl. „tiszta szívemből imádkozok hozzá [...] Meg érzem a segítségit”,15 a
lejegyző megjegyzése: „sírva”16). Az ima mint beszédaktus, beszédtett jele-
nik meg, a searle-i osztályozás alapján kérést, kijelentést stb. valósíthat
meg.17 Lovász kutatásai szerint a népi imádságokra nem jellemzőek az ún. 
„klasszikus” kérő ima formulái. A kommunikációs cél általában a speciális
záradékban, kijelentés formájában jelenik meg: „Ki ezt az imát napjába
háromszor elmongya, / A hét halálos bűne bocsáttatik néki, áment”.18 A
népi ima úgynevezett „tiszta” típusát, „amelyikben nincs megszólítás, kérés,
a speciális záradékkal végződik, és a searle-i beszédaktusok közül a 2. állítás, 
kijelentés, megerősítés, valamint az 5. tanácsadás típusba tartozik, nevezhet-
jük mágikus imádságnak” – javasolja Lovász Irén.19 Ez a meghatározás a népi
imákban meglévő, a szakrális kommunikációból fakadó sajátos mágikus-
vallásos viszonyt emeli ki a műfajiság lényegi jegyeként, megteremtve a szö-
vegek besorolásának, elhatárolhatóságának lehetőségét. Ugyanakkor a zára-
dékolásban kérés is jelentkezhet: „Hallgasd meg kérésemet, kiáltásomat, /

14 PÉTER Mihály, A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai, Bp, Tankönyvkiadó, 1991.
15 LOVÁSZ, i. m., 69.
16 ERDÉLYI, i. m., 538.
17 LOVÁSZ, i. m., 43–44.
18 ERDÉLYI, i. m., 208.
19 LOVÁSZ Irén, Az imádkozásról = „Nyisd meg Uram, szent ajtódat…”: Köszöntő kötet Erdélyi 
Zsuzsanna 80. születésnapjára, szerk. BARNA Gábor, Bp., Szent István Társulat, 2001, 23.
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hozzád fölfohászkodásomat, / És ne haggy bennünket szencség nélkül e
világból kimúlni, / ámen.”20

A mágikus ima műfaji jellemzőit figyelhetjük meg az Erdélyi Zsuzsanna 
gyűjteményébe „kevert tudatformájú, funkciójú szövegek” megjelöléssel 

bekerült, különböző betegségek, testi bajok gyógyítását célzó szövegekben 
is,21 jóllehet a beszédhelyzethez konkrét gyakorlati cél kapcsolódik, így a

szövegfelépítés is eltér a „klasszikus” népi imáétól. Pócs Éva a funkció és a
narratíva alapján „epikus ráolvasások”-ként határozza meg ezeket a szöve-

geket.22 Azt tapasztalhatjuk azonban, hogy a gyógyító-bajelhárító, közvetle-
nül a megszemélyesített betegséghez forduló mágikus viszony megteremté-

sével párhuzamosan megjelenik a vallásos viszony kialakítása is, hiszen az
elbeszélt történet, a narratív keret a „szent” cselekvéskörébe emeli a gyógyí-

tó tevékenységét. A szereplők „szent” személyek: Jézus, Mária, Isten, de 
lehet például Szent Lucer Márton vagy Szent Ficéria (a ficam szóból) is. Így

teremtődik meg az a tudáskeret, amely az imára jellemző, természetfölötti 
közbenjáróhoz forduló vallásos viszonyt létrehozza, hiszen a szociokulturá-

lis tudat a megnevezett szenteket a keresztény világképhez kapcsolja. A
rövid történetmondásba beépülhet a szent személyek párbeszéde, amelyben

az elbeszélt „sérelem”, baj ismétlődik meg, mindez kiegészülhet a rituális 
cselekvéssor narrációjával: „Uram Jesus Christus, / mikor a földen járt lába

ki menyülvén, / Csont mene heléböl, / […] nagy banatnak hajtotta az eö
szent fejet. / Azon méne Asszonyunk szép, szép szüz Maria, / Kerdezé

tölle min bankodol édes fiam, édes Jesusom? / Hogy ne bánkodnám Asz-
szonyunk szep, szep szüz Maria”.23 A cselekvéssor elbeszélése: „En az en

szent kezemmel meg fogom szent Szamarodnac labat, / szent szaiambol
szent iget rea mondom, / szent lehelletemet rea lehellem”.24 Az elbeszélt

helyzet mitikus tér- és időkeretbe foglalódik. A tér bibliai vagy népmesére 
emlékeztető, a köznapitól eltávolító (Jeruzsálem, Jerikó, paradicsom, acél út, 

kűhíd stb.). Az idő a Biblia világába vetített múlt, amely vagy az igealak múlt
idejű alakjában (elindula, múlék regös nagy út stb.) vagy időhatározói alá-

20 ERDÉLYI, i. m., 561.
21 PELCZER Katalin, Egy archaikus népi imafajta szövegtipológiai értelmezése, Magyar Nyelv,
2002/3, 294–300.
22 Magyar ráolvasások, i. m., II, 429–553.
23 Uo., 435.
24 Uo., 436 (Az Menyelesröl, Bornemisza 4. bájoló imádsága, 1578).
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rendelő mondatban („Mikor urunk Jézus elindult Jeruzsálembe, / […] az ő 

szamarának kificamodott a lába”25) jelenik meg. Ebbe a szent térbe és időbe 
vetül a konkrét beszédhelyzettel összefüggő betegség, baleset létrejöttének 

és ráolvasással történő gyógyításának elbeszélése. Az epikus részszöveg a 
műfajiságot meghatározó elem, mivel az epikus szituáció mint példázat, 

érvrendszer lép a szövegbe.
A ráolvasás műfajt jellemző mágikus viszony az imazáradékokban jele-

nik meg deiktikus utalással, amely a konkrét beszédhelyzetre utal: „Enis e
mai napon meg foktam az en bünös kezemmel, / ez oktalannac auagy
embernec labat, auagy kezet, / Enis szent iget rea mondom”.26 Ez a rész
azonban el is maradhat, így például a 3. Bagonyai Ráolvasásban,27 ekkor maga
a narratív rész hordozza a beszédszándékot, amely bennfoglalással érvénye-
sül a szövegben.28 Tehát a mágikus-vallásos viszony együttes megjelenésével
az epikus gyógyító-ráolvasó szövegek is a mágikus ima műfajba sorolhatók. 

A szövegtípus

A keresztény világképet beemelő, a mágikus-vallásos viszonyt megterem-
tő beszédhelyzetben létrejövő imák szövegfelépítése eltér aszerint, hogy a 
konkrét kommunikációs cél a lélek üdvözítése, illetve a bűnbocsánat vagy 
a test gyógyítása. A vizsgált szövegek azt mutatják, hogy a műfajiság nem 
azonos a nyelvi megformálással, a kétféle szándék két különböző szöveg-
típusban ölt testet. A szövegtípusok leírásában fontos, hogy milyen nyelvi
formák jelentik a valóság eredményes befolyásolásának eszközét, vala-
mint hogy a nyilatkozatnak milyen kompozíciós szabályok szerint kell
felépülnie.

Jóllehet nagymértékben a formák érvényesülése garantálja a szövegek
hatékonyságát, a mágikus imákban az elsődlegesen szóbeli hagyományozó-
dás folytán rendkívül változatos szövegszerkezet alakult ki. Mi az, ami nyel-
vészetileg leírható, mi az, ami állandó? Ez a kérdés annál is inkább fontos,

25 Uo., 429.
26 Uo., 436.
27 Uo., 434.
28 TOLCSVAI NAGY Gábor, A magyar nyelv szövegtana, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001,
280.
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mivel a folklorisztikában is megjelenik a nyelvi megformálás oldaláról törté-
nő rendszerezés. 

Tánczos Vilmos több tanulmánya foglalkozik a lelki üdvözülés, bűn-
bocsánat kommunikációs célhoz kapcsolódó népi imákkal. A Nyiss kaput,
angyal! című kötetben a moldvai csángó népi imák képeit elemzi. Vizsgálja 
az archetipikus szimbólumokat mint motivált jelkapcsolatokat, a szakrális
üzenetek különböző jelentésrétegének hordozóit (például a szent, a sátán, 
a fény, a felemelkedés, az égi csoda képét). Az imaszövegek képi-
szintaktikai egységeit elemezve a szerző a rendszerezés nehézségeit kutat-
va azt fogalmazza meg, hogy a szövegegységek által kifejezett szimbolikus
üzenet alapján lehetne a szövegjellemzőket meghatározni: „az ismétlődő, 
állandó, de többé-kevésbé variálódó szövegegységek nemcsak formális szin-
taktikai szerkezetek, hanem tartalmi egységek is, azaz minden állandósult szerkezet
egy-egy jól körülírható képi-szimbolikus jelentést hordoz”.29 Ezeket a képi egysé-
geket a szerző mégsem nevezi motívumnak, mivel a folklorisztika szem-
pontjából az eltérő fogalomértelmezés zavaró lehetne. A továbbiakban 
Tánczos a szimbolikus képek rendszerét mint önálló szövegegységeket
vizsgálva kisebb elemeket (képrész, képelem) különböztet meg, valamint
bemutatja az önálló képi egységek lehetséges egymáshoz kapcsolódását a
választott szöveganyagban, mintegy a szövegszerveződés lehetséges útjaira 
utalva.

Nyelvészeti szempontból egy-egy ilyen kép, képelem mint visszatérő, 
hasonló tartalmakat, viszonyokat, helyzeteket, magatartásformákat kifejező 
verbális egység motívumnak nevezhető. Például a beszédhelyzet megterem-
téséhez gyakori a szakrális és a profán teret összekötő elem: „Én kilépek én 
házamból, / Föltekintek magos mennybe”;30 „Én felkelek én ágyambul, /
Kimosdózám bűneimbül, / Én kimenék én szencséges ajtóm eleibe, 
feltekinték én magos mennyégbe”;31 vagy „Én lefekszem én ágyamba, /
Testi, lelki koporsómba”.32 Ugyanezen szövegtípusban a beszédhelyzet
megteremtése lehet a szent és a profán idő egymásra vetítése: „Ma vagyon 
péntek ugyanannak a napja, / Krisztus mene kénnyára”;33 „Ma mi van? /

29 TÁNCZOS, i. m., 135.
30 ERDÉLYI, i. m., 538.
31 Uo., 516.
32 Uo., 522.
33 Uo., 509.
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Péntek? / Annak is a napja. / Krisztus mene kínjára”;34 vagy a szent sze-
mély megszólítása: „Fehér rózsa, Mária”.35 Ugyanígy visszatérő motívum a 
szenvedéstörténetnek mint narratív egységnek egy jelzésszerű töredéke: 
„Úrjézust zsidók megfogták, / Kőoszlopho’ megkötötték, / Vasdárdával 
megdárdázták […]”;36 „most el viték A Pogány zsidók / szerelmes szent
Fiamat Zsanáj hegyre / tómpa szögel szegezteték / Csúnyával kérdezték /
dárdával dárdázták / kórónával kórónázták”.37

Az imazáradékok szintén motívumként térnek vissza. Általában kije-
lentés beszédszándékot közvetítenek, ez a „klasszikus” imára nem jel-
lemző. Ez azért lehetséges, mert a beszélő közvetítő szerepet vesz fel, 
magát a szöveget isteni eredetűnek tünteti fel: „Krisztus urunk asz monta 
/ Szent szó szent beszéd / aki eszt az Imátságót / regel este tiszta
szivból el mondja / 7 halálos bűne bocsátatik. Amen.”;38 „Te, Szent Ber-
nát, kérlek! / Száll le a földre, / Hirdesd ki ezt a kis imáccságomat, / Aki
ezt este, reggel elimádkozza, / Hét bűne megbocsáttatik.” (Szűz Mária 
szavai);39 „Aki esztet elmongya eszte lefektibe, / Reggel felkeltibe, /
Testye beteg, / Lelke készül, / Boldog mennyország ajtaja nyitul’,
áment.”40

Ezeken a motívumokon kívül megjelenik a templom képe, az égi ma-
dár/angyal metafora, Krisztus és Mária párbeszéde vagy párbeszédtöredéke
stb. különböző variációkban kapcsolódva, legtöbbször nem folytatásos 
szövegmondatokban. Úgy tűnik, a szöveget tulajdonképpen az auto-
kommunikációs beszédhelyzet, az érzelmi telítettség, a transzcendens felé
fordulás, a Krisztus-sorssal azonosulás fogja össze.

A betegséget gyógyító mágikus imák szövegszerkezete jóval pontosab-
ban meghatározható. A szent térhez, időhöz és személyhez kötődő „bal-
eset” és a gyógyítás, ráolvasás mozzanatainak elbeszélése az, ami az epikus
imát mint szövegtípust a hasonló szituációban és funkcióban használt
szövegektől megkülönbözteti. Így – ha a searle-i beszédaktusok szerint 
elemezzük e szövegeket – a ráolvasás-narratíva mint tájékoztatás, kijelen-

34 Uo., 472.
35 Uo., 365, 424.
36 Uo., 560.
37 Uo., 424.
38 Uo., 425.
39 Uo., 415.
40 Uo., 353–354.
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tés jelenik meg; a kérés, esetenként parancs pedig a záradékban fogalma-
zódik meg, de ez el is maradhat. Például: „Mikor Krisztus urunk a földön
járt, / szamár hátán főment egy kűhídra. / Szamara lába kificamodott, / 
szent fice Máté odafutamodott. / Szent kezeivel megnyomkodta, / szent
szájával megfútta, / ín az ínnal, / vér a vérrel, / csont a csontjához forr-
jon, / oly ép legyön ez a test, / mint azelőtt vót”.41 Tehát az ebbe a szö-
vegtípusba sorolható teljes szövegű imák két úgynevezett részszövegből 
(azaz a teljes szövegből való kiemelés esetén is lezárt gondolati egységből) 
állnak össze.

A két részszöveg abban is eltér, hogy általában a szenthez kapcsolódó
narratív egység a szakrális tér és idő hordozója, míg a gyógyítás jelenéhez 

kapcsolódó idő/tér a profán világa. (A műfajiság meghatározásakor már 
példákkal utaltam erre.)

