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SOÓS SÁNDORNÉ VERES RÓZSA

A rózsafüzér-imádság a 17. századi írásos emlékeinkben

A keresztény hagyományban az imaéletnek három főbb kifejezési formája 
alakult ki: a szóbeli, az elmélkedő és a szemlélődő ima. A fenti felosztás alap-
ján a rózsafüzér1 szóbeli és elmélkedő imádság, sajátos, ismétlő imaforma, 
százötven Üdvözlégy tízes csoportokra, ún. tizedekre osztott sorozata. Ha-
gyományosan a Hiszekeggyel, azaz az Apostoli hitvallással kezdődik, amelynek 
szövegét a Niceai Zsinaton (Kr. u. 325) állították össze, bővebb formáját 
pedig a Konstantinápolyi Zsinaton (Kr. u. 381) fogadták el. A hitvallást kö-
veti a Miatyánk imádsága, amelyet maga Jézus tanított. Ez után három Üdvöz-
légy, majd a Szentháromság dicsőítése áll. A bevezető imák után minden tíz 
Üdvözlégyet, rózsafüzér-tizedet a Miatyánk vezet be, és a Dicsőség zár le. Min-
den tizedhez más ún. titkokat kapcsolnak, melyek az Üdvözlégy imádságában
Jézus neve után hangoznak el, rendszerint egy vonatkozó mondat erejéig.
Ezek a titkok végigkövetik Jézus életének misztériumát: a megtestesülés
titkait az örvendetes, a szenvedéstörténetet a fájdalmas, a feltámadás titkát a
dicsőséges, a tanítói élet titkait a fényességes rózsafüzér. A rózsafüzért rend-
szerint kezdő és záró imádság keretezi. Radó Polikárp neves liturgiatörténész 
szerint „három dolog teszi a szentolvasó lényegét, és ez a három mozzanat
külön-külön, egymástól függetlenül alakult ki, egybeforrva hozta létre az
újkor küszöbén a mai rózsafüzér-imádságot. Ez a három lényeges elem az
Üdvözlégy Mária sokszorozó elimádkozása, az imák számának ellenőrzése a 
számolófüzér útján és az imádság alatti elmélkedés Jézus és Mária egybefo-
nódó életének titkairól. E három lényeges elem egymástól függetlenül kelet-
kezett, sokféle formában dívott, és sokak munkája járult hozzá, hogy a mai
értelemben kialakult.”2 Radó Polikárp megállapításához hozzátehetjük azon-
ban, hogy kiindulásnak a Miatyánk sokszorozó imádkozását tekinthetjük. Az
imádságtípus mai formája tehát több évszázad alatt alakult ki, a 12. századtól
megélénkülő Mária-tisztelet az áhítatforma terjedéséhez jelentősen hozzájá-

1 A rózsafüzér-imádság kialakulásáról és magyar irodalmi vonatkozásairól: SOÓS Sándorné,
„…fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül!” A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX–XXI.
századi magyar irodalomban, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009.
2 RADÓ Polikárp, Az egyházi év, Bp., Bencés, 1998, 262.
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rult. Szokássá válását, egyéni, majd közösségi használatát szerzetesrendek
ösztönözték, egyházi ajánlások támogatták, hiszen az imádság nemcsak a
katolikus hívők Mária előtti hódolatát közvetítette, hanem a tisztelet min-
denkori helyes irányát is megmutatta. Az üdvtörténet nagy eseményeit, a
megváltás műveit történeti, sőt „kozmikus-eszkatologikus távlatba”3 helyez-
ve irányította a figyelmet Krisztusra, s a hittételek emlékezetbe rögzítésével
szívbéli bűnbánatra, állandó megtérésre szólított föl.  

A rózsafüzér imádságának hazai történetét röviden végigkövetve először 
a sokszorozó imaformára fedezhetünk föl utalást. A korai források közül
kiemelkedő figyelmet érdemel az 1276 és 1330 között keletkezett Margit-
legenda, amelyben a rózsafüzér előzményének tekinthető imakoszorúra talá-
lunk példát. A sokszorozó ima meglétére utal az udvardi zsinatnak 1309-ből 
való rendelete, amely szerint esténként Szűz Mária tiszteletére harangozni 
kell, s ilyenkor három Üdvözlégyet kell imádkozni.4 Árpád-házi Boldog Er-
zsébet (1292/1294–1336/1338) legendája szerint a thössi zárdában élő ki-
rálylány „igaz imája a kórus és a zsolozsma után mondott magánima. Ezer
Ave Mariát mond a Megtestesülés ünnepének vigiliáján, március 24-én.”5

Horváth János6 a kolostori irodalom emlékeit bemutatva utal arra, hogy
sokszorozó imádságra vonatkozó sorokat találunk a Lányi-kódexben (1519),
melynek rendtartása szerint, ha valaki meghal, „ki zsoltárt tud olvasni, min-
den egy egész zsoltárt tartozik olvasni érte, aki nem tud zsoltárt olvasni,
tehát ötszáz pater nosterval tartozik.” Hasonló rendelkezést az Apor-kódex
(15. század vége) is hoz: bizonyos alkalomkor a „fejedelemasszony tartozik
az atyafiakat inteni, hogy mindenik féketős atyafiú egy egész zsoltárt olvas-
son [...] és azkik nem féketősek, az több sororokkal egyetemben midenik 
ötszáz pater nostert olvasson.”7 Az ún. szabadimádságok közül kiemelendő 
a Szent Brigitta-imák füzére, melynek mind a tizenöt imája a retorikus szer-
kesztés szabályát követi, három részre – megszólításra, kifejtésre, kérésre –
oszlik. Az imádságokban a szenvedéstörténet jelenítődik meg, fő részükben 

3 TÁNCZOS Vilmos, Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció
és élettér, Bp., Püski, 2001, 253.
4 BARTÓK István, Mennyek Királynője, Bp., Helikon, 2005, 130.
5 SÖVEGES Dávid, Fejezetek a lelkiség történetéből, Pannonhalma, Szent Gellért Hittudományi
Főiskola, 1993, 258. 
6 HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig, Bp., Magyar
Szemle Társaság, 1931, 164–171.
7 Uo., 151–152.
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Jézus életének egy-egy történetét villantva föl, hogy ezekből kiindulva az 
imádkozó kérést fogalmazhasson meg. Az imádság igen kedvelt volt, nyolc
kódex is ismerteti. A 15. századból ismert, jellegzetesen ferences-népi ha-
gyomány szerint aki Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ezer Üdvözlégyet
imádkozik, annak minden jóravaló kívánsága teljesül.8 Az első hazai olvasó-
fajtában, a Boldogasszony hét öröme olvasójában az örömök nem voltak egysége-
sen rögzített szövegek, de az imádság a 15. században az imagyakorlat álta-
lános része lehetett. Legbuzgóbb terjesztője Európa-szerte a ferences Sienai 
Szent Bernardin († 1444) és tanítványa, Kapisztrán Szent János († 1456).9

Erre az olvasófajtára utal a Cantus Catholici 1651-es első kiadásának két szö-
vege is: A Bódog Szüz Marianak hét öröméről és hét epeségéről és Bodog Aszony hét
öröméről,10 sőt Szent Maria Magdolnának tiz rendbeli örömeröl is.11 A hét öröm-
olvasó továbbélését és népszerűségét maga az Egyház is segítette az ájtatos-
sághoz kötött búcsúkkal, melyeket 1905-ig csak a ferences harmadik rend
tagjai nyerhettek el, ezután X. Pius minden katolikus számára engedélye-
zett.12 Olvasóra vonatkozó utalást találunk az Érdy-kódex (1524–1527) Szent
Katalinról szóló legendájában is.13

8 BÁLINT Sándor, Ünnepi kalendárium, Bp., Szent István Társulat, 1977, I, 269. – Utal arra,
hogy Temesvári Pelbártnál és Telek Józsefnél is talált erre való hivatkozást.
9 BÖLCSKEY Ödön, Capistranoi Szent János és kora, Székesfehérvár, 1924, III, 145–146. – A
ferencesek imádkozzák a ferences koronát, szeráfi rózsafüzért vagy a Miasszonyunk hét
örömének nevezett rózsafüzért. Ez hét tizedből áll a Szent Szűz hét örömének emlékére 
(hírüladás, látogatás, a mi Urunk születése, a bölcs királyok tisztelettétele, a gyermek Jézus
megtalálása, Mária találkozása a mennybe ment Urunkkal, a Szent Szűz mennybevétele és 
megkoronázása), valamint további két Üdvözlégyből, azaz hetvenkét Üdvözlégyből annak a 
hetvenkét évnek a tiszteletére, amit Mária a földön élt.
10 Régi magyar költők tára XVII. század, 7: Katolikus egyházi énekek (1608–1651), s. a. r. HOLL

Béla, Bp., Akadémiai, 1974, 40–41. (A továbbiakban: RMKT XVII/7.)
11 Uo., 18–22. – A szöveg szakrális erejét mutatja, hogy az Arany Korona 19. századi kiadásai
is tartalmazzák ezt az imádságot, az 1836-os kötetben is megtaláljuk. – Igaz isteni szeretetnek
harmatjából nevekedett, drága kövekből kirakott arany korona, az az különbféle válogatott ájtatos szép 
imádságokból, lelki fohászkodásokból, elmélkedésekből, dicséretekből, és szívbéli indulatokból, mintegy 
mennyei világossággal ragyogó, Istenhez ébresztő drága kövekkel formáltatott és készített imádságos könyv,
mellyet a keresztény hiveknek buzgó lelkek jovára s a jó pályafutásnak boldog végzete
koronájának elnyerésére szorgalmatos munkájával szerzett tekintetes, és nagyságos Óvári s
Szentmiklósi PONGRÁCZ Eszter néhai tekintetes, nemzetes és vitézlő Aponyi Miklós úr 
meghagyott özvegye, Nagyszombat, 1719.
12 BÖLCSKEY, i. m., III, 146.
13 Érdy-kódex, közreadja az ELTE BTK Informatika Önálló Programja, Bp., ELTE BTK,
2002. „És mikoron nem vóna mit adni, az olvasó-szem között vala egy ezüst kereszt jegy-
szemül, ottan azért azt is eloldá, és az szegénnek adá.”



SOÓS SÁNDORNÉ VERES RÓZSA

218

A megmaradt magyar nyelvű kódexek közül a ferences Nagyszombati

(1512–1513) és a Teleki-kódex (1525–1531), valamint a domonkos Gömöry-

kódex (1516) tartalmaz rózsafüzérezésre vonatkozó szövegeket. A Nagyszombati

kódex (1512–1513)14 Szűz Mária hét örömét a megdicsőültek mennybéli örö-

meivel állítja párhuzamba, s közli az imádságok számát, és utal az imádkozás

módjára is. Egy örömöt, azaz titkot tíz Üdvözlégy és egy Miatyánk követ, a hét

Miatyánk Krisztus „hétszer szent vére” hullásáért imádkozandó. Így készül el a

„corona,” az imádságokból font koszorú.15 1513-ban a domonkos Czech-

kódex16 három ajánlási ima előtt a következőt írja: „Követköznek immár 

bódogasszony zsoltárának azaz másfélszáz idvözlégy Máriának ajánlási.”17 A

150 Üdvözlégyre való utalás a sokszorozó imádságra példa. Az 1516-ban írt

domonkos Gömöry-kódex teljes rózsakoszorú-imádságot hoz.18 Ez „Fejér ró-

zsakoszorú”-nak nevezi az örvendetes, „Veres rózsakoszorú”-nak a fájdalmas,

„Aranyszínű rózsakoszorú”-nak a dicsőséges olvasót. Ezekben Jézus neve 

után nem mondanak titkot, hanem a szándékot a tized előtt nevezik meg, és 

így közlik, miről kell elmélkedni a tíz Üdvözlégy elmondása alatt. A fájdalmas és

a dicsőséges olvasó titkai azonosak a maiakkal, s az örvendetes olvasóban is 

csak a negyedik különbözik: „az király imádásin való öröme Máriának.”19

A mohácsi vész környékén már olyan népszerű a rózsafüzér-imádság, 

hogy hosszú elmélkedéseket is fűznek hozzá, mint például az 1526-ban írt 
ferences Teleki-kódexben20 a dicsőséges szentolvasó titkairól. Gyöngyösi 

Gergely (1472–1545) írása is az imádság elterjedtségét bizonyítja. A pálos
rend tagjai között emlékezik meg az 1517-ben elhunyt Battis István testvér-

ről: „Végül pedig egy csodálatos és áhítatos értekezésben magasztalta a 
Boldogságos Szűz Mária ünnepeit, művét mennyei rózsafüzérnek nevezte, 

és az összes zsoltárt a Boldogságos Szűz dicséretére alkalmazta.”21

14 Nagyszombati kódex 1512–1513, kiad. T. SZABÓ Csilla, Bp., Argumentum – Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, 2000 (Régi Magyar Kódexek, 24), 288.
15 Uo.
16 Czech-codex, kiad. VOLF György, Bp., MTA, 1890 (Nyelvemléktár, 14), 345–346.
17 Gömöry-kódex 1516, kiad. HAADER Lea, PAPP Zsuzsanna, Bp., MTA Nyelvtudományi
Intézete, 2001 (Régi Magyar Kódexek, 26), 68.
18 RADÓ, i. m., 266.
19 Uo., 266.
20 Teleki codex, kiad. VOLF György, Bp., MTA, 1884 (Nyelvemléktár, 12), 329–345.
21 GYÖNGYÖSI Gergely, Arcok a magyar középkorból, kiad. V. KOVÁCS Sándor, Bp., Szépiro-
dalmi, 1983, 270.
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A klarissza kolostorokon belül megmaradt a sokszorozó imádkozásnak 
az a zsolozsma helyett előírt formája, amely a clunyi laikus testvérek számá-
ra készült. A gyöngyösi ferences kolostorból előkerült 1524-es latin nyelvű 
beginaszabályzat számolóimádságot ír elő: „Télen pedig a matutinum után, 
vagy hajnal előtt mondj el naponta száz Miatyánkot Krisztus szenvedésének 
emlékezetére és ugyanannyi Üdvözlégyet Szűz Máriáról elmélkedve, azon-
kívül a Szűz Mária koszurúját és egyebeket, ahogy neked tetszik.”22 Sőt, 
eszerint a számolóimádság mellett kötelező „a Szűz Mária koszurúját”, te-
hát a 150 Üdvözlégyből álló teljes rózsafüzért is elvégezni. A nagyszombati 
klarissza kolostor 1627-es regulája a zsolozsmázás szabályait rögzíti,23 s 
minden nővér számára a sokszorozó imádságot írja elő.24 A regulához kap-
csolódó rendtartás is a régi olvasóvégzési formáról árulkodik: a laikus apá-
cák, a „konyhás Nénéim” Miatyánk-imádkozása jól illeszkedik a szigorúan 
szabályozott rendi keretek közé. „Az mi Szent királnénk és Fundatorunk 
Tiszteletit Esztendöt által haromszor Vyécsák, elöször 14 Juli, melly Sz 
Margit Napia után ualo Nap essik. Másodszor, Sz. Eörsébet Napián 19 
Novembris. Ezeken a Napokon ki tétessék Reliquiája a Sz királnénak, és 
egy Ora rendeltessék, mellyben minnyáian bé gyülekezuén mondgyanak 
ennek a Szentnek a tiszteletire 30 P(ate)r N(oste)rt, annyi Ave Mariat.”25  

Gajtkó István piarista szerzetes a 17. század katolikus imádságirodalmát 
tekintette át.26 A 16. század ájtatossági irodalmának pangása után a 17. szá-
zad örvendetes gazdagodását közel ötven imakönyvre való utalással szem-
lélteti. Az imakönyvek legfőbb témája Krisztus szenvedéstörténete mellett a 
Szent Szűz alakja. Ő „a titkos értelmű Rosa, a melly eleitől fogva tetszett 
Menynyégben az Atyának, kedvellette a Fiú, szerette a Szent Lélek, a tellyes 
Szent Háromság úgy meg-böcsüllette, hogy minden Virágoknak ékességét 
                                                   
