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KOVÁCS ESZTER 
A Makula nélkül való tükör cseh forrása 

 
 
A Makula nélkül való tükör, a 18–19. század egyik legolvasottabb hitbuzgalmi 
műve először 1712-ben jelent meg Nagyszombatban, Újfalusi Klára költsé-
gén. A kiadvány szövege egy Nagyszombatban élő klarissza apácától, 
Újfalusi Judittól származik, aki az előszóban annyit mond forrásáról, hogy 
„cseh, vagyis tót nyelvből” fordította. Vida Tivadar 1967-ben a fejezetcímek 
és a szöveg egyes részeinek összehasonlítása után valószínűsítette, hogy a 
Makula nélkül való tükör cseh forrása Martin von Cochem Das Grosse Leben 
Christi című művének cseh változata volt,1 amelyet a fordító tudatosan át-
szerkesztett, más forrás használatát nem feltételezte.2 Később Kedves Csa-
ba hívta fel a figyelmet arra, hogy a Piry-hártya néven ismert nyelvemlékünk 
erős hasonlóságot mutat a Makula nélkül való tükör „égi pör” jelenetével. 
Kedves Csaba úgy gondolta, hogy a két szerző azonos forrásból dolgozott, 
és a hiányzó részekre alapozva kizárta, hogy Újfalusi Judit ismerte volna a 
kódexet.3 A közelmúltban Lauf Judit rámutatott arra, hogy a Makula nélkül 
való tükör „égi pör” jelenete olyan erős hasonlóságot mutat a Piry-hártyával, 
hogy bizonyosan a nyelvemlék kódexe alapján készült.4 Ez a felfedezés 
bizonyította, hogy a Makula nélkül való tükör nem csupán az említett 
Cochem-mű fordítása, hanem rajta kívül más forrás(oka)t is használt, ame-
lyek feltárásához az első lépés a Makula nélkül való tükör teljes szövegének és 
feltételezett cseh forrásának összehasonlítása. 

                                                   
1 VIDA Tivadar, Makula nélkül való tükör, Magyar Könyvszemle, 1967, 250–253. 
2 Uo., 250–251. 
3 KEDVES Csaba, Magyar nyelvű drámatöredék a 15. sz. végéről = A magyar színház születése: Az 
1997. évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2000 (A 
régi magyar színház, 1), 203. 
4 LAUF Judit, Egy középkori nyelvemlék 18. századi továbbélése: A Piry-hártya egykori kódexe és a 
Makula nélkül való tükör, Magyar Könyvszemle, 2012, 234–255; UŐ., Egy középkori nyelvemlék, 
a Piry-hártya kódexe ismeretlen szövegének felbukkanása a kegyességi irodalomban = Filológia és textoló-
gia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. KECS-
KEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézet, 2012, 377–384. 
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A Makula nélkül való tükör távolabbi forrása Martin von Cochemnek Das 
Grosse Leben Christi című munkája lehetett, amely először 1677-ben jelent meg, 
és kisebb-nagyobb változtatásokkal számos kiadást ért meg. Cseh fordítását 
az 1681-es kiadás alapján Cochem cseh rendtársa, Edelbert Nymburský ké- 
szítette el.5 

Edelbert Nymburský 1667-ben lépett a kapucinus rendbe. Eleinte a prá-
gai újvárosi kolostorban élt, később számos rendházban megfordult, így Jihla- 
vában, Fulnekben, Olomoucban, Žatecben, Horsovský Týnben, Litoměřicé- 
ben, végül Roudnice nad Labenben halt meg 1705-ben.6 A Das Grosse Leben 
Christi cseh fordítását a horsovský týni kolostorban fejezte be. Nymburský 
fordítói munkamódszeréről a következőképpen ír az első kiadás előszavá-
ban: „[…] minden, ami ebben a könyvben található, valóban és kizárólag a 
szerzőtől […] származik, mivel egyetlen egy szót sem tettem hozzá a saját 
fejemből, a legkisebb mértékben sem változtattam rajta, hanem ahogy a 
német szövegben […] találtam, egyszerűen, híven a mi cseh nyelvünkre 
lefordítottam […]”.7 