Ezen imaszövegek esetében is beszélhetünk visszatérő motívumokról, 
amelyek egy adott funkcióhoz kapcsolódnak. A hagyományozás és a szóbe-

liségben történő variálódás miatt nem kizárólagos, de jellemző a kapcsoló-
dás. Így „vezető” motívumnak tekintjük az adott beszédhelyzetben statisz-

tikailag legtöbbször felhasznált motívumot. Például rándulás, ficam esetén –
függetlenül attól, hogy emberről vagy állatról van-e szó – a vezető motívum 

szinte kizárólag a „megbotló ló/szamár” motívuma. Ez csak egy másik
betegség, a kelés, tályog „kezelésére” kerül elő nem dominánsan. Vagy a 

„találkozás a gonosszal” motívum legtöbbször olyan szituációkban jelent-
kezik vezető motívumként, amelyek kevésbé meghatározható okra vezethe-

tők vissza, ilyenek az igézés, az ijedtség, a természeti jelenségek befolyásolá-
sa stb. E motívum egyébként szinte minden szituációban megjelenik, csak a

kelés, a lófekély, a rándulás és a szemfájás „kezelésére” nem alkalmazzák.42

Ez a kommunikációs helyzet nem lehet olyan személyes, mint az előző-

leg bemutatott saját lélekhez forduló imaaktus, hiszen a szöveg – bár szen-
tek segítségét várják a gyógyuláshoz, a hallgató, a megszólított a betegség

maga, az előadás esetleg titkosságra törekszik – mégis egyfajta közösségi 
megnyilvánulásként realizálódik.

41 Magyar ráolvasások, i. m., II, 438.
42 Uo., 429–553.
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A hagyományozódás

A szinkretikus világképet hordozó és napjainkig élő hagyományt jelentő má-
gikus imák olyan szövegek, amelyek léte a történetiségben nyomon követhető. 
A 15. századtól napjainkig élő szövegvariánsaikat több gyűjtemény is össze-
foglalja. A történeti változás bonyolult folyamatát a szöveg szintjén viszony-
lag egzakt módon úgy vizsgálhatjuk, ha a pragmatika felől közelítve olyan 
meghatározó jegyeket keresünk, amelyekkel a történetiség során ránk maradt
szövegeket tipizálni lehet. A történeti szöveg nyelvi megformálásmódja
ugyanúgy nem választható el a kommunikációs körülményektől, a pragmati-
kai meghatározottságtól, akár a szinkróniában létezőé. Figyelembe kell venni, 
hogy a nyelv és a társadalom története során milyen kommunikációs szük-
ségletből, milyen beszédhelyzetekben, kik által születtek a ránk hagyomá-
nyozott szövegek, és ehhez rendelni a nyelvi eszközkészlet bemutatását,
ugyanis a nyilatkozat „mindenkor a nyelvi cselekvés konszituációjában (kon-
textusában és szituációjában) nyeri el konkrét és teljes értelmét.”43

A mágikus imák funkciójához hozzátartozik a hagyományőrzés – ez biz-

tosítja a szöveg „öröklődését” a történeti korszakokon keresztül –, ugyan-
akkor a nyelvi változások tényéből következően alakul is, módosul is nyelvi 

megformálásuk. Így a történetiségben lehetőség nyílik arra, hogy a szöveg-
jellemzők változását ne különböző korok különböző szövegein, hanem 

meghatározott szövegtípusokban figyeljük meg.
A mágikus imák hagyományozódása alapvetően a szóbeliséghez kapcso-

lódik, még akkor is, ha írásban lejegyzett formában maradtak ránk, hiszen a
középkorban rögzített magyar nyelvű szövegek voltaképpen a szóbeliséget 

szolgálták.
A mágikus imák funkció szerint elváló két szövegtípusa a hagyományo-

zódás folyamatában is némiképp elválik egymástól. A lelki felemelkedést,
üdvözülést szolgáló, alapvetően motivikus képelemekből építkező imádsá-
gok voltaképpen a szinkróniában létező szövegváltozatok, egy-egy motívu-
muk kiolvasható a középkori kódexekből, illetve felfedezhetők későbbi 
ima- és passiószövegekben. Például az Ómagyar Mária-siralom Krisztus-
szenvedésképe („keseruen kynzathul uos scegegkel werethul”44) megtalálha-

43 PÉTER, i. m., 128.
44 JAKUBOVICH Emil, PAIS Dezső, Ó-magyar olvasókönyv, Bp., Holnap, 1995, 127.
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tó a Winkler-kódex (1506) Mária-siralmában: „ime a zenthseghes kezeek […]
Latom hogh a vas zeghekkel / altal veruen tarthatnak”.45 Pázmány Imádságos
könyvében (1606) is megjelenik „Az Úr felmutatása után való könyörgés”-
ben ez a kép („Nezzed mely nagy kegietlén szegec, altal iártac a te zent fiad
labait”46), és megtalálhatók a mágikus imaváltozatokban („Szencséges kezét
és lábait vasszögekkel luggasztyák”;47 „Vasdárdákkal liggattak”.48)

Az Ómagyar Mária-siralomban („anyath ezes fyaal / egembelu
ullyetuk!”49), a Winkler-kódexben („kerlek veddel / az anyat afyawal”), a
Nagyszombati kódex (1512–1513) passióból önállósult Mária-siralmában
(„Kerlec azon zeretö zúlöttem veddel veled atte keserues anyadat vígy el
veled zeretö zúlöttem”50) és a mai imaváltozatokban is megtalálható az
„együtthalás” motívuma („Mer’ ha te énérettem meghalsz, / Minden édes-
anya szülötte gyermekér meg kell halni”;51 „és az Anya nem tud a Fiúér’
meghalni”.52)

A jellegzetes, népi imát kezdő kép („Én lefekszem én ágyamba, / Testi, 
lelki koporsómba”53) például Pázmány könyörgésmagyarázatában így szere-
pel: „Mikor pedigh agiadba le fekszel, megh emlekezzél, a te testednek
vtólso agiárul, a koporsórul”.54

A jellegzetes, kijelentést tartalmazó imazáradékról (pl. „aki eszt az
Imátságót / regel este tiszta szivból el mondja / 7 halálos bűne bocsátatik. 
Amen.”55) azt állítottuk, hogy a klasszikus imákra nem jellemző, azokban a 
kérés, hálaadás beszédszándék nyilvánul meg. A Kazinczy-kódexben (1526–
1541) ugyanakkor az Üdvözlégy után ez a bejegyzés található: „Ez imadsagot
ualaky haromzor zenth annanak kepe elött megh oluassa tyz ezör halalos

45 Winkler-kódex 1506, kiad. PUSZTAI István, Bp., Akadémiai, 1988 (Codices Hungarici, 9),
210.
46 PÁZMÁNY Péter, Keresztyéni imádságos könyv. Grác, 1606, kiad. KŐSZEGHY Péter, tan.
LUKÁCSY Sándor, Bp., Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézete, 1993 (Bibliotheca
Hungarica Antiqua, 28), 60r.
47 ERDÉLYI, i. m., 557.
48 Uo., 514.
49 JAKUBOVICH, PAIS, i. m., 128.
50 Nagyszombati kódex 1512–1513, kiad. T. SZABÓ Csilla, Bp., Argumentum – Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, 2000 (Régi Magyar Kódexek, 24), 317.
51 ERDÉLYI, i. m., 557.
52 Uo., 561.
53 Uo., 522.
54 PÁZMÁNY, i. m., 36r.
55 ERDÉLYI, i. m., 425.
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bineinek es hwz ezör bocyanando byneinek kennyat ottya megh vele
alexander papa engette”.56 Ezzel a néhány példával azt szeretném meg-
mutatni, hogy bár a lelki üdvösségért mondott mágikus imákban írott
szövegváltozatú hagyományozásról tulajdonképpen nem beszélhetünk,
de a szövegelemek, motívumok a középkori egyházi gyakorlatig nyúlnak
vissza.

A gyógyító funkciójú, részszövegekből felépülő mágikus imákról a 
nyelvtörténet folyamán több lejegyzés készült. Például a lábfájást, ficamot
gyógyító „megbotló ló/ szamár” motívumot hordozó szövegeknek a 15.
századtól kezdve a 18. század kivételével napjainkig megtalálhatjuk írásban
rögzített változatát, azaz nemcsak egyes motívumok, képelemek, hanem a
szövegegész maga vizsgálható. Az adatok időbeli eloszlása lehetővé teszi a 
szövegek diakron változásának megfigyelését.

Például a 3. Bagonyai Ráolvasás (1488), a Bornemisza Péter lejegyezte
negyedik bájoló ima (Az menyelésről, 1578) és egy 20. századi változat57

összevetéséből megállapíthatjuk, hogy a szöveg szerkesztése, a részszöve-
gek alapvetően őrződnek, valószínűleg azért, mert a gyógyítás funkció 
csak ez esetben valósulhat meg. Népköltészetről lévén szó természetesen 
a variánsok, a szövegromlás, a motívumvándorlás még számos kérdést vet
föl.

Összegzés

A folklórszövegek történeti szövegtani vizsgálata a konkrét beszédhely-
zetben létrejövő szöveg műfaji besorolásával, majd a szövegtípus jellemzői-
nek leírásával, illetve a motívumrendszer elemzésével képzelhető el.  

A szövegeket a beszédszituációra jellemző vallásos-mágikus viszony je-
lenléte miatt az úgynevezett mágikus ima műfajkategóriába sorolhatjuk. 
Szövegfelépítésüket azonban a konkrét beszédszándék határozza meg. A
létrejövő motivikus vagy részszövegből felépülő szövegtípus hagyományo-
zódása a szövegfelépítés függvénye.

56 Kazinczy-kódex 1526–1541, kiad. KOVÁCS Zsuzsa, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság,
2003 (Régi Magyar Kódexek, 28), 193.
57 Magyar ráolvasások, i. m., II, 429–436.
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Előadásom lezárásaként Juhász Ferenc költő népi imákról írott sorait 
idézem: „És szépségük és erejük nemcsak tartalmaikban van, de nyelvükben
is, mert hallván őket, oly erővel ráz meg népem beszélt nyelvének gyönyörűsé-
ge, bátorsága, tisztasága és látomásossága, hogy költő-szívemben ámuldoz-
va és szégyenkezve csak édesdeden mosolyogni és könnyezni tudok, mint
Bartók Béla zene-örvényeiben, lángoló látomásaiban.”58

58 JUHÁSZ Ferenc, Imák, apokrif mámorok, Új Írás, 1970/9, 74.
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PÉNTEK VERONIKA 
Pécsi Lukács és Erdődi János Soliloquia-fordítása 

 
 

A Soliloquia című meditációs mű eredetéről 
és a meditáció és soliloquium műfajáról 

 
A 16. és 17. században két magyar fordítás is készült a Szent Ágostonnak 
tulajdonított Soliloquia című műből. Három egymáshoz közelálló, Szent 
Ágostonnak tulajdonított kegyességi szöveg, a Meditationes, a Soliloquia és a 
Manuale először 1505-ben jelent meg Velencében.1 1591-ben a katolikus 
Pécsi Lukács fordításában magyarul is kiadták mind a három művet, ezzel a 
címmel: Szent Ágoston doctornak elmélkedő: magán beszellö: és naponként valo 
imadsagit: az keresztyen attyafiaknak épületire, magyarra fordeta, Péchi Lukács.2 
Erdődi János, a debreceni református kollégium tanára csak a Soliloquiát 
fordította le A léleknek Istennel való magános beszélgetései címmel. Ez 1689-ben 
jelent meg Debrecenben, Kassai Pál nyomdájában.3 

A Soliloquia cím miatt alakulhatott ki, hogy a három fent említett mű 
Szent Ágoston neve alatt hagyományozódott, mert Ágoston valóban írt 
egy Soliloquiát 386–396 között. Ezt Soliloquiorum libri duo címmel szokták 
jelölni.4 Míg Szent Ágoston e műve kérdés-felelet formájú részeket is 
tartalmaz, a soliloquium-irodalom módosult változatát képviselő 
pszeudo-ágostoni Soliloquia, amelyet Pécsi és Erdődi lefordított, ezt a 
formát már nem követi. Arra a kérdésre, hogy ezek a művek miért ha-
gyományozódhattak Szent Ágoston neve alatt, azt lehet felelni, hogy 
többek között az ő műveiből is, elsősorban a Confessionesből, sok részlet 
szerepel ezekben a szövegekben. Ezenkívül a kompilációk olyan szerzők 

                                                   
1 Libellus meditationum Sancti AUGUSTINI, Velence, Christophorus Colea Pensis, 1505. Vö. 
Index Aureliensis Prima Pars, Aureliae Aquensis, 1965, A/7.  
2 RMNy 671. Hasonmás kiadása: PÉCSI Lukács, Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magán-
beszélő és naponként való imádsági, Nagyszombat, 1591, kiad. KŐSZEGHY Péter, tan. URAY 
Piroska, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 1988 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 
17). 
3 RMK I. 1372. 
4 URAY Piroska kísérőtanulmánya a hasonmás kiadáshoz: PÉCSI, i. m., 14–15. 
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műveiből tevődnek össze, akiknek gondolkodását Ágoston szelleme, 

lelkisége is áthatotta.5

Szent Ágoston korai, Soliloquiaként emlegetett művével a keresztény medi-
tációt irodalmi formába öntötte, a filozófiai dialógushagyományt követte,
melyben az ön- és istenismeret keresése retorikai keretekben jelenik meg.6 A
soliloquia alapvetően önmagunkkal folytatott párbeszédet, magánbeszédet, 
monológot jelent. Fontos látnunk, hogy a keresztény soliloquium-
irodalomnak a meditáció az alapja. Ha a meditáció alapjelentését nézzük, a
latin Vulgata meditatio, meditari kifejezése a héber haga (mormol, dörmög,
nyög), illetve a görög meletan (gyakorol, folytat, kigondol) szavaknak felel
meg. A korai szerzetesség a bibliai textus félhangos ismétlését, recitálását
értette alatta.7 Az ismétlést, a folyamatosságot és a félhangosságot emelhetjük
ki jelentése alapelemeiként. A soliloquium-irodalomban a folyamatosság és az
ismétlés az ember ön- és istenkeresésének attribútumává lesz. További meg-
határozó lépés az imádság, az Istenhez szóló beszéd megjelenése a műfajban. 
Tehát az eredeti jelentéséhez képest a későbbi alapvető jellemzője a magán-
beszéd, önmegszólítás és az Istenhez szóló beszéd, az ima váltakozása. Ezzel
magyarázható, hogy az ilyen típusú műveket sokszor meditáció és soliloquia 
címmel is kiadták. Amikor a soliloquium műfaja kiegészült az imával, akkor 
beszélhetünk a meditáció későbbi jelentéséről. A soliloquium-irodalom pár-
beszédes, illetve prózai formája egyszerre volt jelen a későbbiekben. 

A teológiailag kritikus részeket miért hagyhatta változtatás nélkül
a két fordítás?

Míg Pécsi elsősorban az istenkereső, az Istennel egységre törekvő embert 
látja Ágostonban, addig Erdődi Isten gondviselését emeli ki. Az önmagát ki-

5 Szent Anzelmet bensőséges hangú elmélkedő-imádkozó művei miatt második Ágostonnak 
is nevezték. Bonaventurára is jellemző volt az ágostoni hangvétel. Vö. SÖVEGES Dávid
OSB, Fejezetek a lelkiség történetéből, Pannonhalma, Szent Gellért Hittudományi Főiskola, 
1993, 67.
6 Günther BUTZER, Rhetorik der Meditation: Martin Mollers „Soliloquia de Passione Jesu Christi” und
die Tradition der eloquentia sacra = Meditation und Erinnerung in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Ger-
hard KURZ, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2000 (Formen der Erinnerung, 2), 60.
7 Meditation = Historisches Wörterbuch der Rhetorik, V, Hrsg. Gert UEDING, Tübingen, Max
Niemeyer Verlag, 2001, 2016.