22 KORÁNYI András, Egy XVI. századi ferences beginaszabályzat = A ferences lelkiség hatása az 
újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ŐZE Sándor, MEDGYESY-SCHMIKLI Nor-
bert, Piliscsaba–Bp., PPKE BTK – METEM, 2005 (Művelődéstörténeti Műhely – Rendtör-
téneti Konferenciák, 1/1), I, 137. 
23 „Es Ueterniékor Tizenkét Pater noster, ugi mint midőn az iras tudó szűzek az halottak 
szolosmait tartiak. A kik kedik bizonios alkomata(n)sagok miát oluasua el mondhattiák 
horaiokat, szabad legien akkor nekeik Pr. Nostert mondaniuk, mint szintén azoknak, kik 
írást nem tudnak.” SCHWARCZ Katalin, „Mert ihon jönn aßonyotok és kezében új szoknyák”: 
Források a Klarissza Rend magyarországi történetéből, Bp., METEM, 2002, 67. 
24 Uo., 160. 
25 Uo., 149. 
26 GAJTKÓ István, A XVII. század katolikus imádságirodalma, Bp., 1936. 
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és illattyát egyben ebben foglalná: benne vagyon ebben a Violák alázatossá-
ga, benne a Liliomok tisztasága, benne a Rósáknak jó illatú híre, neve s
valamint mást jót példázhatunk a virágokban, ebben feltalállyuk.”27

Gajtkó István említi, hogy a korszak imádságoskönyvei értékes apologe-

tikus, liturgikus, aszketikus részeket is tartalmaznak, s két típusba sorolha-
tók: az egyik csoportba a főként jezsuiták szerkesztette lelki kalauzok, a 

másikba a ferences szemléletet tükröző, érzelemmel teli népies imádságos-
könyvek (valamint officiumok, ars moriendik) tartoznak. A lelki kalauz a

katolikus megújhodás jellegzetes formája; hitvédő és kevésbé hitvitázó jelle-
gű, racionális színezetű művek ezek, melyek a protestánsok által váddal 

illetett és nevetségessé tett ájtatossági formák – például a rózsafüzér – tuda-
tos használatára is buzdítanak, bizonyítván ezek jogosságát, ősi eredetét, 

századok megszentelte erejét. A népies imádságoskönyvek ezzel szemben
„alacsonyabb szellemi és lelki igények kielégítésére szolgálnak”,28 hasonló

felépítésűek, az elméleti fejtegetéseket a költőiséggel megfogalmazott, ér-
zelmekre ható ösztönzések váltják föl, sokszor varázsimákat is közölnek

(Imádságos könyvecske, 1615; Utitárs, 1640; Szívek kincse, 1671; Liliom kertecske,
1675; Három szép imádságos könyvecske, 1680; Lelki fegyverház, második kiadása

1693).29

A lelki kalauzok sorát Pázmány Péter (1570–1637) Imádságos könyve30 ve-
zeti be, melynek a szentolvasóról írt tizennégy lapja kiválóan összefoglalja
mindazt, amit a 17. század elején az imádságról tudni kellett. Pázmány vála-
szol a reformáció kritikájára, amely elsősorban az imádság máriás jellegét 
kifogásolta, a sokszorozó formáját pogány eredetűnek tartotta, s az imák 
számában is babonaságot látott. Bizonyítja, hogy az olvasó bibliás imádság,
s ó- és újszövetségi utalásokkal támasztja alá, hogy sokszorozó jellege sem
új az imaéletben, az imák száma sem véletlen, mert a számok szimbolikus
jelentést hordoznak. Pázmány beszél a 150-es olvasóról, de a köznapi gya-
korlatról is, tehát arról, hogy a 150-es Mária-psalterium mellett más olvasók
is léteztek, attól függően, hogy mi jelentette a számolás alapját. Utal a 63

27 Uo., 35.
28 Uo., 38.
29 Uo., 39–46.
30 PÁZMÁNY Péter, Keresztyéni imádságos könyv. Grác, 1606, kiad. KŐSZEGHY Péter, tan.
LUKÁCSY Sándor, Bp., Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézete, 1993 (Bibliotheca
Hungarica Antiqua, 28).
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Üdvözletet mondó változatra és a 70 Üdvözlégyből állóra, melyet „Boldog-
Asszony hét örömének és hét epeségének emlékezetére” imádkoztak. Az
olvasni nem tudók számára pedig az olvasót „imádságos könyv”-ként hatá-
rozza meg, mely Krisztus titkainak a megértéséhez vezet.

Azért nem szükség, hogy az olvasóban való számok jegyzését felettébb vizsgál-
juk: hanem azt kell eszünkbe vennünk, hogy két jó oka vagyon, melyért a hivek
az olvasót kezdék mondani. Első: Mert Üdvözitőnk számtalanszor int a gyakori 
könyörgésre: de az emberi gyarlóság és a világban elmerült elme nehezen szen-
vedi, hogy gyakran imádkozzunk. Sőt amikor imádsághoz kezdünk is, akármilyen 
rövid és kicsiny időt felette hosszunak itél: annyira, hogy ha félfertály óráig házá-
ban letérdepelvén, imádkozik, ugy tetszik, mintha egész óráig imádkozott volna.
Mivel azért a rövid imádság is hosszunak szokott tetszeni: a keresztények, hogy
magukat meg ne csalnák, hanem sz. Pál intése szerint, (I. Korinth. 9,8.) bővel-
kednének a jócselekedetekben, ugyan adó gyanánt kötelezék magukat, hogy bi-
zonyos időkben bizonyos számu imádsággal tisztelnék az Istent. Második: Mert a 
kik könyvekből nem imádkozhatnak, azoknak imádságos könyvük az olvasó, 
melyből a mi Üdvözitőnk, és a keresztényi tudománynak főczikkei, mint egy irt 
könyvből, eszökbe jutnának.31

Pázmány egy öttizedes olvasót is ismertet. A titkok közül kettő az örvende-
tes, egy a fényességes, egy a fájdalmas és egy a dicsőséges titkok közül való. 
Az imádság keresztvetéssel kezdődik, Miatyánkkal folytatódik, majd a titko-
kon való elmélkedés a tíz Üdvözlégy alatt következik. Minden tizedet Mi-
atyánk zár. Az utolsó három Üdvözlégyet a Szentháromság tiszteletére mond-
ják, majd – új elemként – a Hiszekegy fejezi be az imádságot. Megemlíti még
a Boldogasszony öt öröme és öt dicsősége olvasót, melyben az örömök az 
örvendetes olvasónak, a „dicsőségek” a dicsőséges füzérnek a titkai.32

Pápai János 1617-ben kiadott prédikációgyűjteménye33 „Rosarii
explicatio”34 címmel közölte a rózsafüzér-titkoknak összecsendülő, rímes, 
általában nyolcas sorokban megszerkesztett foglalatát. A vers a középkor
végén elterjedt, változatos rosariumversek közé tartozik, hat teljes szaka-
szában tíz-tíz titokból áll, a hetedikben három, a nyolcadikban csak egy
titok található. A szakaszok élén álló címek az üdvtörténet skolasztikus
teológiai kifejezései.35

31 GAJTKÓ, i. m., 35.
32 PÁZMÁNY, i.m., 81v–83r.
33 RMKT XVII/7, 404.
34 Uo., 12–14.
35 Uo., 405. A két szöveg teljes egészében, latinul olvasható.
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1631-ben a ferences Kopcsányi Márton (1579–1637) Bodog Szüz Maria

Élete című művében beszél az Istenanya életéről, hét öröméről, hét epeségé-
ről, majd a hatodik részben rövid elmélkedés található az olvasó imádkozá-

sának üdvös voltáról. Kopcsányi Pázmányhoz hasonlóan tulajdonképpen
imádságoskönyvnek mondja az olvasót,36 Az olvasorol, és litaniakról közölt 12

soros versben pedig az örvendetes olvasó titkai fedezhetők fel.  

(Ave gratia plena, Dominus tecum. Luc. 1.)
A’ Kihez követséget rendelt Isten,
Hogy váltságunk ezkőze légyen: 
Kit a’ nagy követ Gabriel üdvözle,
Malasztal tellyesnek hirdete:
Kire a’ Szent Lélek Isten le szállot,
Erejevel meg árnyékozot:
Kit Szent Ersébet áldonak jelentőt, 
Minden aszonyállatok közőt: 
Kinek méhében a’ Kristus feküet,
És mint Fia neki engedet:
Miért ötet emberek nem áldanók?
Az Angyallal nem üdvözlenök?37

Nádasi János (1614–1679) Maria aeternitatis beatae porta sancta című 1645-
ben, Pozsonyban kiadott munkája a Szent Szűz tiszteletének terjesztésére 

született, hiszen Nádasi szerint ő az örök boldogság ajtaja s a halállal tusako-
dók hűséges támasza. Műve keretét az a 10–11. századtól ismert hagyomány 

adja, hogy a szombatot Máriának kell szentelni, ezért műve szombatokra 
való, lelki elmélyülésre szolgáló olvasmányokat tartalmaz, s az imák között a

Rosarium mortist, vagyis a halálra készítő olvasót is említi. A vers melletti pró-
zai szövegben a rózsafüzér mindennapi elvégzését javasolja, és „P. Didacus

Martínez” nyomán segítséget ad a pontos imádkozáshoz.38

Kisdi Benedek egri püspök költségén, a jezsuita Szőlősy Benedek szer-

kesztésében 1651-ben jelent meg a 120 magyar éneket tartalmazó Cantus
Catholici, az első nyomtatott katolikus énekeskönyv. Ebben találjuk A 

Rosarium. Christus Urunknak eleteböl kötött Bóldog Aszszony koszoruja39 című 
verset,40 melyet keretbe foglalnak a Máriát köszöntő angyal szavai. Az ima-

36 Uo., 457.
37 Uo., 47–48.
38 Uo., 640.
39 Uo., 360–364.
40 Uo., 677–680. A szlovák szöveget közli.
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szándék megnevezése és a köszöntő után az evangéliumi történet részletező 

parafrázisában a titkokra ismerünk. „Nyújtunk szent Szüz Olvasót, s’ kötött
szép koszorút. Szent Fiadnak életéböl, mint drága gyöngyökböl. Üdvöz-légy

szép Szüz Maria.” A megtestesülés híradásától a Jordánban való megkeresz-
telkedésig az örvendetes események megidézése következik. A leghosszabb

rész a szenvedéstörténetet idézi, az emberi kegyetlenséget részletezi. A di-
csőséges eseményeket hordozó titkok után a végítéletet két titok sűríti, majd 

a záró fohász következik. Az angyal köszöntő szavai keretezik a 
rosariumverset. „Szüz szent Anyádnak ezt a’ szép koszorút nyújtók. Légy

kegyelmes hiveidnek mi édes Meg-váltónk. Üdvüz-légy szép Szüz MARIA”.
Az első nyomtatott, magyar nyelvű rózsafüzéreket és elmélkedéseket tar-

talmazó gyűjtemény a jezsuita Tarnóczy István (1626–1689) Titkos értelmű 
Rosa című műve, amelyet Nagyszombatban, 1676-ban adtak ki. A négy cso-

portba osztott titkokat imádságok övezik, és a hét napjaira elosztott, bibliai
témákra épülő, illetve a rózsafüzér alapimádságait megidéző elmélkedések 

bontják ki. „A Titkos értelmű Rosában azt a gondolatkört idézi fel, melyben 
az egyes tizedek alatt a rózsafüzért imádkozónak élnie kell. Teljesen kidol-

gozva csak a Boldogságos olvasó gondolatvilágát közli, a fájdalmas olvasó
titkaiba már csak vázlatosan vezeti be olvasóját. Tanítását imádságba, Mi-

atyánk-és Üdvözlégy-parafrázisba rejti.”41

Az első magyar nyelvű rózsafüzér-társulati könyv 1697-ben, Bécsben lá-

tott napvilágot: Az szentséges, és sok isteni ajándékokkal tellyes, Jesus és
Maria Rosariumja, avagy olvasója.42

A magyar barokk irodalom kiemelkedő írása Gyöngyösi István (1629–
1704) 1690-ben megjelent Rózsakoszorú című verses alkotása, mely a szerző 
kevésbé ismert, de általa legtöbbre tartott műve. A Koháry István vigaszta-
lására született rózsafüzér forrásául egy német jezsuita43 művét használta,44

41 GAJTKÓ, i. m., 38.
42 TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, E. S. és a Rózsakoszorú, Irodalomtörténeti Közlemények,
2005, 390–391.
43 Uo., 383.
44 Trencsényi-Waldapfel Imrének a vers forrását és genezisét feltáró dolgozatáig eredeti
Gyöngyösi-szerzeményként tartották számon. Horváth János is felvetette, hogy nem eredeti
alkotással állunk szemben: HORVÁTH János, Barokk ízlés irodalmunkban, Napkelet, 1924, 346.
A műről szóló tanulmányok: AGÁRDI Péter, Rendiség és esztétikum (Gyöngyösi István költői 
világképe), Bp., Akadémiai, 1972, 127–154; BAZSÁNYI Sándor, A hit allegóriái: Konvenció, inven-
ció és kommunikáció Johannes Vermeer és Gyöngyösi István egy-egy művében = A magyar költészet
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ám műve nem puszta fordítás, parafrázisnak mondható. Jézus és Mária 
életének eseményeit dolgozza fel, háromszor öt rózsacsokorba kötve az
öröm, a keserűség és a dicsőség rózsáit. A műben – ahogy a latin eredetiben 
is – háttérbe szorult az imák, az Üdvözlégy és a Miatyánk sokszorozó ismétlé-
se, és hangsúlyos szerepet a titkokról való, kötött szövegű elmélkedések 
sora kapott. Gyöngyösi nem hivatkozik az elmondandó imákra, és elhagyja
a titkokra utaló könyörgéseket is.45 A terjedelmében is jelentős mű beveze-
tőjét a „rózsakoszorú-kötéshez való készület”-nek46 nevezi, ebben tömören
összefoglalja a későbbiekben kifejtendő tartalmi elemeket, kijelöli saját köl-
tői helyét, a műhöz és a témához való viszonyát. „A »készület« legfonto-
sabb szerepe tehát az, hogy párhuzamosan mutassa be a boldog végkifejle-
tet, Jézus és anyja megdicsőülésének, illetve a pogány Múzsáktól elforduló 
költő megérkezésének útját az egyetlen és igazi Múzsához, Szűz Máriához – 
és általa, az ő révén égi jegyeséhez: Krisztushoz.”47

Csáky Éva Franciska (1662–1729)48 pozsonyi, majd budai klarissza kéz-
iratos imádságoskönyve49 a zárdában magánájtatosságként végzett, régi
imádkozási formát megőrző olvasómondásról ad hírt. A szemek morzsol-
gatása közben az imádkozó Krisztus három kérdésére háromszor tíz, pár-
huzamos szerkesztésű, anaforás, a gondolatot ritmikusan megismétlő 
mondatokban válaszol. „Harmincz Szemből állo kis olvaso, mellyben 
megh uallya Ember az eő Istenéhez ualo buzgo szeretetit. Az Pr’ Nr’ 
hellyet, mint ha Christus kérdené tőlled, magadban mondgyad. Fiam 
Szereczé engem.”

Padányi Bíró Márton veszprémi püspök Lelkeket őriző látogatás, az az […] 
A Szent Háromságnak angyali olvasója című művét 1747-ben adta ki. A püspök 

műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VA-

DAI István, Szeged, 2005, 335–344; JANKOVICS József, Gyöngyösi István költészetének poétikai-
retorikai forrásvidéke = Religio, retorika, nemzettudat a régi irodalomban, szerk. BITSKEY István,
OLÁH Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Könyvtár, 31), 330–
337; BITSKEY István, Gyöngyösi és a magyar költői hagyomány, Studia Litteraria, 1981, 25–30.
45 A két mű egybevetéséről: TÜSKÉS, KNAPP, i. m., 332–400.
46 GYÖNGYÖSI István, Rózsakoszorú, kiad. JANKOVICS József, Bp., Balassi, 2002 (Régi Ma-
gyar Könyvtár – Források, 12), 254.
47 Uo., 255.
48 SCHWARCZ, i. m., 217.
49 Harmincz Szemből állo kis olvaso, mellyben megh uallya Ember az eő Istenéhez ualo buzgo szeretetit. 
Az Pr’. Nr’ hellyet, mint ha Christus kérdené tőlled, magadban mondgyad. A kis kéziratos könyvecs-
ke az Esztergomi Érseki Levéltárban található. A részlet: 115–117.
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az olvasót naponta végeztette a híveivel, s ahol nem ismerték, ott maga

vezette be.50

A rózsafüzérre vonatkozó értékes feljegyzéseket őrzött meg az Esterhá-

zy család fraknói kincstárának 1725-ben felvett leltára,51 melynek jegyzéke
szerint az Esterházy család tagjai nemcsak megőrizték magyar történelem 

nagyjainak olvasóit, hanem rendszeresen használták is. Esterházy Miklós
nádor (1582–1645)52 László fiát a „tizenhatodik születésnapjára oly rosa-

riummal lepte meg, melyet érte tizenöt éven át mindennap elimádkozott,
hogy ájtatosságát élete utolsó éveiben otthon tanuló Palkójával együtt vé-

gezte.”53 „Tudom, ajándékot vársz e napon tőlem: nem is csalatkozol ben-
nem. Ime, itt küldöm neked ezt a szent olvasót, amelyet születésedtől kezd-

ve éretted minden napon elmondottam: de mivel most már felserdültél,
fogadd ezt szívesen tőlem s mond ezentúl azt magad.”54 Az említett Palkó

pedig nem volt más, mint az 1697-ben birodalmi hercegi címet elnyerő 
Esterházy Pál (1635–1713), aki a Szűzanya iránti tiszteletét zarándoklatok-

kal, templomépítésekkel és több könyv megírásával bizonyította.55 1691-ben
a Szűz Máriáról írott könyvében56 – bár nem imádságoskönyv – külön feje-

zetet szánt a szentolvasó tiszteletének.57 A huszadik szombat méltó megün-

50 TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században, Bp., Osiris,
2001, 340.
51 KATONA Imre, A fraknói kincstár 1725-ös leltára, Művészettörténeti Értesítő, 1980/2, 131–
146. „Egy Szép Vér kövő olvasó, mellyet rajta lévő írás Páll Érsek olvasójának mutat lenni. 
Egy más zöld jaspis olvasó mellyet rajta lévő írás Pázmány Péter Cardinalis olvasójának 
mutatt lennj.”; „Egy kicsiny Szerű olvasó, az mint a rajta lévő írás mutattya Üdvözült 
Eszterhás Ursula Palatinusné Olvasója vala. Tiszta Ezüst Szemű fehér olvasó, mely Nyári 
Krisztina Eszterhás Miklósné volt, az mint raita lévő írásbul ki tetczik.”; „Egy Vörös Cláris 
tizenegy Szembül álló és Aranyos keresztes Aranyos numismával együtt mely Bathorj István
Lengyel királyé volt az mint raita függő csedulán való írás mutattya.”; „Egy tarka Papirossal 
be burított tokban Egy igen ékes kiss olvasócska, a közepén egy kiss Cristal keresztecske.”;
„Egy fekete kerekded Iskatulában Egy vörös meczett Réghi olvaso, mely az raita való írás
Szerint Hunyadi Jánosé volt.”; „Egyeött Stráib risz forma Kásztli, melynek a fiokjaiban
mind azon olvasók, képek Religviák, aczél Pöcsétek, Üres Erszinek és aprólékos Apácza
Munkábul való virágok vannak.”; „Egy Christal övegh olvasó.”
52 MERÉNYI Lajos, BUBICS Zsigmond, Herczeg Esterházy Pál nádor. 1635–1713, Bp., 1895, 13–
38.
53 Uo., 68.
54 MOHL Adolf, A Mária-kongregációk története, Győr, 1898, 264–265. 
55 Uo., 257.
56 ESTERAS Pal, Az Boldogságos Szűz Maria szombattya, Nagyszombat, 1691.
57 Uo., 73–77.
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neplésére a következő tanítást adja: „A makula nélkül való szent Szűz kis 

officiumát mondd el, avagy az olvasót vagy Salve Reginát”.58 Esterházy Pál
példázata arra utal, hogy a szombat délutánt Boldogasszony tiszteletére,

imádsággal, olvasó mondásával illő eltölteni. Esterházy Pál sok ezer fővel 
vett részt az 1692-es nagyszabású máriazelli zarándoklaton,59 ahol látványos

menetben, színes ruhába öltöztetett lányok jelenítették meg az olvasó titka-
it. Az ekkor ajándékba adott máriazelli fogadalmi képen Esterházy feleségé-

nek kezében láthatunk olvasót.60

58 Uo., 73.
59 Uo., 258.
60 Uo., 259.
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SZELESTEI N. LÁSZLÓ

Rimay János imádságoskönyve

Az MTA Könyvtárának Kézirattára őriz egy 17. század első felében per-
gamenre másolt magyar nyelvű imakönyvet,1 amelynek tulajdonosa egykor

Rimay János volt. Először Ferenczi Zoltán ismertette 1911-ben.2 Szilády
Jenő 1939-ben közölte az imakönyv három magyar nyelvű és két szlovák 

nyelvű énekét (szlovákból négy van a kötetben), s tényként állította, hogy a 
kötetnek ez a része Rimay kézírása. Az énekek előfordulnak az 1636-ban 

megjelent Tranoscius-féle, szlovák nyelvű Cithara sanctorumban.3 A kötet
előzéklapján található elmosódott 18. századi bejegyzést, amely szerint az 

imakönyv 1642-ben került ki Rimay János († 1631) hagyatékából, és annak
magyarázatát Eckhardt Sándor 1955-ben, Rimay műveinek kritikai kiadá-

sában adja meg.4 Eckhardt az imakönyv 188189. lapján Rimay kézírását

ismeri fel, de „bizonyosan valamelyik papjától szerezte ezt a gondosan
díszített és írott pergamenkódexet”, „nem Rimay írta össze a könyvet”.5

Csapodi Csaba katalógusa6 és Stoll Béla énekeskönyv-bibliográfiája7 1642-
nél helyezi el a kötetet. Az imakönyvet a „Mátyás király öröksége” című 

kiállítás katalógusa 2008-ban és a Pozsonyban rendezett „Szlovákia rene-

1 MTAKK, K 71. (Nyolcadrét, 38 × 84 mm, 212 pp.) Ha jól olvasom a nagyon lekopott
szöveget, címe: Egynehány rendbéli imádságot magába foglaló könyvecske. (A továbbiakban: Rimay
imakönyve.)
2 FERENCZI Zoltán, Rimay János (15731631), Bp., 1911 (Magyar Történelmi Életrajzok),
203–205.
3 SZILÁDY Jenő, A magyarországi tót protestáns egyházi irodalom, 1517–1711, Bp., 1939,

8997.
4 RIMAY János Összes művei, összeáll. ECKHARDT Sándor, Bp., Akadémiai, 167. – Az
előzékről Eckhardt az alábbi bejegyzést közölte: „Ex Libris Joannis Rimay emanatus 
Anno MDCXLIIo Mihi (per Gen. Dnam Magdalenam Madach Dono datus et allatus in
perpetuam ejus memoriam) Georgio Csesznek”, a benne szereplő neveket is azonosí-
totta.
5 Uo., 167.
6 CSAPODI Csaba, A „Magyar Codexek” elnevezésű gyűjtemény (K 31–K 114), Bp., 1973 (A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 5), 62–63.
7 STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (15421840),
Bp., Balassi, 20022, nr. 65.
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szánsz emlékei” kiállítás katalógusa Rimay halálára való tekintettel 1631

előttinek írja le.8

Az Országos Széchényi Könyvtár őrzi Wesselényi Ferenc nádor latin 
nyelvű, szintén pergamenre írt imakönyvét (Septem Psalmi Poenitentiales cum
nonnullis devotionibus),9 amelynek írása és díszítése egyezik a Rimay-imakönyv
írásával és díszítésével. A magát meg nem nevező másoló ezt a latin nyelvű 
imakönyvet Murány várában írta 1647-ben.10 Az arabeszkkel díszített cím-
lap és egyéb díszítés alapján minden kétséget kizárhatóan azonos kéz mun-
kája a két kötet. Ismerünk egy további, szintén Murány várában szép
könyvírással, 1638-ban másolt imakönyvecskét, ezt Homonnai Drugeth
Mária számára Jolsvay János deák készítette.11 Az utóbbi kötet anyaga pa-
pír. Valószínűleg mindhárom kötet másolója Jolsvay János. (Ugyanezen 
évekből név szerint ismerjük Beke Zsigmond deákot, aki Batthyány Ádám 
számára 1636 és 1655 között másolt füzetekbe a főúr által kijelölt imákat.12)

A Rimay-imakönyvben található versek szerzőségéről, kronológiájáról a 
szakirodalom ellentmondó adatokat tartalmaz. Rimay szerzőségét eddig 

érdemben nem cáfolta senki.13 Az imádságok vizsgálatára sem került sor 
Ferenczi Zoltán megjegyzéseit leszámítva. Az áhítati irodalom termékei
gyakran jutnak hasonló sorsra, különösen, ha nem magyar nyelvűek. Például 
Nyéki Vörös Mátyás verseinek kiadásakor Nyéki imakönyvének14 magyar

8 Mátyás király öröksége – Késő reneszánsz művészet Magyarországon (1617. század), III, szerk.

MIKÓ Árpád, VERŐ Mária, Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 2008, I/82 (I24). A leírást
KÖRMENDY Kinga készítette. – Katalóg výstavy Renesancia dejiny slovenského výtvarného umenia,

Bratislava, 17. december 200928. marec 2010, Bratislava, Slovenská národná galéria, 2009, 132.
A leírást Zuzana LUDIKOVA jegyzi.
9 OSZKK, Oct. Lat. 643. Erről az imakönyvről más alkalommal közlök további adatokat. 
10 Az 1647-es évszám nem zárja ki, hogy akár Rimay 1631-es halála előtt keletkezett a ma az 
MTAK-ban őrzött ún. Rimay-imakönyv.  
11 OSZKK, Duod. Hung. 14. Vö. STOLL, i. m., nr. 60; Régi magyar költők tára XVII. század, 2:
Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak István és Nyéki Vörös Mátyás versei, s. a. r. JENEI Ferenc,
KLANICZAY Tibor, KOVÁCS József, STOLL Béla, Bp., Akadémiai, 1962, 454–458. (A továb-
biakban: RMKT XVII/2.)
12 KOLTAI András, Beke Zsigmond élete és műveltsége = Idővel paloták…: Magyar udvari kultúra a 

16–17. században, szerk. G. ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó, Bp., Balassi, 2005, 530546.
13 Annyi bizonyos (és ezt Szilády Jenő már megállapította), hogy a magyar nyelvű énekek 
szlovákul 1636-ban Lőcsén a Cithara sanctorumban megjelentek, a négy szlovák ének közül
kettő szintén megtalálható ebben a kiadványban. További bizonyítást igényel az az állítás, 
hogy a magyar nyelvű verseket szlovákból fordították.  
14 OSZKK, Duod. Hung. 511. A magyar részletek kiadása: RMKT XVII/2, 435448.
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részei megjelentek, de ugyanazon kézirat latin részletei nem. Wesselényi
Ferenc fentebb említett latin nyelvű imakönyve sem keltette fel a kutatók 
érdeklődését.  

Ferenczi Zoltán a Rimay-imakönyvben található egyes imádságok forrá-
sához Laskai János Kegelius-fordítását15 nézte meg, továbbá a Fons vitae, az
életnek kútfeje16 c. kiadványt, függelékben idézve is a „rokon” szövegeket, de
„egyenes” összefüggéseket nem talált. Pedig az imák (amelyek többsége
tartalmilag természetes módon „rokon” egymással) nagy része korabeli
nyomtatott imakönyvekben is szerepel. Például Pázmány Péternél, Mihály-
kó Jánosnál, Kürti István 1611-ben Kassán közzétett fordításaiban,17 Vá-
mosi Gergely 1614-ben Lőcsén megjelent imakönyvében,18 Ferenczffy Lő-
rinc Prágában 1615-ben kiadott imakönyvében,19 Nádasdy Pál 1631-ben
napvilágot látott imakönyvében,20 a Lőcsén 1632-ben megjelent imakönyv-

15 LASKAI János, Egy néhany Ahitatos buzgo Imadságok, Debreczen, Fodorik Menyhart,
16512. (RMNy 2363.)
16 A Debrecenben 1589-ben kiadott példányt vizsgálta. (RMNy 623.)
17 KÜRTI István, Az elö Istenhez valo aieitatos imatságokat magaban foglalo könyveczke, Kassa, 1611
(RMNy 1018). Például: A keresztnek előszámlálása és azt békével elszenyvedésért való 
kérés, Rimay imakönyve, 156; KÜRTI, i. m., 330.
18 VÁMOSI Gergely, Keresztieni es igen draga könyvetske […], Lőcse, 1614 (RMNy 1075).
Néhány példa: „Az igaz hütben megtartásért […]” (Rimay imakönyve, 32), „Felséges Is-
ten, hallgasd meg az én nagy kiáltásomat […]” (VÁMOSI, i. m., 299), „Hallgasd meg az én
tehozzád való kiáltásomat […]” (VÁMOSI, i. m., 245); „A teljes Szentháromsághoz való
imádság” (Rimay imakönyve, 46), „Ó egy istenségnek állapatjában való Szentháromság
[…]” (VÁMOSI, i. m., 272); „Az Istennek szent Fiához […]” (Rimay imakönyve, 117; VÁ-

MOSI, i. m., 277).
19 FERENCZFFY LŐRINC, Imádságos könyvechke, Prága, 1615 (RMNy 1092). Néhány példa: „Az
Anyaszentegyházért: Irgalmasságnak Atyja [...]” (Rimay imakönyve, 34; FERENCZFFY, i. m.,
260); „Mindennémű nyavalyáinkban: Mennybéli hatalmas Úristen […]” (Rimay imakönyve,
80; FERENCZFFY, i. m., 228); „Prédikáció előtt való imádság: Mindenható Úr Jézus Krisztus, 
ki a te megmondhatatlan […]” (Rimay imakönyve, 37; FERENCZFFY, i. m., 174); „Prédikáció
után: Uram Jézus Krisztus, örökké való Idvözítő […]” (Rimay imakönyve, 41; FERENCZFFY, i.
m., 178); „A Krisztus Jézusnak szeretetiről: Ó Uram Jézus Krisztus, Atya Úristennek ártat-
lan báránya [...]” (Rimay imakönyve, 69; FERENCZFFY, i. m., 330).
20 NÁDASDY Pál, Áhítatos és buzgó imádságok, Csepreg, 1631 (RMNy 1494). Néhány példa:
„Délben való áhítatos könyörgés: Nagy setétség fogá el a földet, mikor megfeszíték a zsidók

Krisztus Urunkat […]” (Rimay imakönyve, 20; NÁDASDY, i. m., 3235); „Az Atya Úristennek
az ő szent Fiának kínszenvedésének számlálása által való kegyelem-kérés: Örök Atya, min-
denható Úristen, kérlek, nézzed a te szent Fiadat […]” (Rimay imakönyve, 55–59; NÁDASDY,
i. m., 158–162); „Az keresztnek előszámlálása, és mindent békével elszenvedésért való kö-
nyörgés: Mutasd meg, Uram, énnékem az én életemnek végét […]” (Rimay imakönyve, 156–

167; NÁDASDY, i. m., 200213).
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ben,21 valószínűleg másutt is. Az összevetések alapján megállapítható, hogy 
Rimay imakönyvében nagyobb fokú a válogatás, mint amit például Jolsvay
János Drugeth Mária számára másolt imakönyvében rögzíthettem.22 Amíg
nem készül el imakönyveink közös incipitmutatója, nehéz az összefüggések
feltérképezése. Ferenczi Zoltán azt feltételezte, hogy Rimay az imákat úgy
válogatta össze. A fentebb említett három, azonos kéz által másolt ima-
könyv megrendelői (köztük bizonyára Rimay János is, amennyiben nem 
ajándékként kapta a szóban forgó kötetet), személyesen vettek részt a má-
solandó imák kijelölésében. Nehéz állást foglalni Rimay szerepéről. Egy-
részt igaz, hogy több Rimay költészetével párhuzamba állítható szöveg akad
az imák közt, másrészt ezek az imák a század első két évtizedében általáno-
san elterjedtnek mondhatók. Egy olyan imádságot idézek, amelynek bő-
vebb, eltérő fordítású változatára Lépes Bálint imádságoskönyvében (1615) 
akadtam rá, ott Szent Jeromos szerepel szerzőként.  