Pécsi Lukács és Erdődi János Soliloquia-fordítása

183

nyilatkoztató, állandóan jelenlévő Isten szerepét hangsúlyozza az emberi 

életben, amelynek bármilyen alakulása elfogadható az ő akaratában meg-
nyugodva.8 Az egyik aktív, a másik passzív magatartást feltételez az ember

részéről az isteni kegyelem működése kapcsán. Míg a katolikus dogmatiká-
ban a szabad akarat az áteredendő bűn miatt bár gyengén, de megmaradt, 

addig a protestáns oldalon az emberi akarat az áteredő bűn miatt teljes mér-
tékben a rossz szolgája. Emellett a katolikusok úgy gondolják, hogy a hit az

üdvösség kezdete, az igehirdetés elfogadása, mely feltételezi az üdvösséghez
vivő szabad akaratot. Ezzel ellentétben a protestánsoknál az igaz hit ele-

gendő a megigazuláshoz.9 Ide kapcsolódó alapvető kérdés lehet, hogy a 
predestináció tanát is részletesen tartalmazó Soliloquia két magyar, katolikus

és református fordítása e kritikus teológiai résznél miért maradhatott egy-
forma. Magyarázatként gondolhatunk a nyugati egyház eltérő felekezeteinek 

közös Ágoston-tiszteletére, és arra, hogy a protestáns kegyességi irodalom
ugyanazokat a közös keresztény irodalmi hagyományokat használja fel, mint

a katolikus. Gábor Csilla Kegyesség és (inter)konfesszió című tanulmányában 
jellemzi a protestáns kegyességi és azon belül is a meditációs irodalom kö-

zépkori katolikus alapjait.10

A fordítókról és a fordítások céljairól, indítóokairól

Erdődi a Soliloquiát Losonczi Gyürki Pálnak, egy királyi magyar lovasezred

főkapitányának a kérésére fordítja le, annak felesége, Hatvani Mária számá-

ra. A Losonczi előnevet felvett Gyürki család 1634-ben kapta meg a nemesi 

címet. Gyürki István volt, aki azt megkapta,11 és az ő fia volt a fordítást 

kérő és a maga költségén kinyomtató Gyürki Pál. Erdődi az ajánlólevélben 

azzal indít, hogy ha látjuk a magunk körüli világot és Isten kinyilatkoztatását

a Szentírásban, bebizonyosodik előttünk a léte. Többes szám első személy-

8 URAY Piroska kísérőtanulmánya a hasonmás kiadáshoz: PÉCSI, i. m., 18.
9 Bernd Jochen HILBERATH, Kegyelemtan = A dogmatika kézikönyve, szerk. Theodor SCHNEI-

DER, Bp., Vigilia, 2000, II, 25–31.
10 GÁBOR Csilla, Kegyesség és (inter)konfesszió = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi
puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Debrecen, DEENK, 2008,
85–94.
11 NAGY Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, Pest, 1858, 501.
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ben vezeti le a logikai következtetéseket. Alkalmaz gondolatritmust, egymás

után feltett beláttató kérdéseket. Bibliai szakaszokat hoz arról, hogyan tett

tanúbizonyságot Isten a létéről választott népe történelmében. Összefoglaló 

következtetése: „Mivel annakokáért, mind a’ természetnek könyvéböl, a’

Szent irásból, világossan ki tetzik, hogy Isten légyen”.12 Ezután magától

értetődő következtetéssel lép át a gondviselés jelenlétének igazolására a 

teremtett világban. Négy pontba szedi, hogy hogyan jelenik meg Isten

gondviselése:

1. Semmi sem következik be szerencséből vagy véletlenből. Halmozó 

felsorolással érzékelteti, hogy ez az élet minden területén így igaz.
2. Ha nem is látjuk át minden dolognak az értelmes, célravezető kime-

netelét, hinnünk kell, hogy Isten bölcs irányítása van bennük.
3. Minden rossz, nyomorúság Isten gondviseléséből származik. 

4. A nehézségeket nemcsak csendes, békességes lélekkel kell elszenved-
nünk, hanem örömmel is.13

Ezt követően Hatvani Mária konkrét élethelyzetére alkalmazza az addig 

leírt következtetéseit. Leírja, hogy a férje kérésére fordította le a munkát
deák nyelvből, és szintén a férj volt az, aki a maga költségén kinyomtatta 

Isten dicsőségére, a magyar egyház lelki épülésére, de legfőképpen a felesé-
ge vigasztalására.14 Azért, hogy a harcban távollevő férje miatt ne aggódjon, 

hanem figyelmét irányítsa „Istenéhez való kegyességének és buzgóságának
naponként való gyakorlására.”15 Ezután öt pontba szedi, hogyan viselkedik,

gondolkodik egy kegyes ember:
1. Minden Isten akaratából van, és azt senki el nem kerülheti.

2. Az Isten akarata jó, ezért nem méltó dolog bánkódni rajta.
3. Az ember vak és tudatlan lényként nem tudhatja, mi szolgál javára, il-

letve kárára.
4. Amely dolgok nekünk nem tetszenek, gyakran nagy jók azok.

5. Hangsúlyozza Gyürki Pál nemes, hasznos célú szolgálatát, aminek
örömet kellene hoznia.16

12 ERDŐDI János, A’ Léleknek Istennel való magános beszélgetési, Debrecen, 1689, 5 (Ajanlo
level).
13 Uo., 6–8.
14 Uo., 9.
15 Uo., 9–10.
16 Uo., 10–12.
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Pécsi Lukács működése a 16. század második felében Nagyszombathoz 
és az ellenreformáció korai szakaszához kötődik. A 16. században a nagy-
szombati kivételével az összes nyomdát protestánsok működtették. Telegdi 
Miklós érsek 1577-ben az esztergomi káptalan, valamint a katolikus egyházi
és világi főurak anyagi támogatásával megvásárolta a bécsi jezsuiták nyom-
dáját. A nyomda köré szervezett írócsoport tagja volt Pécsi Lukács.
Weszprémi István szerint Pécsi amellett, hogy botanikával is foglalkozott,
az esztergomi főegyházmegye ügyésze és közjegyző is volt. Azt, hogy jezsu-
ita volt, többen is megcáfolták.17 Pécsi Kutassy János pécsi püspöknek és
esztergomi érseknek ajánlja a fordítást. Nemcsak a nemes tartalom megfele-
lő szintű befogadása reményében, hanem pártfogása miatt is, hogy legyen, 
aki elfogadtassa, helyben hagyja célkitűzését.18

Elsősorban a kegyes, az imádságos életre akar nevelni. Szándékát erős 
érzelmi töltés és felelősségérzet hatja át: „ez írással föl kiáltoc, aldvan az 
urat, egyebetis arra intvén.” Megmagyarázza, hogy Isten ismeri szükséglete-
inket, és kész is megadni azt, ami szükséges. Azért kell mégis könyörögni
hozzá, hogy észrevegyük, honnan jön a jó életünkbe, és készek legyünk a
hálaadásra.19 Erdődi kifejezetten hangsúlyozza, hogy a teremtett világ bizo-
nyítja Isten létét. Ez a gondolatkör érintkezik Pécsi szavaival, miszerint az
egész teremtett világ az Isten háza, így bárhol ráirányíthatjuk lelkünk fi-
gyelmét, bárhol imádkozhatunk.20 Az imádkozáshoz alázatos, az isteni aka-
ratot teljes szívvel elfogadó lélek kell. Ezt a gondolatkört Erdődi nyomaté-
kosan kiemeli. A két fordítás különbsége tehát az előszók iránymutatásában 
van. Teológiai szempontból nem változtattak a fordítók a szövegen. A kü-
lönbség nyelvezetük stílusából adódik.

A második meditáció

Végül a második meditáció két fordítását szeretném bemutatni, hogy lássuk,
hogyan kapcsolódnak össze az önmegszólító és imádságos részek, valamint
a bizonyos témákról való elgondolkodás. A címe Az embernek nyomoruságárul

17 URAY Piroska kísérőtanulmánya a hasonmás kiadáshoz: PÉCSI, i. m., 8–13.
18 PÉCSI, i. m., 6–7 (Előszó).  
19 Uo., 5.
20 ERDŐDI, i. m., 2–4 (Ajanlo level); PÉCSI, i. m., 5–6 (Előszó). 
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és gyarlóságárul.21 Ez a cím és a többi is leginkább az Isten és az ember mi-
lyenségére vonatkozik, hiszen a műfaj alapvető sajátsága az egyén önkeresé-
se Isten mellett, Istenhez viszonyítva.

A második meditáció első szakaszában ellentétek felsorolásával mutatja 
be a két fordítás, hogy az ember mennyire más, mint teremtője. Nem a 
téma kimerítése, hanem annak nyomatékosabb megértése a cél. A szöveg
elejétől kezdve nagyon jól tetten érhetjük a soliloquium és az ima keveredé-
sét: a szerző váltakozva egyszer önmagát szólítja meg, illetve önmagáról ír, 
majd a gondolatokat továbbalakítva Istent szólítja meg. Önértelmezését
leginkább Istenhez való viszonyításokkal, összehasonlításokkal teszi meg,
sorozatosan érzékeltetve Isten és önmaga előtt is Isten melletti kicsinységét: 

nyomorvlt allapatom, mikor lehet görbesegem egyenlő ingyenes voltoddal? Az 
egyes es magánvaló lakást kedvelled uram, en az sokaságot, te az chendesseget,
én az kialtast, te az igasságot, én az hévságot, te az chendesseget, én az kialtast, te
az igazságot, én az hévságot, te az tisztaságot, en tisztatalansagot követec, mit
beszélyec többet?22

Miután megállapította, hogy Istenre mi jellemző, az alapján fogalmazza meg 
kérését, hogy mit adhat neki Isten, és hogyan emelkedhet emberi természe-
tével az ő közelébe: 

élet vagy, elevenecs meg engem, imhol read nezec abraztato Istenem, te ieczettel
az földböl engemet, epech föl engemet23

Kettős metaforasorral fejezi ki, hogy milyen az ember, és ebből következő-
en milyen, önmagától eltérő Istenhez fordul: 

beteg vagyoc, az orvoshoz kialtoc, vac vagyoc, az világossághoz sietek, meg hol-
tam, az élethez fohazkodom.24

Az élet nehézségeinek halmozását, majd a halál lehetséges varriációinak halmo-
zó felsorolását azzal zárja, hogy nem lehet tudni, mikor jön el a halál. Mindezek
ellenére bízik Isten megtartó erejében, és négytagú fohászsorral zárja a meditá-
ciót. Az Isten és az ember közötti másság ellentéte a kérés és a fohászos hang-
nemű Istenhez szólás lehetőségében oldódik fel. Így hangzik ez a rész: 

Kialtoc vram míg ki muloc, talam ki nem muloc, hanem benned meg maradoc.
Megmondom azért, meg beszellem nyomorusagomat, meg vallom, es nem

21 PÉCSI, i. m., 83–86; ERDŐDI, i. m., 8–13.
22 PÉCSI, i. m., 83.
23 Uo., 84.
24 Uo., 84.
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szegyenlem kelletlen voltodat elötted […] Iüy hozzam vilagossag, mely altal
latoc, jeleny meg dichőség, kibül öruendezzec: nyilatkozzal meg élet, melyben 
ellyec, én vram Istenem.25

A katolikus Pécsi Lukács és a református Erdődi János a keresztény lel-
kiségi irodalom felekezetek fölötti hagyományát közvetítik fordításukkal, és
újabb példával szolgálnak a kegyességi irodalom interkonfesszionális jellegé-
re. A különbség nem a tartalmi kérdésekben van, hanem munkájuk stílusá-
ban, nyelvezetében. Ez függött a fordítók személyétől, fordításuk keletkezé-
sének korától (a két fordítás között 98 év van), az adott országrész nyelv-
használati, nyelvjárási szempontjaitól és a felekezeti hovatartozástól.

Pécsi és Erdődi fordítása igazolja, hogy újkori kegyességi irodalmunkban 
nemcsak a középkori hagyomány későbbi művei jelennek meg magyar nyel-
ven, hanem maguk a pszeudo-ágostoni művek is, amelyek a meditációs 
irodalom alakulását döntő mértékben meghatározták. 

25 Uo., 85–86.
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Nádasdy Pál imádságoskönyve (1631)

A művészetek pártolása és a vallásos meggyőződés Nádasdy Pál személye 
esetén családi hagyományból magyarázható. Már köznemesi származású
dédapja, Nádasdy I. Ferenc is fontosnak tartotta, hogy mindegyik gyermeke
tudjon írni és olvasni, még a leányok is.1 A reformáció hitelveit ugyan Ná-
dasdy Tamás (1498–1562), a 16. század utolsó nádora vezette be a család
életébe Melanchthon közvetítésével, de az ő esetében még nem elsődleges 
kérdés, hogy melyik irányzathoz tartozott, sőt újabban inkább a vallási ho-
vatartozástól független kultúraközvetítő szerep kerül hangsúlyozásra a sár-
vári Nádasdy udvar esetében.2 A kultúratámogatás mind Pál nagyapja, mind
apja, Nádasdy II. Ferenc (1555–1604) alatt meghatározó. A nádor által Sár-
váron alapított iskola és nyomda a korabeli Magyarországon példaértékűnek 
tekinthető. Az iskolai oktatásban és a nyomdai munkálatokban fontos sze-
rep jutott Sylvester Jánosnak, akinek nevéhez köthető a Grammatica
Hungarolatina (1539)3 és az első teljes egészében magyar nyelvű Újtestamen-
tum-fordítás (1541),4 illetve ezek kiadása. Azonban nem csak az előbbiekben 
említett tevékenységek kapcsolhatók Nádasdy Tamás nevéhez. Sárvári udva-
rában a korban egyedüli módon humanista kört hozott létre, melynek tagjai
voltak Sylvester János mellett Dévai Bíró Mátyás, Bornemisza Péter, Szege-
di Kőrös Gáspár, valamint ide igyekezett Tinódi Sebestyén is. A kör tagjai 
nem tartózkodtak állandóan a sárvári udvarban, azonban kivétel nélkül
kapcsolatban álltak Nádasdyval, amiről a fennmaradt levelezések tanúskod-
nak. Számukra a főúr személye és kapcsolatrendszere jelentette a rene-
szánsz szellemiség zálogát.5

1 BESSENYEI József, A Nádasdyak, Bp., General Press, 2005, 17.
2 SZAKÁLY Ferenc, Sárvár, mint helyi kulturális központ = Nádasdy Tamás (1498–1562): Tudo-
mányos emlékülés, Sárvár, 1998. szeptember 10–11., szerk. SÖPTEI István, Sárvár, Nádasdy Fe-
renc Múzeum, 1999, 87–100; ŐZE Sándor, Nádasdy Tamás nádor és az örményesi pálos kolostor
= Decus Solitudinis: Pálos évszázadok, szerk. SARBAK Gábor, Bp., Szent István Társulat, 2007
(Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti Konferenciák, 4/1), 182–184. 
3 RMNy 39.
4 RMNy 47.
5 TAKÁCS Zoltán Bálint, Nádasdy Tamás, a mecénás tevékenysége, Honismereti Híradó, Sárvár,
2003/2, 18.
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Nádasdy Pál Áhítatos és buzgó imádságok6 címet viselő imádságosköny-
vére Koltai András Batthyány Ádám imádságoskönyve7 című tanulmánya, 
illetve a Nádasdy családdal kapcsolatos kutatásaim és olvasmányaim hív-
ták fel figyelmemet. Az imádságoskönyv létéről a Régi Magyarországi Nyom-
tatványoknak az 1601–1635 közti időszakban megjelent könyvek jegyzékét 
tartalmazó kötete csak annyit közöl, hogy két példánya maradt ránk,
egyik az Országos Széchényi Könyvtárban, a másik pedig Sárospatakon a
Református Kollégium Könyvtárában. Kutatásaim kezdetén a sárospataki
példány még Nyizsnyij Novgorodban volt, mostanra azonban hozzáfér-
hetővé vált Sárospatakon.8 Az OSZK-ban található példánnyal egy teljes
egészet tesznek ki, a címlap nem maradt fenn egyik példány esetében
sem.