Más igen szép.23 Az én lelkemnek keserűségében szólok tenéked, Úristen, és minden
nyomorúságimról vallást tészek előtted. Beteg vagyok, a nyomorúságban elfo-
gyatkozott az én életem, a csontaim mint egy sotóban megtörettettenek. Hoz-
zád folyamodom, hozzád futok azért, Orvoshoz: Úristen, gyógyíts meg és
meggyógyulok, tarts meg és megtartva leszek; és mivelhogy benned bíztam,
meg ne szégyenültessem. Ki vagyok, Uram, ki ellen bízvást szólok tenéked?

21 Szép imádságos könyvecske, Lőcse, 1632 (RMNy 1552). Néhány példa: „Az igaz hütben
megtartásért való könyörgés: Felséges Isten, hallgasd meg az én nagy kiáltásomat és kö-
nyörgésemet […]” (Rimay imakönyve, 32; Szép imádságos könyvecske, 11–13); „A Szentlélek
Istenhez való gyönyörűséges imádság: Jövel Szentlélek Isten, tölts bé a te híveidnek szíveket 

[…]” (Rimay imakönyve, 44–46; Szép imádságos könyvecske, 3233 – közös latin alapszövegből 
eltérő fordítás); „A teljes Szentháromsághoz való imádság: Ó egy istenségnek állapatjában
való Szentháromság és örökkévaló három személy […]” (Rimay imakönyve, 46; Szép imádságos

könyvecske, 3437); „A Krisztus Jézusnak Atyaistentől megfoghatatlan születéséről való 
imádság: Krisztus, az Atya mindenható Úristennek örökkévaló bölcsessége és véghetetlen

ereje […]” (Rimay imakönyve, 51; Szép imádságos könyvecske, 2730); „A Krisztus Jézusnak
szeretetiről való áhétatos imádság: Ó Uram Jézus Krisztus, Atyaúristennek ártatlan báránya, 
Szűz Máriának szent Fia, könyörgök tenéked […]” (Rimay imakönyve, 69; Szép imádságos

könyvecske, 4142).
22 Valamennyi Jolsvay által leírt ima forrása: MADARÁSZ Márton, Eperjessi magyar ecclesia […]
imádságos könyvecskéje, Lőcse, 1629 (RMNy 1439), a bűnbánati zsoltárok forrása Mihálykó 
János imakönyve lehetett, aki Pázmány Imádságos könyvéből vette át azokat. Minderről l. 
SZELESTEI N. László, Áhítati művek Murányban a 17. század első felében = Szolgálatomat ajánlom 
a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Bp., Balassi, 2009,
396–401.
23 Rimay imakönyve, 148152.
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Bűnös vagyok, bűnben fogantattam, bűnben születtem és nevekedtem föl, 
megsenyvedett dög, rothadásnak edénye, férgeknek eledele. Micsoda nagy
győzelmed, ha diadalmaddal győzendesz meg engem, ki erőtlenb vagyok tená-
ladnál, a szelektől ide s tova hányattatott nádszál? Irgalmazz énnékem és a ga-
néjból emelj föl, nyomorultat.

Ha tetszik, Uram, nyilván szólok, nem illik, hogy fuss éntőlem, de hozzád fo-
lyamodom, mert te vagy az én Istenem, a te tested az én testemből való és a te 
csontaid az én csontaimból: a te szent Atyádnak jobbjáról leszállván az én
emberségemhöz hasonlíttatál, Isten lévén emberré lől: melyet miért cselekedtél 
egyébért, hanem hogy nagy bizodalommal tehozzád futnánk, mint atyánkfiá-
hoz, és hogy a te irgalmasságodat és istenségedet velünk közlenéd. Kelj föl an-
nak okáért, Úristen, segíts meg, kelj föl és ne vess el előled mindörökké. 
Amen.24

Nem zárható ki, hogy a kötet imáit maga Rimay válogatta össze, előfor-
dulhat köztük esetleg saját fordítás, kiigazítás is. Mindenképpen nagyobb
figyelmet kell szentelnünk ezen imáknak, hisz az kétségtelen, hogy a kötet
Rimay környezetéből származik. Akkor is fontos adalékot jelentenének 
ezen imák, ha az derülne ki, hogy a kötetnek csak tulajdonosa és nem ösz-
szeállítója Rimay, s csak lehetséges olvasmányai, imádságai, vagy csupán
környezetében használt imádságok lennének.

Rimay verseinek sajátosságaival Komlovszki Tibor foglalkozott beható-
an.25 A Rimay-vers „kulcskérdéseként” tárgyalja a korban új képzetkör te-

24 LÉPES Bálint, […] imádságokban foglaltatott áítatos elmélkedések, Bécs, 1615 (RMNy 1079),

431433: „[…] Megunta az én lölköm az életet, szólok lölkömnek keserűségéből. Beteg 
vagyok, megnyavalyodott az szegénségben. Az én erőm, tetemeim, mint egy parázsoló 
serpenyőben megrántattanak, és azokért tehozzád futok, orvosomhoz. Gyógyéts meg en-
gemet, Uram, és meggyógyulok, szabadéts meg engem, és megszabadulok. És mivelhogy
tebenned bízom, meg ne szégyenöljek. De ki vagyok én, kegyes Isten, hogy ilyen merészen
szólok tenéked? Bűnös vagyok, és csupán azon bűnben fogantattam, születtem és neveltet-
tem. Rothadt dög, büdös edény, férgeknek eledele, jaj Uram, kegyelmezz meg énnékem.
Micsoda győzedelem az, ha énvelem ölben esvén, meggyőzsz engemet, ki mint egy zsupp 
[sup], annál is kisebb vagyok az szélnek színye előtt. Bocsásd meg minden bűneimet és 
emeld föl a ganajból a nyomorultat. Bizony Uram (legyen szabad mondanom) nem köll
engemet, hozzád folyamót, tőled elkergetned, mert te vagy az én Istenem, a te tested az én 
testemből való, és a te csontjaid az én tetemimből valók, mert ezért, el nem hagyván, 
Atyádnak jobbját, az én emberségemhez ragaszkodtál, Isten és ember lévén, ami előbb 
voltál, megmaradván ugyanazon egy személyben: és ezt mért cselekedted egyebért, hanem
hogy mint igaz Fiú, Atyámhoz hajtanék, és hogy irgalmasan, a te istenségedben részeltet-
ném. Azokáért kélj föl, és ne űzz el örökké tőled. […]” 
25 Tanulmányainak összegzése: KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok),

Bp., Balassi, 1992 (Régi magyar könyvtár – Tanulmányok, 1) c. kötetében (67101: Mester és
tanítvány, A Balassi-vers és Rimay költészete).
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remtette költői képeket, a földi létezés színtereit uraló baljós, pejoratív kife-
jezéseket. Kiemeli a vallásos elmélkedésre való fokozott hajlamot, a morális
kérdések iránti érdeklődést. Mintaként (is) Ecsedi Báthory István gyakran 
imaszerű, bűntudattal teli meditációit, azok „témáit” és hangulatát említi, s 
bizonyítja Rimay Báthory környezetében tartózkodását, vagyis számol azzal,
hogy ismerte Báthory meditációit. Bizonyára igaza van Komlovszkinak.
Szinte érthetetlen, hogy ezen megállapítás ellenére meg sem említi a Rimay-
nak tulajdonított imakönyvet. Az irodalomtörténeti vizsgálódások csak
ritkán térnek ki vallásos szövegek alapos vizsgálatára. Eckhardt Sándor
sajnálkozó, ugyanakkor megszívlelendő sorai („Ennek az imakönyvnek 
legfeljebb az az érdekessége, hogy Rimay költeményeiben nyomozhatjuk az
egyes imák és énekek emlékeit”)26 óta sokan foglalkoztak Rimay személyé-
vel és költészetével, nem találtam azonban utalást sem arra, hogy e régen
ismert és Rimay nevét hordozó kötetet kutató (alaposan) megnézte volna.
Közel fél évszázaddal Eckhardt után Ács Pál is csak azt rögzítette, hogy
„mind a magyar, mind a szlovák kutatók elhanyagolták Rimay imádságos-
könyvének vizsgálatát.”27 Én akkor figyeltem fel a kötetre, amikor az 1800
előttről fennmaradt és hozzáférhető imakönyveket (egy imádságokból ösz-
szeállítandó egyetemi szöveggyűjtemény készítéséhez) számba vettem. 

Általánosságban elmondható, hogy a 17. század első felében (bibliai ala-
pokig visszanyúlva, gyakran egyházatyákból fordítva) protestáns és katoli-
kus imakönyveinkben egyaránt előfordulnak az amelioratív képek, mint 
például a világ gyalázatja; szegény, utálatos, nyomorult, bűnös féreg; bűnben 
fogantatás és hasonlók.

Imádságoskönyveinkben nagyobbrészt olyan szövegekkel találkozunk,
amelyeket korábbi kiadások és szóbeli gyakorlat tettek ismertekké. Egy-egy
imádságban azonban felfedezhetőek az újabb idők tudatos szövegalkotási 
sajátosságai, egyéni, szép képekkel s jó akusztikai hatással.28 Jó volna, ha egy

26 RIMAY, i. m., 167.
27 ÁCS Pál, A régi magyar irodalom szlovák kapcsolatai = Á. P., „Az idő ósága”: Történetiség és 
történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., Osiris, 2001, 127; UŐ., A későreneszánsz meglazult 
pillérei: sztoicizmus és manierizmus az irodalomban = Mátyás király öröksége, i. m., II, 44.
28 Az ilyen imák kéziratos imakönyvekben gyakoribbak. Példa erre Nyéki Vörös Mátyás ima-
könyve (OSZKK, Oct. Hung. 511). A megszerkesztettség, költőiség nyomai megtalálhatóak a 
Rimay-énekeskönyv egyik-másik imádságán is. Példa erre A keresztnek előszámlálása és mindent 
békével elszenyvedésért való könyörgés (156–167), ám ez az ima megtalálható több imakönyvben
(KÜRTI, i. m., 330; VÁMOSI, i. m., 314; NÁDASDY, i. m., 200). Az ima szövegét lásd a Függelékben.
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számítógépes nyilvántartás segítségével a szövegösszefüggéseket, szövegek
felbukkanását és újra megjelenését regisztrálhatnánk.

Régi szerzők értékelésénél, tetteik, műveik vizsgálatakor sokszor mai men-
talitásunkból indulunk ki, nem vagyunk tekintettel a vallási indítékokra. Pedig
régi korokban a katekizmus első pontja, az üdvözülés őszinte akarása megha-
tározó tényezőként volt jelen a mindennapoktól kezdve a műalkotások létre-
jöttéig. Az ima és meditáció a költészet fikciós világához hasonlóan műkö-
dött, gyakran azonos képekkel. A való világ és az üdvözülés vágyott színhe-
lye, a Paradicsom egymezsgyéjű, átjárható határral. Ennek a határnak az átlé-
pése, az átplántálódni vágyás a meditációk állandó témája. Gyönyörű versben 
fogalmazta meg e gondolatot Rimay is kisfia halálakor (Az Úr engem sanyaríta).

A Rimay-versekben gyakran találkozunk az egyéni bűntudat és bűnbánat 
keresztény hagyományba ágyazásával, az imádságoskönyvekben egyház-
atyák óta jelen lévő pejoratív képrendszerrel. Rimay egyéni, meditatív gon-
dolataival csatlakozik az imádságok, imaszerű könyörgések ezen képrend-
szeréhez, s így (annak folyamatossága révén) számíthatott a kor emberének
élményt jelentő vallásos ismereteire. Bizonyára ez is oka volt a Balassi–
Rimay-féle Istenes énekek 17–18. századi népszerűségének. Mindezek után 
egy kérdéssel fejezem be mondandómat: vajon beszélhetünk-e Rimay ese-
tében a korban új képzetkör teremtette költői képekről, értjük-e, jól értjük-e 
Rimay költészetét e hagyomány ismerete nélkül?29

Függelék

A keresztnek előszámlálása és mindent békével elszenyvedésért való könyörgés30

Mutasd meg Uram énnekem az én életemnek végét és add tudtomra az én napjaimnak számát.
Nemde rövid időn nem végeztetik-é az én életem, és annak napjainak kicsinsége? Mert
elunta lelkem az én életemet: mert micsoda élet az, azhol szüneti nincsen a nyomorúságok-
nak, azhol mindenek rakvák megvetett tőrökkel és ellenségekkel? Egyik próba alig
távozhatik el, a másik mindjárt ott éri, de még az elébbi sem múlt el, és legottan
reméntelenül más többek érkeznek. Segíts meg azért engem, én Uram Istenem, mert az én

29 KOMLOVSZKI Tibor megállapítása – „Eredeti költői képrendszer kialakítására Rimay 
törekedett először költészetünk történetében” (i. m., 94.) – imakönyveink alapos vizsgálatá-
val valószínűleg árnyalhatóbbá válik. 
30 Rimay imakönyve, 156167.
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ellenségim megkörnyékezték az én lelkemet, innét testem, onnét az ördög, amonnan e világ
áll; erőszakot tesznek, keresvén lelkemet. Testemtől el nem állhatok, el sem taszíthatom, 
mert hozzám vagyon köttetvén, megölnöm nem szabad, táplálnom köll, midőn őtet 
hízlalom, ellenségemet magam ellen éltetem. Az világ mindenfelöl bepalánkol engemet, és
testemnek ötféle ablakin, úgymint: látáson, halláson, kóstoláson, szagláson és tapasztaláson
az ő nyilaival sebesít engemet: de ugyanazon ablakokon az halál is béfutamodik az én lel-
kembe: az ördöget nem láthatom, őtőle annyival kevesebbet oltalmazkodhatom, megvonta 
íjét idegével, és abba vetette nyilát, hogy hirtelen megsebesíthessen engemet, beszélget,
hogy elröjtse tőrét, ezt mondván: Ki láthatná meg ezeket és ki venné eszébe? Valahová
térülök, semmi bátorság nincsen, a test súg fülembe lágyságot, a világ hívságot, az ördög
keserűséget; e világ világi negéndességekről, fölfuvalkodságokról, nagyravágyásról, az ördög 
penig izgat haragra, gonoszra és lelkemben szomorúságra. Ímé az hitetlenek és a megejtők 
velem vadnak, Uram, és a mérges skorpiókkal vagyon lakásom. Jaj énnékem, mert az én
lakásom igen messze esék, idegen nemzetség közé juta megmaradásom, sok ideig más haj-
lékában volt lakása az én lelkemnek, és ilyen kegyetlen voltomban semmit magamban nem
találok, amikhöz köllene bíznom, mert én szívem héába való bujdosó és állhatatlan, minden
megingónál ingóbb, számtalan felé vonyatik: ide s tova számtalan felé futos, és midőn ide s 
tova bujdosik, sohult nyugodalmat nem találhat. Mert miképpen a malom, eresztetvén
hamarsággal fut és semmit meg nem vét, de valamit reá öntenek, megőrli: ha penig semmit 
nem öntenek reá, magát emészti meg: Így az én szívem, mindenkor mozgásban vagyon és
soha nyugodalma nincsen: keserves gondolat szomorítja, tisztátalanság undokítja, hiában
valóság nyughatatlankodtatja és fárasztja őtet, midőn jövendő örömét meggondolja, sem a 
te segítségedet nem keresi, a mennyei dolgoknak szerelmétől eltávozik és földieknek szere-
tetiben foglaltatik: midőn penig kifejti azokból magát, ezekben elegyedik, hívság foglalja el 
őtet, nyughatatlanság hordozza, a gonosz kívánság édesgeti, a gyönyörűség hitegeti, a buja-
ság förtezteti, az irigység satolja, az harag háborítja, a szomorúság keményképpen gyötri, és
így mindenképpen nyomorultul mindenféle vétkekben beburíttatik, néha csak akármi sem-
mire kellő dologban is nagy kísérteti támad. 