Feltehetjük a kérdést, mi vehette rá Nádasdyt egy imádságoskönyv meg-
alkotására. A családban őt megelőzően senki sem kezdett önálló mű írásá-
hoz. Ennek főként politikai és hadi okai vannak, hiszen Pál elődeitől eltérő-
en a politikában kevésbé volt ambíciózus és tehetséges, a hitélethez és az
irodalomhoz jobban vonzódott.9 A körülmények sajátos alakulása folytán
nem volt ki eligazítsa a hadászat és a politika világában, hiszen édesapja,
Nádasdy II. Ferenc 1604-ben elhunyt, amikor ő hatéves volt, édesanyját, 
Báthory Erzsébetet pedig nem sokkal ezután – a történettudomány mai
állása szerint – „koncepciós perbe” fogták.10 Így Nádasdy II. Tamásnak,
nagyapja unokaöccsének, illetve Megyeri Imre alispánnak és királyi taná-
csosnak, apja jó barátjának gyámsága kiemelt jelentőséggel bírt neveltetésé-
ben. Ezen tényeket figyelembe véve nem csodálkozhatunk, hogy a főúr az 
intellektuális tevékenységek felé orientálódott, miután az udvarában meg-
forduló számos tudós ember révén magas szintű műveltségre szert tehetett. 
Mindehhez hozzájárult bizonytalan egészségi állapota is, hiszen egy tizenhat

6 RMNy 1494.
7 KOLTAI András, Batthyány Ádám imádságoskönyve, Magyar Könyvszemle, 1997/2, 187–200.
8 Itt köszönöm meg Dr. Dienes Dénes Igazgató Úrnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a
Sárospatakon őrzött példány fotómásolatát. 
9 DOMINKOVITS Péter, PÁLFFY Géza, Küzdelem az országos és regionális hatalomért: A Nádasdy
család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században (1. rész),
Századok, 2010/4, 785.
10 L. LENGYEL Tünde, VÁRKONYI Gábor, Báthory Erzsébet: Egy asszony élete, Bp., General
Press, 2010.
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éves korában elszenvedett lovasbalesete után a Magyar Királyi Kamara még
halálától is tartott.11

Felmenőihez hasonlóan ő is támogatta tehetséges fiatalok külföldi ta-
nulmányait, köztük Lethenyei István csepregi prédikátor iskoláztatását,
valamint nyomdát is létesített Sopronkeresztúron, melyet Manlius János
működtetett haláláig. Ezt a nyomdát kapta hozományként Farkas Imre, aki 
1619-ig ugyanitt, majd 1621-től Csepregen dolgozott. Ebben a nyomdában 
látott napvilágot Nádasdy Pál imakönyve is. A kutatás jelenlegi állása szerint
a csepregi nyomdában 1645-ig 26 mű jelent meg, 22 magyar és 4 latin nyel-
ven. A legtermékenyebb időszak a nyomda életében az általunk vizsgált 
évekre esik, 1630-ban három, míg 1631-ben négy könyvet nyomtattak ki. A
művek tartalmát tekintve többségük vallásos tárgyú, ami nem is meglepő, 
ugyanis Csepreg volt a korban az evangélikus egyház központja a Nyugat-
Dunántúlon.12 A vallási tartalom mellett fontos a magyar nyelv ápolása is
ezekben a művekben, mert a lakosság jelentős hányada csak az anyanyelvét 
beszélte.

Pál nemcsak az udvarához tartozó prédikátorok, iskolamesterek
(Lethenyei István, Zvonarics Imre, Nagy Benedek, Kis Bertalan) munkái-
nak megjelenéséhez járult hozzá, hanem külföldi protestánsok műveit is 
befogadta, többek között Wolfgang Mangelburg és Gregor Gerber munká-
it.13 Mindemellett a soproni polgármester, Lackner Kristóf emblémás köte-
teinek külföldi megjelenését is támogatta.14

Érdemes megvizsgálnunk a keletkezés időpontját, az 1631. esztendőt. 
Nádasdy ebben az évben töltötte be harmincharmadik életévét, ekkor érte
el a krisztusi kort. Életéről sajnálatos módon kevés információval rendelke-
zik a történettudomány, ami magyarázható rövid életével is, 35 esztendős 
volt, amikor meghalt. Betegségei megterhelték életét. Ezért írhatta művét, 
köszönet-, illetve hálaképpen Istennek, valamint utódai számára, hogy hit-
béli tudását rájuk ruházza. Másrészt az 1631. év azért is kiemelkedő lehet a 
megjelenést tekintve, mert ebben az évben, június 25-én Csepregen zsinatot

11 TOMA Katalin, Gróf Nádasdy III. Ferenc mecénási működése, Századok, 2010/4, 856.
12 ZÁTONYI Sándor, Könyvnyomda Csepregen a XVII. század első felében, Vasi Szemle, 1963/2,
86–87.
13 MONOK István, A Nádasdy család sárvári és pottendorfi udvara és könyves műveltsége = Kék vér,
fekete tinta: Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500–1700, Kiállítási katalógus, szerk. MONOK

István, Bp., 2005, 72. – RMNy 1492, 2027.
14 RMNy 1133.
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tartottak, ahol Winkler András külföldi tanulmányai után hazatérve aláírta
az ágostai hitvallást, majd ezt követően kórházi lelkészként szolgált.15 Ezen
a zsinaton részt vett a dunántúli egyházkerület püspöke, Kis Bertalan, aki
Nádasdy II. Ferenc támogatásával végezte tanulmányait, majd 1604 után
Báthory Erzsébet vette pártfogásába. Csepregen tanítóként, majd 1619-től 
Nádasdy Pál udvari papjaként szolgált egészen 1625-ig, amikor megválasz-
tották püspöknek.16 Nádasdy Pál imádságoskönyvének előszava szerint – 
„Írtam Sárvárat Szt. Iván hónak második napján, 1631 Esztendőben.” – a 
júniusi zsinat idejére, ha nem is az egész kötet, de egy része biztosan elké-
szült, s be tudta mutatni az ott megjelenő egyházi személyeknek. Valószínű-
leg leginkább Kis Bertalannak akart imponálni művével, hiszen teológiai 
tudását neki köszönhette, valamint bizonyítani szándékozott azon törekvé-
sét, hogy gyermekeit is e vallás hitelveire oktassa.

A harmadik és egyben legfőbb indítéka lehetett az imádságoskönyv el-
készítésének, hogy ebben az évben született Tamás nevű harmadik gyer-
meke. Tamás nem érte meg a felnőtt kort (1633 augusztusának végén 
elhunyt), csak bátyja, Ferenc, a későbbi országbíró és Mária, aki apácának 
állt.17

Az imádságoskönyv bemutatása

Az imádságoskönyvet a szerző bemutatkozása nyitja, melyben leírja minden 
addig megszerzett tisztségét: „Egybe szedettetet és irattatot az tekentetes
Nemzetes és Nagyságos Gróff Nadasdi Pal, Fogaras földénec örökös, és
Vasvármegyénec fő-ispánnya, Szentelt Vitéz, az Fölséges Római 
Császárnac, Nemes Magyar, és Cseh-Országi Coronás Kiralynac ö
Fölségenec Tanácsa, Magyarországi Komornic Mestere és az Dunán innen-
való részeinec s -Canisa ellen vetet Vég-házaknac Generalis Capitánnya
által.”18

15 PAYR Sándor, A soproni evangelikus egyházközség története, Sopron, 1917, 295.
16 Sárvár története, szerk. SÖPTEI István, Sárvár, 2000, 200.
17 A Nádasdy család grófi ágának leszármazása a XVI–XVII. században = A mecénás Nádasdy
Ferenc, http://nadasdy.barokkudvar.hu/?q=node/6. (Megtekintés dátuma: 2010. október
16.)
18 Vö. DOMINKOVITS, PÁLFFY, i. m., 784–785.
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Ezt követi a Dedicatio, miszerint művét gyermekeinek, Nádasdy Fe-

rencnek és Nádasdy Tamásnak szánja nevelés céljából: „Néktek azért, nék-
tek ajánlom szerelmes magzatim, ez üdvösségre vezérlő kis munkácskámat, 

hogy ti ezzel hütötök gyarapodására, világi életeteknek kegyességben való
foglalására, és az igaz buzgóságnak Istenhez való fölindítására […]”. Az

imádságoskönyv olvasóközönsége ez esetben valószínűleg a szűk család és 
háza népe lehetett. Az imádságoskönyv elkészítésének nemcsak vallási okai

lehettek, hanem műve ajánlásával szellemi társat keresett maga mellé, intel-
lektuális közeget próbált kiépíteni. Ez az önreprezentáció egyik módozata

volt.19 Az előszóban Thucydidest és a Zsoltárok könyvét idézi, hisz e kötetek
megtalálhatóak voltak a családi könyvtárban. A halála után felvett inventári-

um szerint „két Biblia magyar és deák” volt sárvári házában.20 Ezen adatok
alapján is láthatjuk, hogy Nádasdy Pál klasszikus műveltséggel rendelkezhe-

tett. A Biblia esetében meg kell vizsgálnunk, hogy melyik magyar Biblia-
kiadást használhatta. Az bizonyos, hogy nem a Sylvester János által fordított

változatból veszi a Zsoltárok könyvéből származó idézetet, hiszen az csak az 
újszövetségi szövegrészeket tartalmazza. Vagy a Károli Gáspár-féle Biblia

Szenci Molnár Albert által javított kiadását (1608), vagy a Káldi György által
kiadott Bibliát (1626) használhatta. Mivel a Káldi-Biblia katolikus szellemisé-

gű, ezért a Szenci által kiadott Biblia, vagyis a Hanaui Biblia használata való-
színűsíthető. A Zsoltárok könyvéből vett idézet mindkét Biblia szövegében

ugyanúgy szerepel, így ez az idézet nem tudja érdemben meghatározni a
Biblia-használatot. Feltűnő azonban, hogy Nádasdy III. Ferenc Bécsbe ke-

rült elkobzott könyveinek jegyzékében21 nem találkozunk Nádasdy Pál mű-
vével. Ehhez hozzájárulhatott Nádasdy III. Ferenc katolizálása is, azonban

a Pál halála (1633. október 15.) után felvett inventárium sem tesz róla emlí-
tést. Az országbíró kivégzése után felvett könyvlajstrom azonban nem te-

kinthető teljes mértékig hitelesnek, hiszen a korabeli leírások alapján hatal-
mas könyvgyűjteménnyel rendelkezett, a jegyzékbe vett könyvek ennek csak 

kis részét teszik ki.

19 HELTAI János, Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában (1601–1655),
Bp., OSZK–Universitas, 2008 (Res Libraria, 2), 102.
20 Az inventárium közlése: REICHARDT Gabriella, Nádasdy Pál javai Sárváron 1633-ban, Hon-
ismereti Híradó, Sárvár, 2009/1–2, 58.
21 Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588–1721, szerk. MONOK István, Szeged, Scriptum,
1992, 101–107.
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Az imakönyv Dedicatiójában árulja el a szerző alkotási módszereit, mi-
szerint a mű „egybe szedettetett és irattatott”. Ebből a megjegyzéséből is 
valószínűsíthetjük – melynek bizonyítására a későbbiekben sor kerül –, 
hogy az imakönyv nem teljesen önálló munka. A Dedicatióból kiderül to-
vábbá az is, hogy nemcsak gyermekeihez, hanem az uradalmai alá tartozó
lakosokhoz és magisztrátusaihoz is szól, kérve őket az üdvösségre, illetve 
arra, hogy a világi állapot szerint hirdessék az igét. Magisztrátusainak akar
ezzel a művel útmutatást adni. A bevezető részben magyarázza meg köny-
vének címét is: „az fölséges Urnak velem való kegyelmes jó téteménnyeirűl 
elmélkedjem szüntelen. Az melybűl lett osztán, hogy igaz buzgóságbúl való 
hála-adások, és minden szükségimért való könyörgő fohászkodásoc szár-
mazzanak szívemben”.