Én boldogtalan ember, kicsoda szabadít meg engemet az halálhoz közölíttetett testtől? 
Énnékem, Uram, mindezekben el köll esnem, ha te segítségeddel mellettem nem lészesz.
Könyörülj azért, Uram, könyörülj énrajtam, és ments ki a sárból engemet, hogy oda nem
merüljek, se nem maradjak ennyire elvettetett, szabadíts meg, én Istenem, az én ellenségim-
től és azoktól, kik gyűlölnek engemet, mert elhatalmaztanak énrajtam. De te, Uram, szaba-
díts meg a vadászoknak tőréből, káromkodó nyelvektől, hogy vallást tegyünk rólad, ezt 
mondván: Áldott az Úristen, aki nem adott minket az elszaggatásra az ő fogoknak: a mi 
lelkünk megmenekedett, mint a madárka, a vadászoknak tőrétől, a tőr elrontattatott, mi 
penig megszabadultunk teáltalad, Uram, mindörökké állandó Isten, szent Fiaddal és szent
Lelkeddel, Amen.



235

VADAI ISTVÁN

Nyéki Vörös Mátyás rímes imádságai

Nyéki Vörös Mátyás verseinek kritikai kiadásában1 Jenei Ferenc a költemé-
nyek közlése mellett a jegyzetekben közétette a költő saját kezű imádságos-
könyvének szövegét is. A kézirat ma az Országos Széchényi Könyvtárban
található.2 Eredetileg egy latin nyelvű nyomtatványhoz, a Horae de mysteriis
passionis domini nostri Iesv Christi című munkához volt kötve.3 A kéziratos
részt az 1616-os kölni nyomtatványról leválasztották, és csak Nyéki Vörös
munkája került Magyarországra.

A 92 levélből álló kézirat latin és magyar nyelvű imádságokat tartalmaz. 
Kár, hogy az RMKT jegyzeteiben csak a magyar részek láttak nyomdafesté-
ket. A latin szövegek csak eredetiben vagy mikrofilmről tanulmányozhatók. 
Ezek terjedelme összesen 22 levélnyire rúg, ez kevesebb, mint a teljes kéz-
irat egynegyede. Véleményem szerint csak úgy kaphatunk az imádságokról
teljes képet, ha a teljes kötetet egészében szemléljük. Sőt, valójában az 
1616-os nyomtatott imádságoskönyv vizsgálatáról sem mondhatunk le. A
kézirattal való összetartozását az is jelzi, hogy a Bécsben található példány
lapjai között egy pontosan olyan rézmetszet található a könyv lapjai közé
illesztve, mint amilyet a kéziratos függelékben, az imádságoskönyvben két
ízben is találhatunk (64a, 78a). A Horae de mysteriis című kötet bizonyosan 
Nyéki Vörös tulajdonában volt, a kézirat latin és magyar imádságai pedig
nyilvánvalóan összefüggnek a hordozókötet tartalmával.

A Szegeden 2003-ban megrendezett irodalomtörténeti konferencián el-
hangzott Kolomp vagy csengettyű? című előadásomban is Nyéki Vörös Mátyás-
ról beszéltem, pontosabban arról, hogy a Tintinnabulum tripudiantium című 
költeményt nem Nyéki Vörös Mátyás írta.4 Azóta Pap Balázs egy akroszti-

 Ez a tanulmány az OTKA támogatásával, a K 77776 számú pályázat keretén belül készült.
1 Régi magyar költők tára XVII. század, 2: Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak István és Nyéki
Vörös Mátyás versei, s. a. r. JENEI Ferenc, KLANICZAY Tibor, KOVÁCS József, STOLL Béla,
Bp., Akadémiai, 1962. (A továbbiakban: RMKT XVII/2.)
2 Oct. Hung. 511.
3 Nyéki Vörös Mátyás könyvtárának 18. tétele.
4 VADAI István, Kolomp vagy csengettyű? = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. század-
ban, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, 2005, 181–187.
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chon-rekonstrukció segítségével kiderítette a valódi szerző nevét, ma már 
tudjuk, hogy a vers Kornis Zsigmond műve.5 Nos, a szegedi előadáson az 
ellenatribúció fő érve a kétségtelenül Nyéki Vörös versének tekinthető Dia-
lógus és a Tintinnabulum rímtechnikai különbözősége volt. Azt állítottam, 
hogy Nyéki Vörös rímei között gyakoriak a tiszta rímek, és ezek a rímek
feltűnően jók, miközben a Tintinnabulum megelégszik a laposabb toldalékrí-
mekkel. Az előadás írott változatában egy ígéretet is tettem:  

Csak egy lábjegyzet erejéig térek ki arra, hogy Nyéki Vörös prózai munkáiban is
megfigyelhető a rímelésre való törekvés. Tagmondatok határán felbukkanó tiszta 
rímeket találhatunk esetenként a Dialogus előszavában is, ám Nyéki ennél jóval 
szisztematikusabban él a rímes próza lehetőségeivel kéziratos imádságosköny-
vében (RMKT XVII./2. 435–448.). A szótagszámlálás minden jele nélkül haladó
szövegben a fentiekhez hasonló egytagú rímek, illetve választékos többtagú rí-
mek sorakoznak folyamatosan. Ez a jelenség természetesen igen gyakran egybe-
esik a felsorolások azonos esetragjaival, szintaktikai párhuzamokkal. Emiatt első-
re úgy tűnhet, hogy csupán a szintaktikai ismétlődések szervezik a szöveget. De 
éppen a tiszta rímek és egytagú rímek bizonyítják, hogy ebben az esetben tudatos
rímelési törekvésről van szó. Mindezt példákkal illusztrálva egy későbbi tanul-
mányban igyekszünk majd kifejteni.6

Jelen dolgozat alaposabb érveléssel igyekszik rámutatni, hogy Nyéki Vö-
rös Mátyás imádságoskönyve rímes prózában íródott. A szóban forgó met-
rikai jelenséget, a rímes prózát legelőször egy 16. századi példán szemléltet-
ném. Balassi Bálint Szép magyar komédiájának ajánlása így kezdődik: 

Egynéhány ok készerít reá, hogy kegyelmeteknek ajánljam ez komédiát: Egyik ez,
hogy magamnak is kedvet találnék véle, más meg ez, hogy látom, hogy mind ott
benn Erdélben, s mind itt kinn Magyarországban az versszerzést igen elővették, és
közdologgá is tették, kit nem gondoltak, akármi héjával essék, csak őnékik tessék, és
az versek fejében mehessenek ki az hasonló bötűk.7

Bizonyára másnak is feltűnt már, hogy az elővették–tették–essék–tessék 
szavak rímelnek, noha az ajánlás szövege nem vers, hanem próza. Azért
nem nevezzük Balassi prózáját egyértelműen rímes prózának vagy maká-

5 PAP Balázs, A Tintinnabulum tripudiantium szerzőségéhez, Irodalomtörténeti Közlemények,
2006, 585–590. Újabban felmerült lehetséges szerzőként Kecskeméti István neve is: RÉGER

Ádám, Adalékok Nyéki Vörös Mátyás műveinek kritikai kiadásához. A Tintinnabulum szerzője: 
Kecskeméti István = Nyelv, irodalom, esztétikum: Hallgatói dolgozatok, szerk. RADVÁNSZKY Anikó,
Piliscsaba, PPKE BTK, 2011, 9–35 (Kecskemétiről: 30–31). 
6 VADAI, i. m., 18. jegyzet, 185.
7 Gyarmati BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, s. a. r. KŐSZEGHY Péter, SZABÓ Géza, Bp.,
Szépirodalmi, 1990, 7.
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mának, mert a rímelés egyáltalán nem következetes, nem vonul végig a szö-
vegen, csak alkalmi díszítmény. Még az is lehet, hogy a jelenség pusztán a
véletlen műve, hiszen mellérendelő tagmondatok határán álló toldalékok 
rímelnek egymással. Hasonló módon csak esetleges mozzanatként, alkalmi
díszítményként jelenik meg a rímelés Nyéki Vörös Mátyás Dialógusának
ajánlásában:

Nem az szerelmes Páris hegedűje azért ez, és nem az testi édesgető nyalánk 
gyönyörűségre késztető vidám játék, vagy gonosz hízelkedésből rút szemtelen-
ségre nevelkedett fakadék, és tisztesség, böcsület, s minden egyéb kazdagság és
uraság vadászására hitegető akadék, hanem az Isteni félelemnek keresetére való
jó intés, jószágos dolgoknak nevelkedésire való felserkentés, s minden veszedel-
mes dolgoknak és vétkeknek öldöklésire és az idvösségnek szoros ösvényire
fölkészítés.8

Itt az akadék–fakadék rímpár már határozottan arra utal, hogy nem ön-
kéntelen toldalékismétlésről, hanem tudatosan megvalósított rímelésről van 
szó. Ilyen prózarímről van szó az imádságoskönyv esetében is, egyetlen – 
de annál fontosabb – különbséggel. Az imádságoskönyv prózában írott
szövegei ugyanis nem esetlegesen, hanem következetesen rímelnek. Nem
olykor-olykor, hanem folyamatosan, az elejétől a végéig, szünet és kivétel 
nélkül. A rímek persze néha igen távol esnek egymástól, és egyáltalán nem
feltűnőek. Ha nem igyekszünk – mondjuk a hangsúlyozással – kiemelni 
őket, megbújnak a szövegben. 

A rímek többsége itt is toldalékrím: életet–lelket, elhagyjam–foglaljam,
híjam–bírjam, oltalmazzam–várjam–lássam. Ezek mellett azonban feltűnik 
a tiszta rímelés is: szarándok–való ok. Ez világosan mutatja, hogy a rímelés
nem pusztán szintaktikai paralelizmus, hanem tudatos szövegszervező elem. 
Számítógépen rögzítettem az imádságoskönyv teljes szövegét, bejelöltem a
rímként érzékelhető szavakat, és azt tapasztaltam, hogy Nyéki Vörös Má-
tyás mind a 24 magyar nyelvű imádsága felfogható következetesen rímelő 
szövegnek. A rímek távolsága változó, a 3–4 szótagnyi távolságtól kezdve
egészen a 40–50 szótagnyi távolságig. Ilyenfokú szabadság mellett az így
létrejövő szöveget nem tekinthetjük versnek. Ritmikailag nem szabályozott. 
A próza szintatikai szabályainak megfelelő helyzetben bukkannak fel fone-
tikus ismétlődések, vagyis ez rímes próza. Tudatosan felépített rímes próza, 
melyben tiszta rímek is megjelennek.

8 RMKT XVII/2, 90. sz.
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De tudatosság figyelhető meg a toldalékrímek következetes használatá-
ban is. Figyeljünk meg most egy olyan részletet a 23. imádságból, amely
felsorolásszerű, litánia-jellegű. A rímek távolsága ennélfogva kisebb, a ver-
ses jelleg határozottabban érezhető: 

szent, szent, szent uram az te dicsőséges szent Neved szentséges, dícséretes, idvösséges,
felséges, rettenetes, gyönyörűséges, édességes, kegyelmes, és hatalmas. Tégedet illet mind-
ezekért dícséret, tisztesség, fejedelemség, szépség, véghetetlenség, kegyesség, fényesség, bölcses-
ség, dicsőség, szeretet, böcsület, hálaadás, magasztalás, irgalmasság, hatalmasság, oltalom, bi-
rodalom, fogyhatatlan hatalom, vég nélkül országlás, megszünhetetlen imádás, aláza-
tos szívbeli leborulás, Angyali éneklés, és minden térdhajlás, és mindörökkén örök-
ké való uralkodás, ámen.9

A toldalékok szisztematikus ismétlődése szinte versbe billenti a szöveget. 
De vegyünk észre egy apróságot, ami nélkül a mellérendelt szavak nem rí-
melnének ilyen szépen. A magyar nyelvben vannak egyalakú toldalékok (pl.
-ért, -kor), a toldalékok jelentős része azonban két- vagy háromalakú (-ban/ 
-ben, -val/-vel, -hoz/-hez/-höz). Ezek a középkori verseinkben még rímnek
számítanak, ha hangrendileg esetleg eltérőek is, de a 17. században már szi-
gorúbbak a szabályok. Egy ban–ben–ben–ban vagy egy hoz–hez–höz–hoz–
hez nem alkot rímelő sorozatot, sem szabályos szótagszámok mellett, sem 
pedig prózában. Ellenben egy ban–ban–ban/ben–ben–ben sorozat határo-
zottan rímként működik. Az iménti szövegpélda szentséges, dícséretes, 
idvösséges, felséges, rettenetes, gyönyörűséges, édességes, kegyelmes soroza-
ta egynemű abban a tekintetben, hogy csupa magas hangrendű szó alkotja, 
ennélfogva a kétalakú toldalékok közül kizárólag az egyik jelenik meg. Az
imádságoskönyv felsorolásai, mellérendelő szerkezetei rendre ilyen hangren-
di tömböket alkotnak, így folyamatosan elősegítik a rímelést. 