A Dedicatio és az imakönyv közé beékelődik Lethenyei Istvánnak 12 
versszakból álló imádsága, amely előszóként is értelmezhető. Az imakönyv 
336 oldalon 60 imádságot tartalmaz. Nádasdy Pál műve hasonlóságokat 
mutat az azonos időszakban megjelent imakönyvekkel is, például Mihálykó 
János Istenes és áhítatos imádságok című munkájával, amely Csepregen jelent 
meg 1630-ban.22 Szintén egyezés mutatható ki a Lőcsén 1629-ben kiadott 
Eperjesi magyar eklézsia mindennapi felfegyverkedése, azaz mindennapi imádságos
könyvecskéje című művel, amelynek szerzője Madarász Márton volt,23 vala-
mint feltehető Lethenyei István 1629-ben Csepregen kiadott imádságos-
könyvének használata is.24 Utóbbit azonban konkrét párhuzamokkal nem
tudjuk bizonyítani fennmaradt példány hiányában. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy e műre utal Farkas Imre Mihálykó János imádságoskönyvének 
ajánlásában: „lássa és olvassa az 1629 esztendőben nyomtatott imádságos-
könyvecskének praefactioját, avagy elöljáró beszédét, melyet Lethenyei Ist-
ván az Mi Csepregi Praedicátor Urunc bocsátot ki.” Nádasdy Pál áhítatos és
imádságoskönyve össze van kötve Mihálykó János 1630-ban kiadott imád-
ságoskönyvével, innen is következtethetünk arra a tényre, hogy Nádasdy Pál
ismerte Mihálykó művét. A protestáns műveken kívül meg kell vizsgálnunk 
Pázmány Péter katolikus Imádságos könyvét is, melyet (negyedik kiadásban)
Pozsonyban adott ki 1631-ben.25 Azonban nemcsak a korabeli imádságos-

22 RMNy 1459.
23 RMNy 1439.
24 RMNy 1425.
25 RMNy 1513.
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könyvekkel, hanem a későbbi művekkel való összehasonlítása is fontos, 
hiszen ezek alapján megvizsgálhatjuk, hogy ebben a korban mely imádságok
voltak széles körben elterjedtek evangélikus és katolikus körökben. Jelen
esetben Batthyány Ádám katolikus főúr Lelki kard című 1654-ben, Bécsben 
kiadott imakönyvével kapcsolatban végzek összehasonlítást.26

Az összehasonlítás első lépéseként a már említett imakönyvekben meg-
vizsgálom, milyen rendszer szerint következnek egymás után az imacso-
portok, és ezeket követi-e Nádasdy Pál. A vizsgálatban Madarász Márton
1629-ben, Mihálykó János 1630-ban, Pázmány Péter 1631-ben és Batthyá-
ny Ádám 1654-ben kiadott imakönyveit hasonlítom össze Nádasdy mun-
kájával.

Nádasdy Pál, hasonlóan a fent említett szerzőkhöz, ajánlással kezdi mű-
vét, amit személyesen ő írt, ahogyan Madarász, Pázmány és Batthyány is 
tette, míg a Mihálykó-kiadás elején Farkas Imre nyomdász szavait olvashat-
juk. Az ajánlás után ékelődik be Lethenyei István 12 versszakos imádsága, 
mely formula az említett szerzőknél nem lelhető fel. 

Nádasdy Pál imádságoskönyve 60 imádságból áll össze, ezeket összegzi
a kötet végén található Táblában („Táblája ez könyvecskében foglaltatott
imádságoknak”), oldalszámokkal ellátva. Ezen imádságok címeit összeha-
sonlítva a három korabeli imakönyvvel az alábbi eredményt kapjuk.

Nádasdy Pál Madarász
Márton

Mihálykó János Pázmány Péter

I. Reggeli hálaadás Reggeli imádságok

II. Estveli hálaadó
könyörgés

Estveli ének Estveli hálaadás

VIII. Úton járók-
nak Istenhez való

könyörgések

Útonjáró imád-
sága

Úton jároknak
éneke

Uton-járók kö-
nyörgése

XIII. Békességnek
megmaradásáért
való könyörgés

Békességért
való könyörgé-

sek

XIV. Beteg em-
bernek imádsága

Beteg ember
könyörgése

Betegekért

26 MOL Batthyány család levéltára (P1313), Kéziratok, 267. cs., fol. 358. és 359.
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XV. Prédikáció
előtt való könyör-

gés

Predikácio-előtt

XVI. Prédikáció
hallgatás után való
könyörgés és hála

adás

Prédikáció után
való dicséret

Predikácio-után

XVII. Az angyali
őrizésért való 

könyörgés

Az angyali őrize-
tért való ének

Az örző Angyal 
segétségeért

XX. Az isteni
félelemben és új

életben megmara-
dásért való kö-

nyörgés

Isteni félelemért

XXI. Az alázatos-
ságért való kö-

nyörgés

Az alázatosságért Az alázatosságért

XXV. Minden-
nemű szüksé-

günkben és nya-
valyáinkban az

hatalmas Istenhez
való könyörgés

Hálaadás minden-
féle nyavalyából

és nyomorúságból
való megszabadu-

lásért

Háborúságainknak,
és Nyavalyáinknak
csendességgel…

XXVII. Az po-
kolbeli kísértetek

ellen

Az ördög kísérteti
ellen való győze-

delemért

Eördög-ellen-való
gyözedelemért

XXX. Szent
Ágoston doktor

könyörgése

Szent Ágoston
imádsága

Szent Ágoston
hála-adása

XXXVII. Tiszta
életért való kö-

nyörgés

A tiszta életért A Tiszta életért
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XXXVIII. Az

özvegyeknek és
árváknak könyör-

gése

Eözvegyek és

Arvák könyörgése

XL. Testi kísérte-
tek ellen való

győzedelemért 

A testnek kísérteti
ellen való győze-

delemért

Testi kisértetek-
ellen

XLI. Az halálnak

félelme ellen való
könyörgés

A halál félelme

ellen

A halál félelme

ellen

XLII. Erős re-
ménységért, és

bizodalomért való
buzgó könyörgés

A reménségért

XLVI. Az Úrva-

csorájához készü-
lő embernek 

imádsága

Vr Vacsoraia-elöt

való Imádság

XLVII. Az Úrva-

csorájának hoz-
zánk vétele korán

való könyörgés

Könyörgés az

Úr vacsorájával
élés előtt 

XLVIII. Az Úr-

vacsorájának véte-
le után való hála-

adás

Imádságok az

Úrnak végva-
csorájával való

élés után

Az Úr vétele-után

XLIX. Menny-

dörgésnek és égi
háborúnak eltá-

voztatásáért való
könyörgés

Égi háború,

kőeső, menny-
dörgés menny-

ütő kő és vil-
lámlás ellen

könyörgések

Kőeső és égi há-

ború ellen való
imádság

Az égi Háborúk-

ellen

A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy számos olyan imádság fellelhe-

tő Nádasdy imakönyvében, melyet kortársai is használtak, de alapvető kér-
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dés, hogy vajon ezek az imádságok tartalmuk tekintetében is megegyeznek-

e, vagy csak olyan imádságokról beszélhetünk esetükben, melyek ismerteb-

bek voltak. A következőkben erre keresem a választ, példák bemutatásával. 

Nézzük meg a mindegyiküknél megtalálható Mennydörgés és égi háború elleni

imádság incipitjeit:

Nádasdy Pál: „Áldott mennyei nagy Úristen…”

Madarász Márton: „Oh csudálatos cselekedető Isten…” 

Mihálykó János: „Oh örök mindenható Úristen…”

Pázmány Péter: „Nagy-hatalmú Isten, ki megmutatod…”

Jól látható, hogy hiába ugyanaz az imádságok címe, de teljesen más azok

kezdősora, ebből következőleg nem használhatják ugyanazt az imádságot 

alapként.

Az Úton járók imádsága esetében:

Nádasdy Pál: „Mindenható örök Úr Isten…”

Madarász Márton: „Örök mindenható Úristen…”

Mihálykó János: „Uram Isten, ki ígértél oltalmat…”

Pázmány Péter: „Irgalmas kegyelmes Isten…”

Az ima esetében valószínűsíthető, hogy Nádasdy Pál Madarász Márton 

imakönyvét ismerhette, és ebből vesz át imádságokat, ahogy ezt Szent 

Ágoston doktor könyörgése is mutatja: Nádasdynál „Én Istenem, én irgal-

masságom…”, míg Madarásznál „Én Uram Istenem…”. Nádasdy könyvé-

hez természetes módon felhasználta a Madarász által írt evangélikus imád-

ságoskönyvet, azonban szerkezetét tekintve inkább Pázmány művével mu-

tat hasonlóságokat. Honnan ismerhette az evangélikus főúr az esztergomi 

érsek imakönyvét? Ahogy arról már korábban szó esett, Nádasdy támogatta

az udvarában megforduló lelkészek és hittudósok munkáinak kiadását.

Pázmány Kalauzáról a Nádasdy udvarához köthető Zvonarics Imre írt kriti-

kát,27 melyre Pázmány Szyl Miklós álnéven írt választ Nádasdy Pálnak: Csep-

regi mesterség, azaz Haffenrefernek magyarrá fordított könyve eleiben függesztett levelek-

nek cégéres cigánysági és orcaszégyenítő hazugsági, Bécs, 1614.28 Előfordulhat, hogy 

nemcsak a vitairatot küldte el a főúrnak, hanem imakönyvének gráci első 

kiadását is.29 Pázmány célja ezzel az lehetett, hogy kapcsolatot teremtsen az

27 RMNy 1072.
28 RMNy 1061.
29 RMNy 945.
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evangélikusok egyik befolyásos patrónusával, hogy a katolizáció útját meg-

indítsa a Nádasdy családban.30

A főúr ismerhette Mihálykó János 1630-as művét is, hiszen ezek egy kö-

tetbe voltak összekötve (az egyetlen sárospataki példány alapján). Ahogyan

Mihálykó, valószínűleg Pál úr is ismerte, sőt használhatta a Lethenyei István 

által összeállított imakönyvet, melynek sajnálatos módon nem maradt fenn

ismert példánya. Mihálykó imádságai nagy részét már Pázmánytól vette át,

így ezen imakönyv esetében a mindkét vallásnál használt fohászok címei

egyeznek.

Megfigyelhetjük azt is, hogy Nádasdy Pál világiasabban fogalmaz, mint a

már említett szerzők, nem alkalmaz sok jelzőt, az „Úr Isten” minden ima 

elején megjelenik, sűrűn ismétli fordulatait. Emögött teológiai ismeretek 

hiányát is feltételezhetjük, illetve azt is, hogy nem tarthatta szükségesnek a

túldíszítettséget, hiszen gyermekeinek és alattvalóinak szánta a kötetet ol-

vasmányként. A kiskorú gyermekeknek pedig a közérthetőség és a vallási 

tartalom volt a fontos.

Batthyány Ádám imakönyve esetén az első kiadás megmaradt részeit 

vonom vizsgálat alá. Jelen esetben csak az imádságok címeit néztem meg,

hogy melyeket használják mindketten, illetve milyen szerkesztési elvet kö-

vetnek. Ahogyan az Koltai András tanulmányából kiderül, Batthyány Páz-

mány imakönyvéből 201 oldalnyit vett át saját könyvébe. Megjelennek nála 

a reggeli és esti imák, hálaadások, bűnbánati zsoltárok, valamint az alkalmi 

könyörgések.31 Mindkettejüknél megjelenik a reggeli imádság, az esti hála-

adás, az Égi háborúk ellen és az Úton járók könyörgése.32 Ha megnézzük a fenti

táblázatot, akkor kiviláglik, hogy ez a négy imádság nemcsak a két főúr mű-

vében van ugyancsak jelen, hanem Pázmánynál is. Vajon miért pont ezek az

imák egyeznek meg? Nagy valószínűség szerint ismert fohászokról lehet 

szó, melyeknek több változata lehetett. Napjainkban is több változat ismert

a reggeli és esti imákra, felekezeti, illetve területi elhelyezkedés szerint. Gya-

nítható, hogy e két ima a 17. században is a mindennapi imádkozás részét

képezhette. Mivel a korban a közlekedési viszonyok miatt akár több nap is

szükséges volt az egyik városból a másikba való eljutáshoz, a török-tatár

30 HELTAI, i. m., 117.
31 KOLTAI, i. m., 195.
32 Uo., 196.
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vagy a vallon támadásról már nem is szólva, így az utazáshoz szorosan kap-

csolódhatott az úton járók imája. Az égiháború elleni ima a termények

megóvása és a nagy esőzések miatt kapott nagy hangsúlyt az időszakban, 

hiszen a mocsarak és egyéb vízfolyások tovább duzzadtak, melyekben min-

denféle egészségre káros kórokozók jelentek meg, valamint a sok csapadék

a terményt is elpusztította, pedig az nagy kincsnek számított.

Végezetül elmondható, hogy Nádasdy Pál Áhítatos és buzgó imádságok cí-
mű imádságoskönyve nem önálló munka, ahogyan azt már a szerző az ele-
jén jelezte is az olvasó számára. Jelen imakönyv esetében is megfigyelhető 
az a korban általános tendencia, hogy a „szerzők” nemcsak saját imádságai-
kat illesztik be művükbe, hanem más imakönyvekből is vesznek át kisebb-
nagyobb részleteket. Pázmány maga is kinyilvánította problémáját az evan-
gélikus imádságoskönyvekkel kapcsolatban, hiszen azok alapjában véve a
katolikus imádságoskönyveket használták, és alakították át a saját hitelveik
szerint. Pázmány ezt írja imakönyve második kiadásának előszavában 
Mihálykó Jánosról: „sok helyen megszaggatá és az ő foltos tetszésének ron-
gyával bé is tatarázta az én írásomat, […] több jeles dolgokat is kitörle az ő 
nyomtatásában. Annak okáért nem hogy javallanám, […] de sőt inkább a 
benne való sok fogyatkozásokért gyalázom, és enyémnek nem ismerem.”33

Nádasdy Pál imakönyvének feldolgozására mindezidáig nem került sor,
véleményem szerint azonban e mű többre hivatott, mint hogy csak megem-
lítsük.

33 PÁZMÁNY Péter, Keresztyen imadsaagos keonyv, Pozsony, 1610 (RMNy 1003), Második elöl-
járó levél, ):( 5; ):(, 6; BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos könyvének utóéletéhez = Pázmány Péter és
kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely – 
Tanulmányok, 2), 287–288.
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ROKAY ZOLTÁN 
Szabadkán használatos 18. századi illír nyelvű 
lelkiségi könyvek 

 
 

Bevezetés 
 
Szabadkán (Subotica, Szent Mária, Maria-Theresiopolis, Mariatheresiopel), 
Bács-Bodrog vármegyében (majd Jugoszlávia, ma Szerb Köztársaság) a 
török hódoltság után telepített római katolikus lakosság tetemes részét a 
magukat ma horvátoknak, egykor illírnek valló, bunyevácnak nevezett nép-
csoport alkotja.1 Ezeknek az ott élő magyarajkú lakossággal együtt a feren-
cesek (OFM) látták el lelki gondozását a török uralmat követően.2 Az ehhez 
szükséges irodalom leginkább a Budán élő bosnyák/horvát ferencesek tol-
lából származik,3 Budán, illetve Pesten nyomtatták, de a könyvek Szabadká-
ra is eljutottak, a bennük lévő énekeket, imádságokat mind a mai napig 
éneklik, imádkozzák Szabadkán. Ezeket mint Szabadka szülötte, aki ott 
nőttem fel, kilenc évig működtem különböző lelkipásztori és oktatói beosz-
tásban, és ma is a Szabadkai Egyházmegye papja vagyok, magam is imád-
koztam, énekeltem; amikor otthon vagyok, imádkozom és éneklem. Ezek 
közül a lelkiségi könyvek közül 2007-ben, az aratási hálaadás („Dužijanca”) 
alkalmából megrendezett tárlaton – „Imádsággal és szentképpel Isten előtt” 
– több példány kiállításra került, a szabadkai Ivan Antunović katolikus kul-
turális, történelmi és lelkiségi intézet gondozásában.4 Ezek a könyvek tehát 
                                                   
1 Vö. Bács-Bodrogh Vármegye egyetemes monográfiája, kiad. Bács-Bodrogh Vármegye közössége, 
Zombor, 1896, I, 373–425; II, 146–196; IVÁNYI István, Szabadka, Szabad királyi város történe-
te, Szabadka, 1892; Ante SEKULIĆ, Bunjevački i šokački Hrvati, Zagreb, 1990. 
2 Vö. TORMÁSY Gábor, A szabadkai róm. kath. főplébánia története, Szabadka, 1883. 
3 Vö. Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, szerk. VICZIÁN János, VI, Bp., Szent 
István Társulat, 2001, 143: Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány; 
Franjo Emanuel HOŠKO, Prosvjetno kulturno djelovanje bosanskih i hrvatskih franjevaca u 
Budimu tijekom 18. stoljeća, Nova et vetera, Sarajevo, 1978/1–2, 113–179; Hrvatski 
franjevački biografski leksikon, http://www.osmbrozovic.hr/ofm (a továbbiakban: HFBL): 
Lacković, Dionizije. 
4 Dužijanca, 2007. Molitvom i prilikom prid Bogom: Katalog, szerk. Katarina ČELIKOVIĆ, 
Subotica, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović”, 2007 (a 
továbbiakban: Dužijanca). 
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mind a mai napig megtalálhatók Szabadkán. Elsősorban ezek közül szeret-
nék néhányat ismertetni az alábbiakban.