Természetesen felbukkannak a szövegben a Nyéki Vörös Mátyásra
egyébként oly jellemző egytagú rímek is. Például: 

Oh boldog és hatalmas tűz, ki minden gonosz gondolatokat megemészt és elűz.10

Ez a Nyéki Vörös-versekben többször is előforduló űz–tűz–szűz–bűz rím-
bokorra emlékeztet. Vagy már-már kínrímként hat a következő: 

Tégedet kérlek az te szent Nevedért, ne ítélj gonosz bűneimnek érdeme szerint,
hogy pokolban ne lássak azért véghetetlen nagy kínt.11

9 Uo., 23. imádság
10 Uo., 24. imádság
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További példák tiszta rímekre:

Uram, erőtlen, tudatlan, és magammal jótehetetlen vagyok, természetemnek
gyöngeségéből tántorodásim is nagyok.12

Oh gyönyörűséges Uram Jézus, könyörülj énrajtam az te nagy irgalmasságod 
szerént, mert tenálad vagyon hatalom, oltalom, mód, és sok ok, kiért te szent felsé-
ged előtt szívemnek buzgó indulatival most szólok.13

Látod mely erőtlen, mely gyöngécske, és minden jóra magamtól mely kelletlen 
vagyok, látod Uram por, hamu, föld, és törödendő cserép vagyok, látod mint az el-
száradt kóró, amaz szemtelen bűnnek tüzétől, ottan, ottan fölgyulladok, és teelőt-
ted való kisebbülésemre, veszedelmesen megtüzesülök, s nyavalyái között valami
fájdalma kívül, szívemnek bánat nélkül ülök.14

Kegyelmes Úr Isten, kinek irgalmasságos gondviselésében soha semmi fogyatko-
zásom nem volt, s kinek bévséges étel, ital, és ruházat adásából, az én fölnevelke-
désemre, nagy irgalmas őrizettel könyörülő kegyelem folyt.15

Uram mutasd meg az te irgalmasságos akaratod énhozzám, és idvösséges kívánsá-
goknak kérésére megnyílik az én szám.16

Látod azon irégységnek agyarkodó fajzatja, kegyetlenködő rágalmazásnak, keser-
ves sebeivel kicsin állapatomat mint szaggatja.17

A hangrendileg egyeztetett toldalékrímek és a választékos tiszta rímek mel-
lett felbukkannak az önrímek is:

Oh mélységes kegyelemmel bévelkedő Uram Jézus, oh szelíd Jézus, oh ártatlany
bárány Jézus, ó irgalmas Jézus, légy irgalmas hozzám Jézus.18

Az önrímmel szoros kapcsolatban áll a szintaktikai egységek elejét megjelö-
lő anafora: 

Oh szép Jézus, oh dicsőséges Jézus, könyörülj azért énrajtam szegény férgeden, kö-
nyörülj az te törödendő cserepeden, könyörülj Uram Jézus, az te elfogyhatatlan
nagy irgalmasságod szerént szegényeden, könyörülj rajtam, kinek igaz ítéleti soha ir-
galmasság nélkül nincsen, könyörülj uram Jézus, könyörülj kegyelmesen.19

Ennyi példa után bátran kijelenthetjük, hogy Nyéki Vörös Mátyás imád-
ságoskönyve következetesen rímes prózában íródott. Mondhatnánk azt is,

11 Uo., 11. imádság
12 Uo., 12. imádság
13 Uo., 12. imádság
14 Uo., 15. imádság
15 Uo., 19. imádság
16 Uo., 19. imádság
17 Uo., 21. imádság
18 Uo., 13. imádság
19 Uo., 13. imádság
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hogy makáma. Ilyenféle – eredetileg arab eredetű – formában íródott pél-
dául az újabbkori magyar irodalomban Arany János A poloska című költe-
ménye. Így kezdődik: 

Makámát írni – mint Abu-Mohammed Kazim Ben-Ali Ben-Mohammed Ben-
Othman Hariri – nem tréfa dolog; – annyi, mint: repülni gyalog, – s ki egyszer
ebbe fog – nagy veszedelem érheti: – lábát izibe megütheti, – orrát is betörheti.
Mindazonáltal én megkisértem, – uttörőnek bukni is érdem; – aztán meg nem 
szabad-e, kérdem – prózát versben írni – már így ni! – mikor annyi verset írnak
prózában – a két nemes magyar hazában, – de kivált mostanában!

Hasonló formájú például Babits Mihály Isten kezében (Keresztény makáma)
című verse, vagy Szabó Lőrinctől A debreceni run (Szomorú makáma a háború-
ról), vagy Juhász Gyula Makáma című szerzeménye. Ám ezek a modern 
művek másfajta metrikai hagyományon nyugszanak, mint Nyéki Vörös 
szövege. A modern makáma már a tiszta rímek általános elterjedése után
alakul ki, természetes, hogy a költő olyan virtuóz rímbokrokat használ, mely 
világosan elválasztja a művet a szürke prózától. A Flintstone-család magyar
szinkronszövegéhez, Romhányi József rímeihez szokott olvasó nehezen tud
visszahelyezkedni a régi magyar vers rímtechnikai helyzetébe.

Gondoljunk arra, hogy a 16. század javát még az önrím, a históriás éne-
kek vala–vala–vala–vala rímbokra uralja. Szenci Molnár Albert, aki lenézően 
utal erre a technikára, saját zsoltárparafrázisaiban jobbára csak toldalékrí-
meket használ.20 Megjelenik ugyan a 16. század végén a tiszta rímek haszná-
latára való törekvés, főleg Balassi Bálint költészetében, de ezt aligha nevez-
hetjük általánosnak. Éppen Nyéki Vörös Mátyás nemzedéke, a manierista
szerzők, Rimay János, Thordai János kezdeményezik az artisztikus rímelést, 
az egytagú rímeket (ép–nép–kép–szép, szelence–kemence–Velence). Emiatt
a rímes prózától ebben a korban még nem várhatjuk, hogy tiszta rímekre
épüljön. Nyéki Vörösnél nem is ez történik, imádságoskönyvének rímei
nagyobbrészt toldalékrímek. Ezért a szöveg makáma jellege nem is feltűnő, 
nem csoda, hogy a szakirodalom mind a mai napig nem is figyelt fel rá.

Pedig figyelemre méltó, merthogy – tudtommal – ez az első magyar rí-
mes próza. Más prózai szövegek (Telegdi Kata verses levele, Darholcz Kris-
tóf Utolsó trombitaszó című műve, vagy Pázmány Péter prédikációinak bizo-
nyos részei) nem így közelítenek a vers felé. Nem rímek jelennek meg ben-

20 HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai, 1982,
191–192.
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nük, hanem a ritmus. Ütemes jellegűek, tagolódnak, de nem rímelnek. E 
tekintetben Nyéki Vörös Mátyás imádságoskönyve egyedülálló. Hogy mél-
tóképp igyekezzünk az imádságok formai oldalát megdicsérni, a leghelye-
sebb, ha magát a szerzőt idézzük: 

Mely elfogyhatatlan az te kazdag áldomásidnak kicsinségemen, gyermekségemtől 
fogva szapora segedelme, akiért tégedet méltó dícsérettel eléggé soha nem magasz-
talhat az teelőtted most leburult tudatlan elme.21

21 RMKT XVII/2, 23. imádság
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VARGA BERNADETT

„Hát én, Uram, mit szóljak te elötted...?”1

Imádság és elmélkedés viszonya
Keresztúri Bíró Pál Mennyei társalkodásában

A kora újkori devóciós irodalom szövegfajtáinak műfaji tipizálása során a 

meditáció és az imádság műfaji elkülönítésének/elkülöníthetőségének ne-

hézségeivel szembesül a hazai és a nemzetközi kutatás,2 hiszen „a korszak

imádságoskönyveiben meglehetősen vegyesen szerepeltek deóvciós szöveg-

típusok, imádságok és meditációk, és időnként össze is keveredtek ezek.”3

Jelen dolgozat kettős célt tűz ki: egyfelől egy konkrét példa alapján kívánja 

bemutatni, hogy egy művön belül is van és ugyanakkor „nincs éles határ az 

imádság és elmélkedés műfaja között, [melyek] széles átmeneti skálán érint-

keznek”,4 másfelől pedig egy, az imádságirodalmon belüli tipológiai kérdést 

kíván felvetni: a protestáns meditációt kísérő imádságét.5

1 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Mennyei társalkodás az-az az Istennek a bünös emberrel-való
beszéllgetése, mellyben meg-mutatja az Isten, minémü hajlandó légyen ö a megtérö bünösnek meghallga-
tására: és minémü örvendetes szókkal biztassa az ö szerelmesit, mikor az idvességnek útán a próbák-
nak szélvészein hányattatnak. A mellyet egynéhány felelgetésekben bé-summált vólt a Jésus
Kristusnak alázatos szolgája, Kereszturi Pál, 1645-ben, Kolozsvár, Telegdi Pap Sámuel,
1726, 87.
2 Remek kutatástörténeti áttekintést ad a témáról: FAZAKAS Gergely Tamás, A kora újkori
protestáns imádságirodalom nemzetközi és hazai kutatástörténete = Egyház és kegyesség a kora újkor-
ban: Kutatástörténeti tanulmányok, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, CSORBA Dávid, BARÁTH

Béla Levente, Debrecen, 2009 (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai, 13),
201−212. 
3 Helen C. WHITE megállapítását idézi FAZAKAS Gergely Tamás, i. m., 205.
4 HELTAI János, Műfajok és művek a XVII. századi magyarországi könyvkiadásban (1601−1655),
Bp., OSZK–Universitas, 2008 (Res Libraria, 2), 81.
5 A konferencia során (is) nyilvánvalóvá vált, hogy az imádságirodalmon belüli tipológiai
kérdések bizonyos területeken (főként a bűnbánat/bűnvallás, megtérés esetében) elkülönül-
nek, ez valószínűleg a gyónás szentségének értelmezési különbségéből és ennek az imádság 
retorikai megformálására való hatásából ered.
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I.

A Mennyei társalkodás, az-az az Istennek a bünös emberrel-való beszéllgetése6 Ke-
resztúri Bíró Pálnak,7 a Rákócziak nevelőjének és udvari papjának nyom-
tatásban fennmaradt prédikációi, hitvitái és kátéi8 közt az egyetlen lírainak
nevezhető alkotás. A mű szövegének tizenegy 18−19. századi kiadása 
ismert,9 melyek közül az első (1726-ból) megőrizte eredetije címét és aján-
lását. A címlapon megjelenő 1645-ös évszámot mint a példányból ismeret-
len első kiadás10 megjelenési évét és a szerző megjelölését hitelesnek tart-
hatjuk, amennyiben Keresztúrinak az ifjabb fejedelemasszony áttérésében
játszott lelkigondozói szerepére gondolunk,11 és a Báthory Zsófiának cím-
zett ajánlásban olvasható utalást a „nemzetünket […] emésztő döghalál”-
ra12 azonosítjuk az 1644−45-ben pusztító pestisjárvánnyal, amely az abaúj-
tornai lelkészek zömét is elragadta.13 Az ajánlás révén az egyébként első-
sorban lelki tartalmak közvetítésre született Mennyei társalkodás jól beil-

6 Első példányból ismert kiadása: Kolozsvár, 1726. (L. 1. jegyzet.) 
7 Keresztúriról bővebben: DIENES Dénes, Keresztúri Bíró Pál (1594?–1655), Sárospatak,
2001.
8 Egyéb művei: Christianus lactens […], Gyulafehérvár, 1637 (RMNy 1674); Csecsemö keresztyen
[…], Gyulafehérvár, 1638 (RMNy 1721); Fel-sördült keresztyen […], Várad, 1641 (RMNy
1914); Talio, Várad, 1642 (RMNy 1977); Lelki legeltetés […], Várad, 1645 (RMNy 2127); Az
tekentetes es nagyságos Rakoci Geeorgynek[!] […] és […] Bathori Sophianak […] elso szulöttöknek,
[…] Rakoci Ferencznek tetetes kerestsége napian leot praedicacio […], Várad, 1645 (RMNy 2129);
KERESZTÚRI Pál, Rakoci Györgynek […] es […] házas társának, Bathori Sophiának, […] második
szülöttének, […] Rakoci Sidmondnak [!][…] s keresztségének napján lött praedikácio […], Várad,
1647 (RMNy 2199); Egyenes ösveny […], Várad, 1653 (RMNy 2502).
9 A kiadásokról és Keresztúri szerzőségéről bővebben: VARGA Bernadett, Keresztúri Pál
Mennyei társalkodása és a Biblia = Biblia Hungarica philologica – Magyarországi Bibliák a filológiai
tudományokban: Az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica – A könyv, „mely
örök életet ád” című kiállítás alkalmából tartott konferencia előadásai, szerk. HELTAI János, Bp.,
Argumentum, 2009 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA−R Egyesület Füzetei, 3), 
125−127. 
10 RMNy 2128.
11 VÁRKONYI Gábor, II. Rákóczi György esküvője, Bp., 1990, 113; LŐCSEY Mária, Báthory
Zsófia 1628–1680, Bp., 1914, 14. A témáról még: VÁRKONYI Gábor, A katolikus menyasz-
szony, Báthory Zsófia és II. Rákóczi György szerelméről = Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lo-
rántffy Zsuzsanna: Tanulmányok születésének 400. évfordulójára, szerk. TAMÁS Edit, Sárospatak,
2000, I, 80–81.
12 KERESZTÚRI, Mennyei társalkodás, i. m., A3 r.
13 MOLNÁR Attila, A „protestáns etika” Magyarországon − A puritán erkölcs és hatása, Debrecen,
Ethnica, 1994 (Societas et ecclesia, 2), 30.
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leszthető a dinasztia-építő Rákóczi-ház fejedelmi önreprezentációjának14

keretébe is. Ide egyrészt a György és Zsigmond herceg iskoláztatására
létrehozott schola aulica mellett − melyben Keresztúri is oktatott − a 
nagyszabású, nyilvános vizsgával járó konfirmációs ünnepélyek és az
ezekhez kapcsolódó kiadványok: a Christianus lactens […]15 című káté (ma-
gyarul is megjelent Csecsemő keresztyén […]16 címmel); a Schola triumphata
[…],17 valamint a Pallas Dacica […]18 című munkák is sorolhatók. A feje-
delmi önreprezentáció másik vonulataként ábrázolhatjuk a család női tag-
jainak, a fejedelemasszonyok „imidzsének” kialakítására szolgáló kiad-
ványpolitikát, melynek keretében Lorántffy Zsuzsanna imádkozó, kegyes
(saját összeállítású locusgyűjteményével19 teológiailag képzett) patrónaként
jelenik meg.20 Báthory Zsófia személye a Mennyei társalkodás ajánlásában
belehelyeződik ebbe a fejedelemasszony-paradigmába: az „Erdély Orszá-
gának ifjabb Fejedelemasszonya”21 megszólítás is kifejezi, hogy itt a Lo-

14 A Rákóczi-ház fejedelmi önreprezentációjának működése alatt arra a mechanizmusra 
gondolok, amelyet HELTAI János Pallas Dacica című kéziratában vázol fel. Az udvari ren-
dezvények és kiadványok révén a két herceg uralkodásra való rátermettsége, alapos felké-
szültsége, a jó fejedelem attribútumai kerülnek bemutatásra, s mindezek mellett a szülők 
bölcs és előrelátó nevelése hangsúlyozódik. A kézirat rendelkezésemre bocsátását ezúton is 
köszönöm.
15 L. 8. jegyzet.
16 Uo.
17 Johann Heinrich ALSTED, Schola triumphata per […] d. Georgivm Rakoci, filium […]
Transylvaniae principis primogenitum, a. d. 15. Octobris anno MDC XXXVII accinentibus fratre ipsius
[…] Sigismundo Rakoci et reliquis scholae aulicae discipulis in frequenti corona […] Transylvaniae
principum, procerum et omnis ordinis spectatorum atque auditorum, Gyulafehérvár, 1638 (RMNy
1722).
18 Johann Heinrich BISTERFELD, Pallas Dacica, quam […] Sigismvndvs Rakoci, […]
Transylvaniae principis secundus filius a. d. 7. Maji anno MDCXL praecinente schola aulica,
applaudentibus omnibus in […] Transylvaniae principum, […] regni, […] legati Polonici, procerum,
omnisq(ue) ordinis spectatorum ac auditorium corona praestitit, porroque praestabit, Gyulafehérvár,
1640 (RMNy 1827).
19 LORÁNTFFY Zsuzsanna, Moses es az prophetak, az az az igaz keresztyeni vallásnak negyven
öt ágazatinak Szent Irásbéli gyözhetetlen bizonságh tétele, mellyek nagy részént az (fejedelmi
meltosaggal tündöklö) erdélyi fejedelem aszszonytul, Lorantffi Susannatul másoknak jo példa adásá-
val az Szent Irásnak gyakor olvasása között ki szedegettettenek, és az után megh bövittetvén az
idvességre ohaitozokhoz valo buzgoságbol közönségessé tétettenek […], Gyulafehérvár, 1641
(RMNy 1884).
20 PÉTER Katalin, Milyenek voltak az erdélyi fejedelemasszonyok? = Erdély és Patak fejedelemasszo-
nya, Lorántffy Zsuzsanna: Tanulmányok születésének 400. évfordulójára, szerk. TAMÁS Edit, Sáros-
patak, 2000, I, 7−24. 
21 KERESZTÚRI, Mennyei társalkodás, i. m., A2 r.



VARGA BERNADETT

246

rántffy Zsuzsanna által megteremtett hagyomány folytatódik. Zsófia „régi
fényes nemzetének”22 emlegetése ugyanakkor a nemrégiben született
trónörökössel, a kis Ferenccel folytatódó dinasztia legitimitásának meg-
mutatása szempontjából gyümölcsöző; a frissen konvertált ifjabbik fejede-
lemasszony új vallásában való patrónai felmutatása pedig az egyház szá-
mára hasznos, hiszen a főrangú személyek áttérése mindig példaként állít-
ható az alattvalók elé.23 Ebben az áttérítésben jutott tevékeny szerep − az 
öreg fejedelem megbízásából − a pedagógiai érzékéről híres Keresztúri-
nak, aki ezért 1643 tavasza folyamán napi kapcsolatba került Zsófiával.24

A kiadvány „válaszol a konvertálás miatti esetleges lelkiismereti kérdések-
re, vigaszt nyújt a vallási különbségek miatti gyötrődésekre.”25 Hasonló
megfontolásból nyomtatták ki − szintén Báthory Zsófiának ajánlva − 
Sibolti Demeter Lelki hartzát26 1643-ban (két nappal az esküvő után) Sza-
lárdi Miklós, az erdélyi kancelláriáról Zsófia szolgálatára rendelt íródeák
ajánlásával. Érdekes, hogy ennek a traktátusnak az első kiadása is olyan 
főrangú asszonyhoz intézett ajánlással látott napvilágot, aki a sajátjától 
eltérő vallású férfival lépett házasságra: 1632-ben idősebb Bethlen István 
ajánlotta ezt a művet menyének, ifjabb fia, Péter feleségének, az evangéli-
kus vallású Illésházy Katának.27

22 Uo., A3 v.
23 A főrangú és/vagy híres emberek konvertálása körül zajló polémiák nyilvánosságra kerü-
lésének is ez a fő tétje. L. HELTAI, Műfajok…, i. m., 153.
24 L. 11. jegyzet. Az nyilván más kérdés, hogy a meggyőzés nem bizonyult tartósnak, s az is, 
hogy bár Zsófia a fejedelemasszony-szerepet tényleg ugyanolyan tartalommal kívánta meg-
tölteni, mint anyósa (PÉTER, i. m., 24.), végül éppen a katolicizmus érdekében munkálkodott
ugyanazzal a vehemenciával.
25 HELTAI , Műfajok…, i. m., 85.
26 SIBOLTI Demeter, Lelki hartz, az bünös embernek nehéz lelki késirtetiröl való vetelkedése és
azoknak Isten igéjéböl való megh gyözése. Irattatot Sibolti Demeter által […], Feier-Varat,
Effmurt, [typ. principis], 1632 (RMNy 1532); [BALASSI Bálint,] Az Istennek kereszt-viselö
hiveit az békeséggel való türésre indito kevés számu vigasztalo szok és [SIBOLTI Demeter,] azok
mellé adatot Lelki hartz, melyben az lelkes ember kételkedö elmélkedési ellen az lelki ember
Sz(ent)irásbol vött feleletekkel gyözödelmeskedik. A kereszt-viselö és bünök miatt röttögö hiveknek
vigasztaltatásokra szem eleiben bocsáttatnak Szalardi Miklos által, Fejervar, [typ. principis], 1643
(RMNy 1995).
27 HELTAI, Műfajok…, i. m., 84.
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II.

A századokon át népszerű hitmélyítő könyvecskében zajló, Isten és a ke-
gyes Hív közti párbeszéd témáját már az ajánlás kijelöli:

Sir a’ föld a’ vétkeknek súlyos terhe alatt; a’ teremtett állat tsak sohajt, várván
ama’ szabadúlásnak óráját, mellyen ’e gyarlóság miatt romlandó természet ro-
molhatatlanságra mehetne. Az Isten, a’ ki mennynek, földnek itélö Birája, kiált, ’s
kiáltatja a’ megtérésnek idejét. De el-nyomta e’ Világot a vétek, meg-sokasúlt a’
bün, ’s a’ bünösöknek fijai napról- napra többülnek. Nints a’ ki gondolkodnék a
jövendö idökröl, nints a’ ki jóra fogná életét, meg-nézné veszedelmes útait, ’s ha-
landó vóltáról a’ teremtö Istennel beszéllgetésre indúlna. Én azért, Kegyelmes
Aszszonyom, látvánn e’ romlott természetnek nagy vóltát, és szomjúhozván a
bünös Világnak térését, minden bünein szomorkodó lelket a Felséges Istenhez az
édes beszéllgetésre ingatok…28

Ebből a rövid szakaszból is látszik, hogy a mű középpontjában az Isten 
előtti őszinte bűnvallás, bűnbánat (penitentia) és lelkiismeretvizsgálat (casus 
conscientiae) áll, ami a szöveget tovább olvasva kiegészül egyfajta perma-
nens üdvözülési szorongással/pánikkal. Mindennek ellenpontjaként az Is-
ten vigasztalásaiban az eleve elrendelésből fakadó elveszíthetetlen kegyelem 
és a kiválasztottság bizonyos jegyek alapján való felismerhetőségének hang-
súlyozása áll, az üdvbizonyosság (certitudo salutis) elérésének lehetőségével. 
Így tehát a Mennyei társalkodásról elmondható, hogy alapvetően a puritán 
teológiából és az ez alapján létrejött kegyességi irodalom szöveghagyomá-
nyából építkezik: nem nehéz például észrevenni a párhuzamosságokat Wil-
liam Perkins magyarul Kettős kereszt […]29 címen megjelent szintén
dialogikus munkájával. Mindennek az sem mond ellent, hogy Keresztúri
személyes kegyességét Dienes Dénes „református pietizmusként” határozza
meg, amennyiben ez a kegyesség „nem kételkedett a református tanítás
igazságában [és] nem elégedett meg annak tételes ismeretével, hanem arra
ösztönzött, hogy amit a tanítás magában foglal, az a keresztyén embernek
személyesen végiggondolt és megküzdött élménye legyen.”30 Ezt a kegyes-

28 KERESZTÚRI, Mennyei társalkodás, i. m., A2 v− A3 r.
29 Kettos kereszt, es késértet alatt nyögö keresztyén embernek lelki orvoslasa, az az: elöe, a’ Satan keserteti
ellen való lelki fegyver, es masodik, egy lelki tanitó, és egy gyengélkedö keresztyén között való gyönyörüséges
beszelgetes; mellyet amaz b. e. PERKINSUS Villyám angliai nyelven irott, és abból deák nyelvre
fordittatott múnkájából […] magyarra forditott DEBRECZENI T. Istvan, Debrecen, Töltési
István, 1685 (RMK I. 1330).
30 DIENES, i. m., 141.
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séget − ami szövegünkben is megnyilvánul − „aktív bűnbánatból fakadó 
bűnismeret jellemzi […], ami feloldódik Isten szabadító tettének személyes 
és konkrét […] elfogadásában.”31

III.

Ha a Mennyei társalkodás műfaját akarjuk meghatározni, a cím és fent idézett 
rész alapján előzetesen imádságoskönyvre számíthatunk, hiszen az Istennel 
való beszélgetés a kálvini teológiában (Augustinus nyomán)32 általában az
imádságra utaló kifejezés: „az imádság [Kálvin felfogása szerint] a két fél:
Isten és az ember közlő kapcsolatba jutása (kommunikációja) […] beszélge-
tés vagy még inkább: felelet Isten igéjére […], a szívnek az a legmélyebb
törekvése, mely önmagát kiönteni és feltárni kívánja Isten […] előtt, mert 
sejti, hogy Isten jobban ismeri őt, mint ő saját magát.”33

A dialogikus szövegforma azonban, amelyben Isten is megszólal, a mű 
egészét tekintve szétfeszíti az imádság műfaji és retorikai kereteit.34 A dialó-
gus mindkét szereplőjétől többször elhangzó, az olvasói magatartást irányí-
tó, s egyúttal a mű saját funkciójára reflektáló „elmélkedem”, „elmélkedjél” 
típusú kifejezések és felszólítások, amelyek személyes élményként kínálják
fel a bűnbánat általános érvényű kijelentéseit, a teljes mű műfaji meghatáro-
zását inkább az elmélkedés irányába terelik. Gábor Csilla megfogalmazá-
sában a meditáción „az imádsággal rokon áhítatformát, a hit és erkölcs

31 Uo., 141.
32 Debreczeni Péter 1647-es fordításában így hangzik: „Az te könyörgésed Istennel való
beszélés, mert midőn olvasz az Isten szól tenéked, midőn penigh könyörögsz, Istennek 
beszélsz; mert minden tiszta és szentségies imádság, Istennel való beszélgetés.” Augustinus.
Sup. Psal. 55. l. Tizenket idvösseges elmelkedesec, mellyekben szép ahittatos és buzgosagos könyörgesec
vadnak foglaltatvan minden hiveknec, valakic ez életnec haboruiban az ő idvössegeknec czellyara sietnec, 
lelki fegyverül adattattac, mellyec elsöben Philep KEGELIUS d. altal deakul irattattac, mostan
pedig magyar nyelvre fordittattac DEBRECENI Peter altal, Leiden, 1647, (????)2v (RMNy
1678).
33 BOLYKI János, Az imádkozó Kálvin, Bp., Ref. Zsinat Sajtóosztálya, 1985, 10−11.  
34 A puritán ars orandiról l. BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”:
Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között, Bp., Akadémiai–Universitas, 1998,
150–176; Szenci Molnár Albert imádságfelfogásáról: P. VÁSÁRHELYI Judit, Az imádságfordító
Szenci Molnár Albert = SZENCI MOLNÁR Albert, Imádságos könyvecske: Heidelberg, 1621, kiad. P.
VÁSÁRHELYI Judit, Budapest, Balassi − MTA Irodalomtudományi Intézete − OSZK, 2002, 
9–10.
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igazságainak egzisztenciális elmélyítési lehetőségét értjük […], amely 
diszkurzív beszédmódja mellett is az objektív hitigazság szubjektív (vallo-
másos formát öltő) megfogalmazása, és amelyben így fontos összetevő az 
affektív jelleg.”35 És ezen a ponton értünk vissza a dolgozat elején felvetett,
a műfaji jellegű elkülönítést nehezítő kérdéshez: ha ugyanis elfogadjuk a 
Historisches Wörterbuch der Rethorik definícióját is, mely szerint „az önmegszó-
lítás különbözteti meg az elmélkedést az imától: a téma és a beszédmód
nem szükségszerűen különbözik a két áhítatgyakorlati formában és műfaj-
ban; csakhogy míg a meditációval a lélek önmagával beszélget, ez utóbbiban
Isten a megszólított”,36 akkor minek értékeljük a szövegünkben a hívő Is-
tenhez intézett szavait? Esetleg tekinthetjük a misztika irodalmában meg-
szokott, az augustinusi mintára épülő kempisi modell („Audiam, quid 
loquatur in me Dominus Deus!”)37 értelmében az énen belül létező (fiktív?) 
Istennel való beszélgetésnek ezt a megszólalásmódot, és maradhatunk any-
nyiban, hogy a szöveg kizárólagosan elmélkedés?38 Vagy működhetnek-e a 
hívő szövegei − kiemelve a kontextusból − imádságként olvasva? Retorikai 
értelemben talán nem felelnek meg ezek a részek a szigorúan vett imádság-
nak: nincs bennük kérés, hálaadás, dicsőítés, tulajdonképpen csak a bűnval-
lás halmozása történik meg, ráadásul mindez az Isten vigasztaló argumentáci-

35 GÁBOR Csilla, Elmélkedés, interkonfesszionális átjárás − nyelvi program: Három XVII. századi 
példa = Religio, retorika, nemzettudat régi irodalomunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Sza-
bolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Könyvtár, 31), 384.
36 Historisches Wörterbuch der Rhetorik, V, hrsg. von Gert UEDING, Tübingen, 2001, 1016.
Idézi: GÁBOR Csilla, A meditáció a hitgyakorlásban és az irodalomban = G. Cs., Religió és retorika:
Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp-Press, Korunk
Baráti Társaság, 2002, 256.
37 De imitatione Christi III, 1. A problémát felveti Isten megszólalásának szemszögéből: GÁ-

BOR Csilla, Kegyesség és (inter)konfesszió = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi purita-
nizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Debrecen, DEENK, 2008, 90. –
A misztikus belső Isten-élményről l. még: Ifj. HORVÁTH János, Kempis Tamás és a misztika =
KEMPIS Tamás, Krisztus követése, ford. PÁZMÁNY Péter, bev. ifj. HORVÁTH János, Bp.,
Franklin, 1943, I−XVI. 
38 Ezt az értelmezést támasztja alá Erdei Klára: „Die Meditation kann die Gestalt von
„questio-responsio” annehmen, eine Form, die sie der Gattung des Soliloquiums und des
Katechismus annähert. Wenn das Gespräch im innigen Verhältnis von Seele und Gott
stattfindet, wird es eher zur Meditation; mit der Lokkerung des innigen Verhältnisses oder
mit einem anderen Gesprächspartner eher zum Soliloquium. Reduziert sich die Questio-
Responsio-Form auf das Abfragen von Dogmen und Glaubenswahrheiten, gehört das
Werk zum Katechismus.” ERDEI Klára, Auf dem Wege zu sich selbst: Die Meditation im 16.
Jahrhundert: Eine funktionsanalytische Gattungsbeschreibung, Wiesbaden, Harrassowitz, 1990, 47.
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ójának folyamatos infirmációjaként,39 ami szintén szokatlan. Ennek ellenére

mégis jól kiaknázhatók ezek a szövegek mintaként bűnbánati imákhoz, 
esetleg saját szavakkal történő átfogalmazáshoz.40 Így lehetséges, hogy a

kegyes hív szövegei mégis imádságként működjenek, tehát a szöveg hori-
zontján kívül lévő Istennek is elmondhatók, miközben a fiktív párbeszéd 

keretében is benne maradnak.
A használat felőli megközelítés is hasonló eredményre vezet a műfaji 

szétválaszthatóság kérdésében, ugyanis a Mennyei társalkodás 18. századi ki-
adásai kolligátumos példányainak vizsgálata kapcsán megfigyelhető, hogy az 

ima és meditáció közti határ funkcionálisan is (nem csak a szövegen belül)
átjárt és átjárható, hiszen a 18. századi tulajdonosok által létrehozott kolligá-

tumos kötetekben mindig vegyesen szerepelnek imádságos- és elmélkedő 
könyvek: a Mennyei társalkodás mellett Szokolyai Anderkó István Lelki

balsamomja,41 Diószegi Kis István Lelki fegyvere,42 Rádai Pál Lelki hódolása43 és

39 Minden a hívőtől származó szövegrész eleje röviden megismétli az előző részben, az 
Isten vigasztalásában elhangzottakat (segítve az adott tantétel átsajátítását), majd tizenkét-
szer „de” következik. Például a második dialógusban: „Meg-alázom URam magamat a’ te
irgalmasságodnak munkáji elött, és a’ porban le-ülvén óhajtozom elötted: mert a’ pokolnak
mélységére vólnék URam méltó, ha a’ te én reám méltatlan Hívedre szállott kegyelmedröl
vallást nem tudnék tenni: mert jól tudom URam, hogy az én bünös lelkem magában nagy
gyakorta kesereg, az én házamnak rejtekében gyászban áll, és veséjim meg-hasadtanak a te
rólad val ógondolkodásim miatt; mellyeket ki tselekedett az én árva fejemmel, hanem tsak te
árváknak legeltetö Istene. De óh én könyörülö Istenem! mivé löttem én az én
gyalóságomnak miatta? megkeseredett az én szívem, úgy vagyon az én büneimnek gondol-
kodásiban, de a meg-veszett világnak hízelkedö vólta ismét rút világi örömet nemze az én
szivemben […]” vagy a harmadik dialógusban: „Felséges ÚR, ki-terjedt egeknek Istene,
bezzeg bóldog lélek az, a’ kiben a’ te drága beszéded újúlást szerezhet! De óh bünösöknek
jól-tévö Istene, azonn sirok, ’s azon óhajtozik az én szegény lelkem, hogy még a’ te édes
beszéded-is az én el-keseredett szivemben vígaságot nem idíthat! Az én büneimnek soksága
forog URam elöttem, és az én álnokságimnak számos seregi képzenek az én szemeim
elött.” KERESZTÚRI, Mennyei társalkodás, i. m., 7, 11.
40 A mű a 18. században lett igazán népszerű, „használt” olvasmány, bár a pietizmus imád-
ságeszménye elsősorban a szabad ima, amelyhez azonban elfogadottak voltak a mintaadó 
imakönyvek. Rimaszombati Kazai János például tudatosan példaadás céljából írta imádsága-
it. „Írtam ezeket, nemhogy ezekkel élj, hanem ezek szerint rendeld Isten eleibe gondosko-
dásidat, mert szíved bibéit s kivánságit nem tudom, hanem Te és a Kegyelemnek Lelke
tudja, nem lehetett hát kivánságidat könyörgésbe foglalnom.” Idézi: SZIGETI Jenő, A 18.
század első felének magyar protestáns imádságirodalma, http://www.rgy.hu/szigeti.htm.
41 Debrecen, 1747.
42 Debrecen, 1818.
43 Debrecen, 1819.
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a Bujdosásnak emlékezetköve44 áll. Ennek alapján is igazolhatónak látszik, hogy

bizonyos esetekben nincs éles határ a két műfaj közt.45

IV.