„Előzmények”

A népnyelven írt imakönyvekről, azok szükségességéről, használatáról a Ka-
tolikus Egyházban nem szükséges külön fejtegetésekbe bocsátkozni: a latinul
végzett liturgia és szertartások, zsolozsma (officium) szükségessé tette azok
fordítását, magyarázását, ami lehetővé tette a hívek bizonyos szinten való 
bekapcsolódását a szent cselekményekbe, de a népnyelven végzett ájtatossá-
gokhoz és otthon végezhető magánimádságokhoz is segítséget nyújtott. 

Más volt a helyzet a népnyelven kiadott prédikációskötetekkel, amelyek
szintén besorolhatók a lelkiségi irodalom műfajába. Horvát nyelvterületen 
erre kiváló példa Stefan Zagrebec kapucinustól A keresztény báránykák lelki
táplálékának öt kötete (Klagenfurt, 1718). 1761-ben Ilarion Gasparotti pálos
szerzetes A szentek virága című hagiografikus elmélkedésgyűjteményében 
önmagát is igazolva védelmére kel Zagrebecnek: (Mire való horvátul megír-
ni azt, amit latinul megírtak?) „Vajon azért, hogy minden anyóka olvashas-
sa, s majd merészkedjen bírálni a szónokokat? […] Vajon miért vonnák
meg minálunk ezt a nagy lelki előmenetelt az egyszerű emberektől? […] Sőt, 
adná az Isten, hogy idővel a Horvát Föld egész népe megtanuljon olvasni, 
mert akkor végre nem lenne az a sok üresfejű és tanulatlan. Sem pedig nem 
pusztulna el oly sok lélek a bűnös tudatlanság következtében.”5

Az anyagot nem műfajok szerint, hanem időrendi sorrendben adom elő. 

A könyvek

1. Simun Mecity, A bűnbánók virága, azaz a hét bűnbánati ének [...], Buda,
17266 (8 × 13, 50, 474 old.).

5 Vö. Josip TURČINOVIĆ, Pet svezaka „Hrana duhovna ovčic kršćanskeh” Štefana Zagrepca, Svesci
Kršćanska Sadašnjost, 1967/2, 61–62; Ivan BRATULIĆ, Propovjedna i hagiografska književnost =
Hrvatska i Europa 3. Barok i prosvjetiteljstvo, szerk. Ivan GOLUB, Zagreb, 2003, 533–549.
6 Šimun Mecić († 1735), ferences. Nápolyban, Bariban és Budán tanult. Dubrovnikban, 
Budán és Pozsegán működött. A „Bosnia argentina” rendtartomány provinciálisa. Vö. 
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A könyv a mindennapi imádságokat, a bűnbánati zsoltárokat,7 gyónási, ál-
dozási imádságokat, a hétközi, a Szent Kereszt-, Szűz Mária- és halottas 
officium illír fordítását tartalmazza. Szent Mihály arkangyalhoz és az Őrző-
angyalokhoz intézett imákat is találunk itt. A Mindenszentek litániáján túl
érthető módon elsősorban a ferencrend szentjeinek tiszteletét – Assisi 
Szent Ferenchez, Szent Klárához, Alcantarai Szent Péterhez, Szent Paszkál-
hoz intézett imákat – tartalmazza az imakönyv. A Jézus Krisztushoz inté-
zett imádság a Serva nos Domine vigilantes illír fordítása a Completoriumból.
Hasonló fordítás a Veni Creatoré, a Dies irae-é és az Ave Maris Stelláé. Termé-
szetesen a rózsafüzér imádság is helyet kapott Mecity könyvében. A ke-
resztúti ájtatosság Szabadkán ma is használatban lévő éneke a Stabat Mater
egyik horvát parafrázisa.8 Az egész horvát nyelvterületen és Szabadkán is
használatos templomi énekek közül megtaláljuk a „Poslan bi angyel Gabri-
el” („Elküldetett Gábor angyal”) ádventi9 és az „U se vrime godista” („Ab-
ban az időben”) kezdetű karácsonyi10 éneket. Mecity fontosnak tartotta,
hogy közölje a János-evangélium prológusának horvát fordítását. A könyvet
többek között egy Szent Simon apostol-metszet díszíti, kezében attribútu-
mával, a fűrésszel. 

HFBL, 480; Ante SEKULIĆ, Šimun Mecić graditelj i čuvar jezika hrvatskoga, Croatia Christiana
periodica, I, 1977, 34–46; Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevačko visoko učilište u Požegi, Nova
et vetera, 1977/1, 90–92; UŐ., Prosvjetno..., i. m., 128–130. – „A bűnbánók virága, avagy a 
hét bűnbánati ének, a Szent Kereszt, Boldogságos Szűz Mária, a megholtak, valamint a 
Szentlélek officiumával, a szent keresztúttal és sok más istenszerető imádsággal, valamint a 
keresztény tanítással ékesítve, igen tisztelt páter Simon Mecity testvér, szónok és a szent
teológia lektora, szeráfi Szent Ferenc atya dicső boszniai kistestvéreinek boszniai tartomá-
nyának generálisa, illír nyelven előadva és összeállítva. Megváltásunk 1726. évében. Budán.” 
– „Cvitak pokorni aliti sedam pismi pokorni s officiom svetoga Križa, Blažene Divice
Marije, od martvi, Duha Svetoga, s putom križa i s drugim mnogim bogoljubnim molitvam,
kako i s naukom karstianskim, nakićene, po ocu m. p. fra Šimunu Meciću pripovidaocu i 
štiocu svete bogoslovije, generalomu, serafinskoga patriarke Franceska, izvađeno u jezik 
illirički i složeno godišta odkupljenja našega 1726. Budim.” (A könyvek címét a modern 
horvát helyesírás szerint közlöm.)
7 Bűnbánati zsoltárok (héber–görög számozás): 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. 
8 A „Rascviljena” több változata ismeretes. Szakértők szerint Boszniából származik. Dalla-
ma hasonló az „Áll a gyötrött”-éhez.
9 A „Poslan bi […]” a Cithara Octochorda 1701. évi kiadásában jelentkezik először. 
10 Az „U se vrime”-nek szintén több változata ismeretes. Dalmáciából származik, és
Frescobaldi egyik pasztoráléjára, de a „Resonet in laudibus”-ra is emlékeztet.
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2. Antun Joszip Knezovity, Lelki nefelejcs, Buda, 174611 (9 × 15, 50, 792 old.
+ naptár + adalék + tartalom).

A szerző a „mennybe vezető útnak” nevezi imakönyvét. Ezt illusztrálja a 
címlap is. A szokásos litániák, miseimák, az Eucharisztia kultusza mellett
megtaláljuk Szent Brigitta imáit Jézus szenvedéséről és Jézus öt szent sebé-
nek tiszteletét, Nepomuki Szent János officiuma mellett Alexandriai Szent
Katalinét egy énekkel (himnusszal), amely elmondja: „A bölcs filozófusokat
megnyerted, és helyes útra vezetted.”12 Érdekes részlet, hogy a szerző né-
hány jezsuita szent tiszteletét is bevette imakönyvébe, így Loyolai Szent
Ignác és Xavéri Szent Ferenc litániáját. Szent Margit (Béla király lánya)13

litániája a földrajzi közelségből is adódik, de az utolsó invokáció indokolja 
jelenlétét az imakönyvben: „Akinek szent csontjait Pozsonyban Szent Klára
szűzeinél mind a mai napig tisztelik.”14 A halottas officiumot két építő jelle-
gű ének követi: 

11 Knezovity Antal († Kalocsa, 1764) kanonok; sokáig anyai nevén, Csernovitsként szerepelt.
A kalocsai szeminárium első növendékei között volt. 1735-től plébános Garán, 1738-tól Újvi-
déken; 1747-től Szent Ireneuszról nevezett prépost; szentszéki jegyző. A kalocsai 
főszékeskáptalanban 1748-tól tiszteletbeli, 1751-től valóságos, 1756-tól őr-, 1762-től éneklő-
kanonok. Művei az említetten túl: Nepomuki Szent János élete (horvátul), Pest, 1759; Szent Márta
élete (Herlet Friderik nyomán németből horvátra ford.). Vö. Magyar katolikus lexikon, VI, 2002,
37. – „Lelki nefelejcs. Vagyis imádságos könyvecske, amelyet mennyei útnak neveznek. Kü-
lönböző könyvecskékből válogatva és egybegyűjtve, amely minden bűnös embernek megmu-
tatja a jó élet útját és az azt követőknek az örök üdvösséget. Isten alázatos szolgája és helytar-
tója, a papi hivatásban szolgálatot teljesítő tiszteletreméltó és nemes születésű Antun Josip 
Knezović, a kalocsai érsekségben, a Péterváradi Sáncokban élő lelkek pásztora és apostoli 
jegyző által. Budán, Nottetstel Veronikánál, 1746” – 2. kiadás, 1818: „Szabadka kiválasztott 
szabad és királyi város dicső és nemes községi magisztrátusa. Legalázatosabb és igen hálás 
szolgájuk Blaziusz Szubotics, budai könyvkötő” (Dužijanca, 15). „Duhovno nemojse zaboraviti
od mene. Iliti knjižica molitvena, koja se zove put nebeski. Iz različitih knjižica izabrana i u 
jedno sastavita, koja ukazuje svakom grišnom čoviku put dobrog življenja, a slidićim milost 
vikovičnjega spasenja. Koje su ovde ujedno po jednom devotom slugi i namisniku Božjem, 
stanje popvsko obderžavajućemu mlogopoštovanomu i plemenito rođenomu Gospodinu 
Antunu Josipu Knezoviću u Kalačkome Arci-Biskupatu Šanca Varadinskoga Duša Pastiru i 
Notariu Apostolskomu. Antunu Josipu Knezoviću u Budimu: Kod Veronike Nottetstel”, 
1742. – 2. kiad.: „Slavni i plemeniti magistrat odabrana i kraljevskog varoša Subotice općina, 
priponizni Blazius Subotić i velle zahvalni sluga Knjigo Vezac Budimski.” (Dužijanca, 15.) – A
könyv ferences vonatkozása, hogy a vukovári Josip Janković ferences a cenzora. 
12 „Mudre filosofe si pridobila i na pravi put dovela”, 557.
13 Szent Margit litániája, 577.
14 „Koje svete kosti u Požunu kod Divicah Svete Klare do danas poštuju se”, 580.
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Jó elhagyni a pompát és minden tisztséget,  
a táncot, muzsikát, lakomát és élvezeteket,  
ragyogó gyémántokat, gyöngyöt, aranyláncot,  
mert másként a halál járja véled majd a táncot.15 

A másik pedig: 

Hiába repül a madár a légbe, 
ha erős kötél tartja […] 
Ez a madár a bűnös mása 
és igaz képe […]16 

Knezovity imakönyvében megtaláljuk a keresztúti ájtatosságot is egy 
odavágó metszettel, amelynek felső szélén német felirat olvasható: „Jézus 
Krisztus keresztútja Jeruzsálemben”.17 Ez a szerző által használt valamely 
német forrásra utal. A keresztúti ájtatosság éneke itt is a Stabat Mater ma is 
használatos átköltése, de találunk még egy további, Szabadkán szintén isme-
retes nagyböjti éneket is: „Kezdődik a szörnyű szenvedés […]”.18 

Külön fejezetet képez az imakönyvben a „pestis-szentek” litániája, a 
hozzájuk intézett imák és énekek: 

Istenszerető imák, különösen a pestis  
elleni védőszentekhez, amelyet Szent Ferenc  
Atyánk Kistestvérei adtak napvilágra  
a szörnyű pestis idején,  
amely különösen Budán volt tapasztalható […] 

Szent Sebestyén, Rókus és Rozália mellett ott találjuk Borromeo Szent 
Károlyt és Xavéri Szent Ferencet is.19 Ezt a pestis-fejezetet Franciscus 
Solaris salamisi püspök20 intelmével zárja az ún. Zakariás-keresztről,21 ame-

                                                   
15 „Ostaviti valja Pompe i sve časti, Tance, Mužike, oprave i slasti. Svitle Diamante, biser, 
zlatan lanac, Drugčije voditi, smert stobom tad tanac”, 632. 
16 „Zaluda ptica leti u zrak, Kada derži konac jak […] Ova ptica jest prilika, I grišnika prava 
slika […]”, 633. 
17 Ad pag. 634. Put prisvetoga Križa. Német felirat olvasható a többi illusztráción is. 
18 „Počima se strašna muka […]”. Szövege ezek szerint Nikola Novak 1890-ben kiadott 
„Pjesmarica”-ja előtt is ismeretes volt. 
19 707. oldaltól. Budán több ízben pusztított a pestis. 
20 732. oldaltól. Solaris kivoltát eddig nem sikerült felderítenem. 
21 A pestissel kapcsolatban vö. Démoni ragály: A pestis, Kiállításvezető, 2007. október 30.–
2008. szeptember 3., Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, írta és szerk. HOVÁNYI Ildikó, 
MAGYAR László András, Bp., Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 
2007, 41: „Zakariás-kereszt”. Felirat: „Szent Zakariás Jeruzsálemi Püspöktől régi írások-
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lyet a zsinati atyák viseltek Trientben, s megóvta őket a pestistől.22 Ezt há-

rom ének követi: az utolsó ítéletről és a szörnyű pokolról, valamint a „vég-
ső dolgokról”, amelyek közül a mennyországról szóló a legrövidebb. 

Knezovity ide csatolja a Dies irae horvát fordítását.
Az imakönyv elején naptárat találunk, amelynek kapcsán a szerző el-

mondja, hogy a görögkeletiek „nem óhitűek (sztarovirci), hanem ónap-

tárúak (sztarokalendarci), a száraz, leesett ág az Egyház törzséről, a helyesen 

óegyháztól, Krisztus tagjaitól, a Pápától […]”.23

A naptárat a magyar királyok megkoronázásának kronológiájával zárja.

Ezeknek sorában Mária Terézia az utolsó, akit 1741. június 25-én koronáz-

tak meg Pozsonyban, s „aki […] örökké boldogan éljen”.24 Az ő uralkodása 

alatt újraalapították a magyar királyok alatt alapított vármegyéket: Szerém,

Vukovár, Pozsega, Verőce vármegyét.25 A könyv nyomtatásának évét Krisz-

tus születésétől kezdi meghatározni. Felsorolja, hogy mely várost mikor 

hódították meg a törökök – mikor kerültek a boszniai ferencesek Budára –,

mely város mikor szabadult fel, hány éve koronázták meg Mária Teréziát, 4

éve, hogy „a kis József Benedek Augusztus Mihály” herceg megszületett.26

Ezután következnek Mária Terézia háborúi. Majd ezzel zárja: „4. éve, hogy

megjelent az üstökös. Ezért kérjük Istent, hogy hallgassa meg az ő keresz-

tényeinek kiáltását, és védje meg őket, békítse ki a királyokat és uralkodókat, 

és adja vissza őket az ellenség kezéből, hogy minél több jót tegyenek, és 

minél több szentélyt építsenek Istennek […]”.27

között fel-talált Szent Keresztnek valóságos jele, amelyet Constantzinápolyban, és
Tridentom Városában mirigy-ellen a’ Hívek magokkal hordoztak, és ajtókra szegeztek.”
Továbbá: Zachariassegen = Lexikon für Theologie und Kirche, X, Freiburg in Breisgau, Herder,
19382, 1024.
22 A pestis és a Tridenti Zsinat összefüggéséről (a zsinat áthelyezéséről Bolognába) l. Hu-
bert JEDIN, Geschichte des Konzils von Trient, II, Freiburg, Verlag Herder, 1957, 336 köv.
23 „Nisu starovirci negoli staro kalendarci, od pala grana […]”. Lapszám nélkül.
24 Mária Terézia azzal „hálálta meg” ezt a megható lojalitást, hogy elvette a ferencesektől a 
plébániákat (pl. Szabadkán), és egyházmegyés papokat telepített helyükre, mert azokat
megadóztathatta.
25 Vukovar: 1745. XI. 11-én; Pozsega: 1745. XI. 21-én; Szlavon-Verőce (Virovitica): 1745. 
XII. 8-án.
26 II. József több helyen (pl. Zomborban) feloszlatta a ferences konventet. Szabadkán
megmaradt, mert közelben-távolban itt működött az egyetlen iskola. 
27 „Négy éve, hogy a brandenburgi, bajor, francia és spanyol seregek szövetkeztek.” Lap-
szám nélkül.
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Végül egy külön függelékben elmondja: „Ha valaki kérdi, melyik népből 

vagy? Azt feleld és válaszold: a dalmátból. Mert, ha azt mondja, rácból,
önmagát szidalmazza, mert ez nem egy nép, hanem gúnynév, amit más

népek adtak nekünk […]”. Mivel pedig az ősök ott telepedtek le, ahol Illíria 
volt, ezért mondható, hogy illír nép és illír nyelv. A tudatlanok összetévesz-

tik a „szlávot” és a „szlovákot” („neznajutyi sto je Ilyrik, da je Slovinac, a ne
Szlovak”). Ezért kell azt mondani, hogy dalmát („Dalmatin”).28

3. Jerolim Lipovcsity, Lelket őrző látogatás, Buda 175029 (16 × 19, 50, 432 old.
+ XVI + mutatók)

28 „[...] Ono pogrdno ime Rac, od sebe odbaciti. Jere kako drugomu narodu nije drago, daga
drugoiačie zovne tko, tako nevalja ni našemu.” – „[…] azt a gúnynevet: ’Rác’, el kell vetni 
magunktól. Mert amint más népnek sem kedves, hogy másként hívja valaki, úgy a mienknek
sem.” Lapszám nélkül.
29 Jerolym Lipovčić (Pozsega, 1716. október 28. – Pozsega, 1766. június 30.), a „Bosnia 
argentina” ferences rendtartomány tagja. Kalocsán és Budán tanult, majd Baján és Budán
tanított. Mint tartományfőnök-helyettes Pozsegán tartózkodott. Teológiai tankönyveket is 
szerkesztett („Conclusiones”). Vö. HFBL, 424; HOŠKO, Prosvijetno…, i. m., 152–154. –
„Lelket őrző látogatás, azaz azoké, akik a mennyei ajándékokért, az irgalomért, kegyelme-
kért dicsérik, dicsőítik és magasztalják az egyetlen Istenséget, háromszoros dicsőség, vagyis 
a Szentháromság Istent szerető elmélkedésekből, sóhajokból és versikékből összeállított, a 
mennyben megkezdett három tizedből álló angyali rózsafüzér, amelyet kegyelmes és méltó-
ságos Őurasága, Padányi Bíró Márton püspök úr, az Ő veszprémi anyaegyházában 1746-
ban tett atyai látogatásakor megkezdett, hogy ezáltal az isteni dicséret által növekedjen Isten
dicsősége és a becsületesség, és elterjedjen mindenütt, de kiváltképpen azon lelkek között, 
akik az Ő hatalma alá tartoznak, a nagyobb vigasz és vigasság, a Szentháromság magyaráza-
ta magyar nyelven napvilágra adva, és most Őexcellenciája legkegyesebb rendeletére átírva 
illír nyelvre a Legszentebb Szentháromság tiszteletére, és ugyanez a lelket őrző látogatás 
három részre osztva fra Jerolim Lipovcsity generális teológus atya által Pozsegából, Szent
Ferenc Kistestvéreinek Bosnia argentina obszerváns tartományából minden plébánosnak,
lelkipásztornak, valamint az alájuk rendelt juhok nagy hasznára.” – „Dušu čuvajuće 
pohođenje. To jest: Oniu koji na Nebeskih Darovih, Milosrđu, i Milostima fale, slave i 
uzvisuiu jedno Božanstvo, Trostruka Slava, Ili Prisvetoga Troistva iz Bogoljubnih
promišljanjah, uzdisanjah i Pismicah sklopljena, na Nebu početa, i od tri desetine Anđeoska 
krunica, koja Priuzvišeni, Prisvitli i Pripoštovani Gospodin, Gospodin Martin Biro de
Padany Vesprimski Biskup u Nedilju Prisvetog Trojstva, u svojoj Vesprimskoj Materi
Cerkvi, u vrime Očinskog Pohođenja godine 1746 jest započeo, da po ovoj božanstvenoj 
fali, slava Bogu, i poštenje veće naplodi se, i raširi za sviju, ali navlastito pod njegovim 
Vladanjem pribivajućih Dušah, veće utišenje, i veselje, s većim Tomačenjem Prisvetoga 
Trojstva, na molitve mnogih pravovirnih u jezik mačarski na svitlost dana. A sada Na 
primilostivu naredbu njihove Excelencije u jezik illirički na poštenje Presvetog Trojstva 
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Padányi Bíró Márton veszprémi püspök Angyali társaságnak szövetsége című 
ima- és elmélkedésgyűjteménye a Szentháromságról, amelyet 1746-ban szé-
kesegyházában tett látogatásakor megkezdett. Az előszóban a fordító dicséri 
a szerzőt, „aki oly sok ezer lutheránust és kálvinistát, bősz oroszlánokat a 
legszelídebb báránykákká tett […] de mit mondjak a gonosz és keményfejű 
zsidókról? Tán nem igaz, hogy egyszerre mintegy tizennégyet elvezettél
Isten ismeretére és az igaz Római Törvényre, és igaz atyának bizonyultál,
olyan módon rendelkezve felőlük, hogy életük végéig nemcsak lelkileg, ha-
nem testileg is becsületesen élhettek.”30 Tudjuk, hogy az udvar protestált a
pápánál Padányi eljárásai miatt, amelyek nem feleltek meg feltétlenül a tole-
ranciának.31 A pápa azonban, akinek addig Mária Terézia éppen elég borsot
tört az orra alá, hivatkozhatott arra, hogy Padányit az „apostoli király” ne-
vezte ki. Padányi pedig a katolikus uralkodóval szembeni kötelességével
igazolhatta magát.

Lipovcsity dicséri (a Veni Sancte szavaival) Padányi apostoli buzgóságát:
„Jöjj, szegények Atyja, Te […] aki gyakran látogattad báránykáidat, nem
törődve hideggel és forrósággal, nem félve sem hótól, sem esőtől, hegyektől 
és völgyektől, nem tekintve a fáradságot és veszélyt.”32 Egy illír nyelvű ódát 
is szerzett Padányi tiszteletére, amelynek akrosztichonja a püspök nevét
mutatja.33

A kötetben szereplő „Új énekek” közül figyelmet érdemel a Jeremiás 
meghívásával kapcsolatos illír fordítás:

Á, Á, Á megnémulván áágat Jeremiás […]34

A, A, A zamuknuvsi, A-A-A nam prorokuje Jeremia,
i po tom otaisztvo kazuje, jer jedno A Oca,

prineseno, i u tri dila razdiljeno isto Dušu čuvajuće Pohođenje. Po O. Fra Jerolymu 
Lipovčiću, iz Požege, Reda S. O. Franceska Male Braće od obsluženja Provincie 
Srebernobosanske, Bogoslovcu Generalome u Gradu Budimu. Svima koliko župnikom,
toliko podložnim ovcama njihovim vele korisno.”
30 Imakönyvet is írt: Az örök lelki élet utacskája, Buda, 1755; Eszék, 1767. – „Stazica
duhovnog života vikovičnjoga od različitih i bogoljubnih molitva učinjena”, Budim, 1755; 
Osijek, 1755. (Dužijanca, 16.)
31 A Pallas nagy lexikona, Bp., 1893, III, 307.
32 „toliku hiljada Lutherana i Kalvina od priljuti lavova učinio prikrotke ovčice, […] ah 
stochu redi od opakih i tverdokornih čijuta?”, 8. 
33 „Moje serce […] Ako kod stvorenja […] Radi ko Magnet […] Tako […] I neće […] Nezna
[…] U željenja […] S Mlogim […] Biva pravi […] Isus […] Radi […] O Isuse.”, 44–46.
34 PADÁNYI BÍRÓ Márton, Angyali társaságnak szövetsége […], Buda, 1753, 61.
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drugo A Szina zlamenuje, tretye A
Boga Duha Szvetoga nam prilikuje.35

A dadogó Jeremiás három a-ja a három Isteni Személyt jövendöli meg.

(A horvátban jobban rímel, mert az a-nak megfelel a Jeremija utolsó betű-
je.) A könyv az imádságokon és énekeken túl részletesen ismerteti a keresz-

tény katolikus tanítás ágazatait.

4. Gyuro Rapity, Mindenkinek egy keveset, Buda, 176236 (20 × 32, 744 old. + 2

ind. + errata)

Vasárnapi és nagyböjti prédikációk gyűjteménye. Rapity elárul valamit „for-
rásairól”, amikor az advent 3. vasárnapi prédikációjában Cornelius a

Lapidének a Példabeszédekhez írt kommentárjára hivatkozik.37

35 Horvátul A-A-A, 51.
36 Đuro Rapić (Stara Gradiška, 1715. április 15. – Velika, 1785. december 19.) a „Bosnia
argentina” provincia tagja. Tanulmányait Péterváradon végezte, majd Pozsegán tanított.
Bácsban telógiai tanári vizsgát tett. Azután Radnán, Péterváradon és Budán (1762–1764)
működött különböző beosztásban, utána visszatért Szlavóniába. Érdekes a Matija Antun 
Reljković Satir, iliti divlji čovik (Szatír, vagyis a vadember) földművelésre nevelő művétől 
ihletett írása: Satir, iliti divlji čovik u nauku kršćanskom ubavistit, uputit, naučit i pokrstit, Pest,
1766. (Szatír, vagyis a vadember értesítése, útbaigazítása, oktatása és megkeresztelése a
keresztény tanban). Ez adta az alkalmat, hogy neki tulajdonítsák a Slavonski tamburaš (Szla-
vón tamburás, 1767) c. írást, amely Reljkovićot bírálja. L. Franz HAHN, Matija Antun
Reljković und Frankfurt (Oder) = Die Oder-Universität, Frankfurt: Beiträge zu ihrer Geschichte,
Weimar, 1983, 166–178. – „Mindenkinek egy keveset, avagy vasárnapi prédikációk a
nagyböjtiekkel együtt, minden lelkipásztor számára nagyon hasznosak, de különösen az
igazhitű keresztények számára, bármely állapotbéliek, és minden ember számára magukban 
tartalmazzák az evangéliumi törvény alapját, mindenkinek, a jelentéktelennek is bőségesen 
hirdetik, a gradiskai Páter Gyuro Rapics testvér által, Szent Ferenc Atya obszerváns kistest-
vérei Capistran Szent János provinciájának fia, a szent hittudomány serény lektora által
összeállítva és napfényre adva, MDCCLXII. évben. Nyomtattatott Budán.” – „Svakomu po
malo, iliti predike nediljne zajedno s korizmenima, svima duhovnim pastirom veoma
korisne a pravovirnim kršćanom osobito hasnovite koje stanje, i svakoga čovika većanje u 
sebi uzdaržaju i temelj Evanđeoskoga Zakona, svakomu i inesetnomu obilato navištuju po 
P. F. Đuri Rapić gradiščaninu Reda Male Braće Svetoga Oca Franceska od obsluženja 
provincije Svetoga Ivana Kapistrana sinu, svete bogoslovije štiocu vridnomu, složite i na
svitlost date. Godine 1762.”
37 „Három dolog rongálja és bomlasztja a világot: Per tria movetur terra, vagyis
commovetur et turbatur. Amint Cornelius à Lapide értelmezi, és itt meg kell jegyeznünk
[…]”, 37. (Prov. 30, 21): Commentaria in Salamonis Proverbia, Auctore R. P. Cornelio A
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A vízkereszt utáni 3. vasárnapra előírt, kánai mennyegzőről szóló 
perikópa pedig kiváló alkalmat nyújt a szerzőnek, hogy kifejtse gondolatait a 
házasságról és az asszonyokról. A férfiak nemegyszer a zsémbes, házsártos
asszonyok miatt nem akarnak megnősülni: 

Nem akarok az asszonyokhoz férjnek menni,
mert nem tudok alárendelt lenni.
Menjenek csak maguk az asszonyok férjhez,
Mert férjnek is csak azok a férfiak mennek,
Akik asszonyaik szolgái lesznek,
Amire az egész világ panaszkodik.38

Rapity kihasználja az alkalmat és előadja Penelopéról írt versét. Ennek utol-
só versszaka így szól:

Ám hol fogsz olyant találni,
aki másik Penelopé lenne?
A másvilágra kellene menned,
ahová a pestis elvitte az ártatlanságot.
Több az asszony, mint az olyan,
aki a nyelvével nem kerepel,
és a szóban nem bőbeszédű, 
az ilyen kezét kérjétek meg, uraságok.39

A részeges férfit pedig mindjárt kezdetben így kell elutasítani:

Ha az arcodat nézem, szent vagy,
mert szép a te tartásod;
belülről pedig undorító nyomorék,  
ami előbb-utóbb mindenkinek 
tudomására jut.40

Húsvéti prédikációjában elmondja Curtius Rufus történetét „a bölcs Li-
vius 7. könyvéből”, aki feláldozta magát a római népért, belevetve magát a 
Forumon tátongó szakadékba. Párhuzamba állítja Jézus Krisztussal, aki
alászállt a poklokra az ember üdvösségéért. Majd felteszi a kérdést: „Mit

LAPIDE è Societate Iesu, Antverpiae, Iacobus Meursius, 1653. – Rapity Nicolaus Lyranusra
is hivatkozik (309), ami érthető, hiszen Lyra ferences volt. 
38 87.: „Neću ženi za muža ići, jer podložan ne mogu bit, nek idu za muža same žene, jer i 
za muža idu muži koji su sluge svoje žene, suprot kim se sav svit tuži.”
39 89.: „Indi gdi ćeš takvu naći, koja Penelope bude druga; u drugi svit bi moro ići, gdi 
nevinost nosi kuga već je žena, nego žena, koja s’ jezikom ne frfnjari a riči nije prokrena, (?) 
tu išlite Gospodari.”
40 Uo.: „Lice gledeć jesi Svetac, jer je lipo tvoje deržanje; iz nutra pak si merzak tepac, doide 
kadgod svim na znanje.”
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mondtak volna a rómaiak, ha Curtius Rufus visszatért volna a szakadék-
ból?”