Tovább bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a műben mégis megjelenik (és 
elkülönül) egy, az elmélkedést kísérő, lezáró, a szöveg által könyörgésnek 
nevezett, a fiktív párbeszéd keretein kívüli Istenhez forduló imaforma. Nem
egyedülálló jelenség ez, úgy tűnik, felekezetre való tekintet nélkül szokásos a 
tágabb korszakban: a témával behatóan foglalkozó Helen C. White írja,
hogy „a 16. századi angol devóciós irodalomban is továbbélt az a hagyo-
mány, hogy a szerzők ugyan megőrizték a két szövegtípus közti különbsé-
get, de ők is gyakran kezdték a meditációt kéréshez hasonló formában, illet-
ve zárták azt sokszor a megelőző meditáció megtartására vagy tanulságainak 
alkalmazására vonatkozó konkrét könyörgéssel.”46 Ugyanezt állapította meg
a meditáció-kutatásban megkerülhetetlen Erdei Klára is, aki szerint „a sze-
mélyes átéltség, a bensőséges, mély érzelmi töltés az imához közelíti a medi-
tációt, az ima (könyörgés, hálaadás) tulajdonképpen beépül, általában indítja
vagy lezárja a meditációkat.”47 A Mennyei társalkodás egyfajta közösségi indi-
vidualitás, általános személyesség jegyében szólal meg, és itt is imádság kísé-
ri a szöveget. Kifejezetten ráirányítja a befogadó figyelmét a műfajváltásra a 
12+1-es szerkezeti felépítés, hiszen ha a bibliai számszimbolika alapján a
tizenkettőt48 a teljesség megjelenítésének tekintjük, a tizenharmadik az ezen
kívül eső rész, a „más”, a tulajdonképpeni imádság pedig ebben jelenik meg. 

44 Debrecen, 1824.
45 L. GÁBOR Csilla, Elmélkedés, nyelviség, retorika: Meditációelméletek Európában a késő középkor-
ban és a kora újkorban = Tudomány − Egyetem − Diszciplína: A Babeş−Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Irodalomtudományi Tanszékének 2001-ben megrendezett házi-konferenciáján elhangzott előadá-
sok, szerk. BERSZÁN István, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003, 50.
46 Helen C. WITHE, The Tudor Books of Private Devotion, Madison (WI), 1951, 143−148, 
180−181. Idézi: FAZAKAS, A kora újkori protestáns imádságirodalom…, i. m., 206.
47 ERDEI Klára, Ecsedi Báthori István meditációi és európai hátterük, Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1980, 57; UŐ., Auf dem Wege…, i. m., 47.
48 Az ún. etnikus számoknak a gondolkodás alapsémáira gyakorolt hatásáról, azon belül a
12-es szám jelentésköréről, ennek történeti okairól l. BIBÓ István, A számok jelentése és a
gondolkodás alapformáinak története, Ponticulus Hungaricus, 2006/1, http://members.iif.hu/
visontay/rovatok/hidverok/bibo.html.
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Maga a szöveg figyelmeztet arra a pontra, amikor műfajt vált: „[…] és térd-
re esvén elötte, így könyörögj […]”.49 Mivel Keresztúri nem hagyott ránk
retorikai nézeteit összefoglaló elméleti munkát, így a Mennyei társalkodás
esetében a szöveg alapján rekonstruálhatjuk elképzelését a bűnbánati medi-
tációt kísérő ima megformáltságáról és gyakorlati kivitelezésének módjáról. 
A tematikájában a szöveg egészéhez igazodó bűnbánati imát a kegyesség és 
retorikum kölcsönös meghatározottsága jellemzi, vagyis a puritán teológiai
elvárások szövegszinti realizációja megy végbe. A könyörgés Isten megszó-
lításával kezdődik:  

„Irgalmas UR, rajtam könyörülö Istenem!”, utána a bűnökről való rövid 
vallástétel következik: „Tenéked vétkeztem óh szent Jehova Isten, és go-
noszságot a’ te szemeid elött tselekedtem!” Majd a bűnöktől való megsza-
badítás kérése következik az ismételt kérdések művészien kidolgozott, néha 
lírai betéteivel, melyek a szépírói invenció érvényesülését mutatják:50

de kérlek, légyen a’ te kegyelmednek ortzája én rajtam. A’ te böséges irgalmassá-
god szerént, vedd-el az én büneimnek terhét én rólam, vond-el az én bünös
szemeimnek homályát, töröld-el fertelmemnek rútságát: moss-meg engem gyen-
ge hitü Hívedet, az ártatlan Báránynak le-tsepegett vérével. Ne nézd régi
büneimnek sokságát; de nézd velem közlött kedvedet, ’s légy kegyelmes szegény
bünös fejemnek. A’ te reám fordított orczádat ne fordítsd-el én rólam. Kedvezz,
’s haragodban ne térj-el tölem. Légy segítöm, míg ez életben járok, légy mellet-
tem, bíztass, ’s minenekben vezérelj. Oh ne taszítsd-el elöled színed elött kesergö
lelkemet! Ne üzd-ki siránkozó szivemet, és ne verj-meg az én érdemem szerint!
Ohajtozik az én lelkem URam te hozzád menni, e’ hamar el-mulandó világból.
Küldd-el URam hozzám vígasztaló Lelkedet, hadd vígasztaljon engemet, bünein
szomorkodó gyarló Hívedet. Övedz-bé engemet én Istenem, a’ te igasságodnak
övével; ruházz-fel szent ártatlan élettel; kerítsd-bé kegyelmednek gyepüjével az
én hátra-maratt kitsiny életemnek napjait, adj töredelmes szivet, és a’ bünön si-
ránkozó lelket. Ne engedd óh URam, hogy az én szüléjimböl reám szállott
motsok meg-vakítson engemet! gyomláld-ki belölem a’ gonoszságnak minden
hajlandóságát. Ne hagyj el-merülni életemnek nyavalyás sárjában; fenyítsd, meg
az én reám következö sok próbát; tsendesítsd a’ kísérteteknek habjait, ’s
óltalmazz a’ kétségbe-eséstöl. Tarts-meg könyörületességednek kezével, hogy ne
vétsek ellened, támaszsz-meg jobb-karoddal az égböl, hogy meg-álljak színed
elött, és el-ne tsiszamodjam. Adj énnékem, óh Uram! feddhetetlen életet e’ Világi
életemben, hadd térhessek-meg te hozzád az én vétkes életemnek útáról;
útáltasd-meg vélem e’ meg-veszett világot, a’ bünt a’ testnek meg-veszett
indúlatit; hogy míglen járok e’ siralmas gyászomban, soha te rólad édes

49 KERESZTÚRI, Mennyei társalkodás, i. m., 99.
50 Bethlen Miklós imádságoskönyvéről állapítja meg TÓTH Zsombor, Puritánus kegyesség és
retorika Bethlen Miklós Imádságoskönyvében, Irodalomtörténet, 2000/2, 229.
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Istenemröl feledékeny ne légyek; hanem hadd járhassak te veled a’ te szerelmed-
nek tetszése szerint.

Végül rövid befejezés a mennyei dicsőségről:  

míglen az én halandóságomnak koporsója el-jö, és ama’ ditsöséges Angyaloknak
szavokra a’ földnek porából új életre kelek, és az égnek felhöjiben az idvezültt
lelkekkel hozzád fel-emelkedem. A’ holott meg-nyugszom földi sok gondolatim-
tól, és tenéked mind örökké ditséretet éneklek. Ámen.

Akár azt is megkockáztathatnánk, hogy Keresztúri Medgyesi Doce nos

oraréjának51 V. táblájából dolgozott – itt találkozunk a könyörgésre való
legrövidebb vázlattal: I. Az Istennek Meg-szollétása, II. Vallástétel, III. A’

Kérések, IV. Bé-fejezés52 –, ha ez utóbbi nem 1650-ben, öt évvel később 
jelent volna meg. (Persze azért nem meglepő, hogy a fent vázolt puritán 

lelkiség retorikai implikációi is ezen a vidéken kereshetők.) A könyörgésre 
felhívó mondat tágabb szövegkörnyezete alapján pedig − „magadat a’ szün-

telen imádkozásban foglaljad, és térdre esvén elötte, így könyörögj […]” − 
következtethetünk arra is, hogy Keresztúri tudatosan nevezi a következő 

imatípust könyörgésnek, ugyanabban az értelemben, ahogy az imádság és
könyörgés közötti terminológiai különbségtétel igénye felmerül Medgyesi-

nél: „NB. Az Imádság a’ mi nyelvünkön, ugy tettzik többet tészen az Kö-
nyörgésnél; mert az Könyörgés tulajdonul alázatos törekedést, vagy Kérést

jegyez, de az Imádság bé-foglallya mind az Részeket, mellyekböl az Kö-
nyörgés közönségessen áll.”53

Feltűnő ezen a ponton az egyéni hitgyakorlatba illeszthető ima megfelelő 
performálásának módjáról való intenció, hiszen Keresztúri más műveiben 

nem találunk konkrét felszólítást, mely szerint a magányos bűnbánati imád-
ságnak letérdelve kellene manifesztálódnia. Anélkül, hogy a térdepelve

mondott nyilvános és magánima tágabb korabeli imádságtörténeti kontex-
tusának részletes tárgyalásába bocsátkoznánk,54 elmondhatjuk, hogy annál

51 MEDGYESI Pál, Doce nos orare, quin et praedicare, Bártfa, 1650 (RMNy 2310).
52 Idézi BARTÓK, i. m., 355.
53 Uo., 168.
54 Megtette ezt a Practice of Piety és a Praxis pietatis kapcsán az imádság (elsősorban nyilvános) 
performálásának kora újkori elvárásait, ennek angol és magyar kontextusait és a térdepelve
mondott imádságról szóló konformista-puritán vitát ismertetve FAZAKAS Gergely Tamás, Az
imádság testi kifejeződései az angol és a magyar puritanizmusban: Az 1643-as Praxis pietatis filológiai és 
ikonográfiai kérdései = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk.
FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Debrecen, DEENK, 2008, 120−133 (95−147). 
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inkább megtalálható ez az imádság kifejezésére szolgáló gesztus (mint az

egyéni kegyességgyakorlás elengedhetetlen része) a Praxis pietatis Medgyesi
által magyarított szövegében, például Az Estveröl valo Elmélkedésekben:

„Hogy ha az gyarlóság, vagy valami erös kisirtet miát, valami nagy bünt és
fogyatkozást jút eszédben, hogy tselekedtel: meg né probáld, hogy addig el-

aludgyál, míg térden álva Istenedet arrúl az Christus által meg nem engesz-
teled […]”55 és „Agyadnál, a’ vagy ahól akarod essél térdre, lelkednek és

testednek Szemeit kezeiddel eggyüt mennyei Szent Atyádhoz emelvén, az ö
Sz. Fiának az Úr Jesusnak nevében könyörögy[!] […]”.56 Fazakas Gergely

megállapítása szerint itt éppen az angol puritán felfogással szemben álló,
konformista, udvarpárti retorika − a földi és égi hatalom előtti alázatosság-

nak a letérdepelésben is kifejeződő gesztusa − közvetítődik a magyar olvasó 
felé, árnyalva a Baylyről kialakult képet.57 Annak fényében, hogy az imádság

testi kifejezésének módját a legtöbb 17. századi magyar vagy magyarra for-
dított szöveg adiaforonnak tartotta, azaz a Biblia által se nem tiltott, se nem

előírt kategóriába sorolta,58 valószínűnek látszik, hogy Keresztúri − akinek 
az udvarban betöltött tisztségénél fogva nem lehetett ellenérzése a világi

hatalom előtti leborulással szemben sem − éppen a Praxis pietatis, vagy
peregrinációja során megismert egyéb angliai eredetű szövegek ismeretében, 

azok hatására tartotta fontosnak kihangsúlyozni a térdre esés kérdését.
Természetesen ettől még tartható, hogy miközben az egész munka a pu-

ritanizmus gondolkodásában központi helyen szereplő megtérés előkészíté-
sét végzi el, aközben az olvasóban felébredt bűnbánat és a lelki kétségek 

ebben a végső − a gyónás kiiktathatóságára is mintát adó − könyörgésben, 
az Istennel való szoros egyéni kapcsolat kifejeződésében oldódnak fel. 

Vagyis ebben a kontextusban az elmélkedés akkor sikeres, ha végül a meg-
térés a szöveg horizontján kívüli beszédaktusként is végbemegy.59

55 MEDGYESI Pál, Praxis pietatis, az az kegyesség gyakorlás […], Lőcse, 1638, 380 (RMNy
1735).
56 Uo., 383.
57 FAZAKAS, Az imádság testi kifejeződései…, i. m., 129.
58 Uo., 126.
59 „A meditációnak ugyanis akkor van igazán értelme, ha annak következménye van a szö-
veget befogadó életére nézve, ez azonban egy folyamat, nem közvetlenül az olva-
sás/befogadás után történik: az elmélkedést követően szükség van elmélyítésre, könyörgés-
re. A vers, az ének [is] ennek az eszköze, éppen szövegformájának köszönhetően.”
FARMATI Anna, A XVII. századi magyar katolikus népénekgyűjtemények szerepe a barokk kori 
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Hogy ez a folyamat a külön erre a célra felkínált ima-mintaszövegen ke-
resztül megy-e végbe, vagy valamelyik imaként is használható elmélkedő 
szövegrész nyújt azonosulási és megszólalási lehetőséget, azt a befogadónak 
kell eldöntenie.

V.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a vegyes műfaji besorolást önmagá-
ban még nem indokolná az elmélkedés végén megjelenő imádság, hiszen 
kisebb-nagyobb imatömbök a meditációs kötetekben, a prédikációs- és
énekeskönyvekben, katekizmusokban és agendákban is előfordulnak. Sok-
kal inkább a főrészben megjelenő, funkcionálisan imádságnak is értelmez-
hető részek, amelyek jól megvilágítják, hogy a két műfaj hogyan áramolhat 
át egymásba. Másodszor megállapíthatjuk, hogy az imádság egy jól elkülö-
níthető fajtájával találkozhatunk itt: az elmélkedést kísérő könyörgésen belül 
a puritán megtérés-aktus szöveges kifejeződésével, amely évszázadokon át 
mintaként szolgálhatott a bűnök megvallására és a kegyelem elfogadására.  

kegyesség elmélyítésében = Devóciók, történelmek, identitások, szerk. GÁBOR Csilla, Kolozsvár,
Scientia, 2004 (Sapientia könyvek, 26), 73.
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