A pünkösd utáni 7. vasárnapon elmondja, hogy menekülni kell a bűnös 
alkalomtól, és hogy a szökés nem mindig szégyen. Ezt Daphné példájával
illusztrálja, aki Apolló elől menekül, és babérrá változik. A győzteseket ba-
bérral koszorúzzák.41

Íme egy kis ízelítő a művelt ferences illír nyelvre átültetett ismereteiből. 

5. Gyuro Rapity, Mindenkitől egy keveset, Pest, 176442 (17 × 22, 634 old. +
előszó 8 + Dedicatio). 

A könyv érdekessége a jelen összefüggés szempontjából nem annyira tar-
talmából származik, mint inkább abból adódik, hogy Szent Mária (Szabad-
ka) tanácsának támogatásával adták ki.43 A dedikációban a szerző köszöne-
tet mond a támogatásért, és felsorolja elődeik Mária Terézia iránti hűségét 
és hadiérdemeit, hiszen úgy vonultak hadba, mintha lakomára mennének
(„tamquam ad epulas”). Mária Terézia ezt a királyi kiváltsággal jutalmazta
(szabad királyi város 1779-ben lett).44 Ugyanakkor kitér a szabadkai ferences
atyák „szeráfi lángbuzgalmára” („igne seraphico inflammati”) templomuk

41 362.: „Od zle prigode valja bižati.”
42 „Mindenkitől egy keveset. Avagy Isten szent és igaz szolgái életének, vértanúságának és 
dicsőségének rövid leírása, nemcsak minden igazhívő, hanem a tévelygő lelkek üdvösségére 
a lehető legnagyobb gonddal összegyűjtve és különös gondossággal egybegyűjtve és illír 
nyelven közreadva. P. F. Gyuro Rapity atya, gradiskai szónok és a teológia derék tanítója,
Szent Ferenc Atya obszerváns kistestvéreinek Kapisztrán Szent János tartományához tarto-
zó fia által. Az elöljárók engedélyével. Nyomatott Pesten Eitzenberger Ferenc Antalnál,
1764. évben.” – „Od svakoga po malo, iliti kratko ispisanje života, mučeništva i slave pravih 
i svetih prijateljah Božji na korist i vičnje spasenje ne samo sviu pravo-virni, neggo i 
bludećih dušah, s mogućom pomljom sabrano i s’ osobitim trudom skupito, i u illyrički 
jezik na svitlost dato po O. P. F. Đuri Rapić iz Gradiške pripovidaocu, i svete Bogoslovije 
štiocu vridnomu, male braće od obsluženja reda S. O. Franceska, provincije S. Ivana 
Kapistrana sinu. – S dopuštenjem starijih. Tlačeno u Pešti kod Franceska Antuna 
Eitzenbergera Godine 1764.”
43 A tanácstagok: Vojnics Lukács, Vojnics János, Mukics Péter, Kopunovics József,
Krizsánovics Gergely, Macskovics János, Szkenderovics Márk, Rudics Tamás, Vujkovics
Jeromos, Joszics Péter, jegyző, Vizi József, Szakmaiszter Miklós, Kovácsevics Illés – 
„Regiae-Privilegiatae Civitatis Szent-Mariae senatorum, ac patronorum munificentis-
simorum.”
44 Dedicatio – pagináció nélkül.



ROKAY ZOLTÁN

212

védőszentje, Szent Mihály, a mennyei seregek vezére oltalma alatt („Divo 
Michaeli, militiae Caelestis Praesidio”).45

Az olvasóhoz intézett előszavában Joannes Trithemiusra hivatkozva ki-
fejti, hogy a szónoknak két nyelve kell, hogy legyen: egy az egyszerű parasz-

tok számára („za priproszte parasznike”), egy pedig a tanultaknak. Ha pedig
az olvasó megundorodik, tudja meg, hogy Izrael népe is megundorodott a
mennyei mannától, mennyivel inkább megundorodhat ettől a közönséges 

műtől?46

A prédikációk közül, amelyek nemcsak a szent vértanúk, hanem az egész

év ünnepeire szólnak, említést érdemel a Szent István királyról szóló,
amelyben Rapity elmondja, hogy Szent István felajánlotta országát a Nagy-

boldogasszonynak, és hogy a törökök fölötti győzelmek mind valamely 
Mária-ünnepen vagy akörül történtek.47

Az egyik karácsonyi prédikáció az Énekek éneke latin fordításának e
mondatából indul ki: „Fulcite me floribus” (Én 2, 5). „Erősítsetek virágok-

kal – mondja a menyasszony –, mert beteg vagyok a szerelemtől.” A Gyer-
mek Jézus a bűnösök iránti szeretetből lett gyenge. A virágok között meg-

említi azt, amelyiket németül nefelejcsnek hívnak („nimacski nezaboravisze
mene”), hogy ne feledkezzen meg rólunk, igaz szolgáiról, de mi se feledjük

el, mit tett értünk.48

6. Grgur Pestality, Szomorúak vigasza, Buda (Pest – az Egyetem betűivel), 

1797 (13 × 20, 248 old. + 8 [előszó] + mutatók). 

Mecityéhez hasonlóan ez a könyv is a hét bűnbánati zsoltárról szóló elmél-
kedésekkel kezdődik. Teljes egészében azonban a pestissel kapcsolatos: 

megtaláljuk a pestisben segítségül hívandó szentek tiszteletét, azt a Szent
Rókus-éneket,49 amelyet Szabadkán mind a mai napig énekelnek a horvát

45 Uo.
46 Uo.
47 Uo., 567.
48 Uo., 505.
49 Grgur Peštalić (Baja, 1755. június 27. – Baja, 1809. február 1.) Šarengradban lépett a 
ferencrendbe. A budai egyetemen tanult 1777–1779 között. Baján, Pozsegán, Eszéken,
Vukováron, majd ismét Baján működött. Katić Ignáccal vitorlásrepülőt szerkesztett, 
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hívek a Rókus-nyolcad idején a Rókus kápolnában és a kápolna körül. Sza-

badkán 1738-ban és 1739-ben pusztított a „fekete halál”.50

A szerző elbeszéli, hogy hét hónapon át nem hagyhatta el a pestis miatt 
a vukovári rendházat.51 Ám a Knezovity által közölt Zakariás-keresztet nem
találjuk nála. Annál részletesebben mondja el, mi a pestis, hogyan kell véde-
kezni ellene, milyen „gyógyszereket” kell használni,52 és hogy a „különféle
csavargókkal, főleg pedig asszonyokkal, mindenféle cselédlányokkal, akik 
nem tudnak veszteg megmaradni a magányban […] semmilyen kapcsolatot
nem szabad tartani […]”.53 Végül kioktatja a gyóntatókat, mire ügyeljenek
beteglátogatásnál. Figyelmeztet arra is, mennyire helytelen az a hozzáállás,
amely az isteni rendeléssel való ellenkezésnek tartja a védekezést a betegség-
től. Hiszen a szerémségi egészségügyi királyi komisszárius, sok orvos és 
mások, akik Szerémségben, Ürögön (Irig), Valkóvárán (Vukováron) és má-
sutt teljesítettek szolgálatot, ahol a pestis pusztított, nem kapták el a beteg-
séget.54

amely Baján 1784-ben nagy tömeg ámulatára felrepült. – Irod.: Ante SEKULIĆ, Književnost
bačkih Hrvata, Zagreb, 1970, 42; UŐ., Ulomci iz nepoznate hrvatske kulturne povijest, Kačić,
1970/3, 133; UŐ., Grgur Peštalić i njegova filozofska djela, Prilozi za istraživanje hrvatske
filozofske baštine, 11–12, 1980, 165–178; Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevačko visoko
učilište u Požegi, Nova et vetera, 1977/1, 109–111. – „Szomorúak vigasztalása Dávid király
hét bűnbánati énekében, megmagyarázva, ugyanannyi elmélkedésben, közülük egyesek 
Isten tiszta és őszinte szeretetéről, imákba foglalva, valamint annak módjáról, hogyan kell 
a pestis mérgétől óvakodni. Pestality Grgur Szent Ferenc szeráfi rendjéből való szerzetes 
által. Az elöljárók engedélyével. Nyomtattatott Budán a pesti királyi bölcsész-egyetem
betűivel. 1797. évben” – „Utišenje ožalošćenih u sedam pokorni pisama kralja Davida 
iztolmačeno: u toliko promišljanja, s nikim od čiste ljubavi Božje i iskernjega, molitvama 
zaderžano: i u načinu sebe od kužne otrove priuzderžati. Složeno od Grgura Peštalića, S. 
Franciška Serafinskog Redovnika, deržave S. Ivana Kapistrana. S dopuštenjem
Starešinah. Utišteno u Budimu Slovima Kraljevske Mudroskupštine Peštanske. Godine
1797.”
50 Vö. BESZÉDES Valéria, Kapela svetog Roke Subotica – Szent Rókus-kápolna Szabadka,
Subotica, 2003, 2–3.
51 PEŠTALIĆ, i. m., Előszó, pagináció nélkül: „Írtam a Vukovári kolostorban, 1795. december 
26-án.”
52 Uo. – Elsősorban a „terjak”-ot ajánlja: „Electuarium Nodinum = igaz terjék (electuarium 
aromaticum cum opio, theriaca)”; l. Démoni ragály, i. m., 31. – Oculus Canceri, Diascordium
Fracastorii („Fracastorius ellenszere”). Uo., 35. – Fracastorius volt a Tridenti Zsinat orvosa.
Vö. JEDIN, i. m., II, 336 köv.
53 PEŠTALIĆ, i. m., 240.
54 Uo., 247.
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Pestality azonban lelkipásztor: az olvasókat megtérésre, bűnbánatra és 
őszinte szentgyónásra szólítja fel, mert Isten egy bűnös miatt is büntetheti 
az egész közösséget.55

Befejezés, kitekintés

A röviden bemutatott kiadványok 71 évnyi időtartamot ölelnek fel (1726–
1797). Még megtaláljuk a vallásnak olyan formáját, mint a Zakariás-kereszt a
pestis ellen, és a konfesszionalizmus megnyilvánulását Knezovity véleményé-
ben a görögkeletiekről és Lipovcsity/Padányi előszavában a protestánsokról 
és zsidókról, azonban a kiadványok egyre inkább a felvilágosodás jegyét vise-
lik magukon, és idővel az intolerancia jeleit sem fedezzük fel bennük. 

Az énekek továbbhagyományozásához hozzájárult Arnold György sza-
badkai karnagy illír nyelvű énekeskönyve (Piszmenik, Eszék, 1819).56 Szabad-
kán a 19. század 2. felében élénk magyar nyelvű egyházzenei tevékenységről 
tanúskodik, hogy a Mennyei vigaság bővített kiadásában magyar fordításban 
szerepel Haydn Jézus hét szava című oratóriuma, amelyet Szabadkán a Szent 
Teréz főtemplomban nagyszerdán-csütörtökön és pénteken előadtak.57

55 Uo.
56 „Énekeskönyv. Azaz: a különböző vasárnapi, ünnepi és egyéb évközi napokra alkalmas 
énekek gyűjteménye összegyűjtve Isten dicsőségére és Isten illír népének lelki erősségére 
elkészítve Đuro Arnold, M. Theresiopolis szabad királyi város Szent Teréz főtemplomának 
karnagya által. Eszéken, Martin Aloysie Divald szabadalmazott nyomdász betűivel. 1819. 
évben.” – „Pismenik, iliti sakupljenje pisama različitih, za nediljne, svečane, i ostale dnevne 
priko godine podobni, za veću slavu Božju, i kriposti duševne naroda iliričkoga učinjeno po 
Đuri Arnoldu, u slobodno-kraljevskoj varoši M. Theresiopolitanskoj poglavite crkve S 
Theresie kora upravitelja. U Osiku slovim Martina Aloysie Divald privilegiratoga
knjigotišca. Godine 1819.” – A 177. oldalon: „Augusztus 16. Szent Rókusról (M.
Theresiopolis K. Városért).” A többi ének közül ma is használatos a karácsonyi: „Veselje ti
navješćujem” („Örömet hirdetek”). A „Diva Mati” („A Szűz Anya”) pedig minden bizony-
nyal a „Midőn a Szűz magzatát” fordítása. Mindkettő a 199. oldalon. 
57 Haydn József, ’Az üdvözítő hét szava’ czímű a szt. Teréz-plébániatemplomban a nagy hét szerdáján, 
csütörtökön és pénteken délután 4 órakor a lamentációk után előadandó oratoriumának szövege = „Meny-
nyei vigaság. Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. hívek lelki javára. Több
jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: CSERNUS Elek. A Kalo-
csai Egyházi Hatóság jóváhagyásából. Hatodik bővített kiadás. Az utánnyomás tiltatik. 
Krécsi György tulajdona Szabadkán. [é. n.]” Az első kiadás 1872-ben jelent meg. A harma-
dik 1885-ben, még az oratórium szövege nélkül. Vö. ROKAY Zoltán, Haydn-kultusz Szabad-
kán, Jel, 2009/4, 135.