Miloš Sládek a cseh fordítást német forrásával összevetve ugyanerre az 
eredményre jutott. Nymburský nem változtatott az eredeti szövegen, csak 
apróbb stilisztikai javításokat engedett meg magának. Az egyetlen komo-
lyabb különbség, hogy kihagyta a legtöbb támadást kiváltó fejezetet, amely-
nek címe Az Ádám felett tartott ítélet, valamint az Irgalmasság és az Igazsá-
gosság vitája az Atyaistennel volt.8 

Nymburský fordításának első kiadása 1698-ban jelent meg, Veliký život 
Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny 
[…] címmel (Knihopis 5359), ezt követően apróbb változtatásokkal többször 
újra kiadták. 

A Das Grosse Leben Christit cseh változata alapján magyar nyelvre a nagy-
szombati klarissza kolostor egyik nővére, Újfalusi Judit fordította le. Újfalusi 
                                                   
5 Miloš SLÁDEK, Zrcadlo zrcadlu nastavené aneb několik vět na okraj životů Kristových = Martin z 
KOCHEMU, Veliky život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejmilejší a nejsvětěj matky 
Marie Panny […], ed. Miloš SLÁDEK, Lucie PEISERTOVÁ, Tomáš BREŇ, Praha, Argo, 2007, 
10. 
6 Uo., 10–11. 
7 Martin z KOCHEMU, Veliky život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejmilejší a nejsvětěj 
matky Marie Panny […], ed. Miloš SLÁDEK, Lucie PEISERTOVÁ, Tomáš BREŇ, Praha, Argo, 
2007, 57. 
8 SLÁDEK, i. m., 11. 
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Judit Magdolna (1676–1738) 1692-ben tett fogadalmat a nagyszombati kla-
rissza zárdában. 1722-ben, 1728-ban és 1738-ban is házfőnöknek választot-
ták.9 Vida Tivadar megállapítása szerint Újfalusi Judit már családi környe-
zetből ismerhette a szlovák, illetve cseh nyelvet, mivel minden bizonnyal a 
Nyitra megyei Divékújfalun nőtt fel, ahol vegyes lakosság volt jellemző.10 
További érdekes kérdés, hogy miként juthatott hozzá Újfalusi Judit a cseh 
kiadáshoz. Szintén Vida Tivadar mutatott rá, hogy a nagyszombati klarisz-
szák 1683-ban Thököly hadai elől Morvaországba menekültek, és ott igen 
jó viszonyt alakítottak ki a morva egyházi és világi előkelőségekkel. Lehet-
séges, hogy később is érkeztek adományként könyvek Morvaországból.11 

Mivel a Makula nélkül való tükör megjelenése (1702) előtt csak egy cseh 
kiadás volt, Újfalusi Judit az 1698-as kiadást használhatta. Ő másfajta fordí-
tói elveket vallott, mint cseh elődje, nem törekedett pontos fordításra, ha-
nem meglátása szerint rövidítette, kiegészítette és átszerkesztette az eredeti 
szöveget.  

A cseh és a magyar szöveget összevetve szembetűnő, hogy a magyar 
szöveg lényegesen rövidebb, mint a cseh. A Veliký život első 27 fejezete, 
amelyekben rövid teológiai és történeti alapvetést találunk a későbbi fejeze-
tekhez, teljesen hiányzik. Később is kimarad néhány fejezet, végül az utolsó 
kilenc fejezetet (Szent János, valamint Mária és Márta történetének befeje-
zése, a Szentföld története Jeruzsálem pusztulásáig, a Szentföldről általában 
és Jézus életének színtereiről) szintén nem fordította le.  

A meghagyott fejezetek is lényegesen rövidebbek, mint az eredetiben. A 
cseh változatban a fejezetekben számos imádságot találunk, minden fejezet 
rövid elmélkedéssel végződik, amelyek a magyarban nagyrészt elmaradnak. 
Ugyancsak kihagyja azokat a fejezeteket, amelyek az eseményhez kapcsoló-
dó ünnepről szólnak (pl. 42. Az ádventi időről; 63. Háromkirályok ünnepé-
ről; 68. Gyertyaszentelő ünnepéről). Ettől a magyar változat más jellegű 
művé válik. A cseh az egyházi év ünnepeihez igazodik, és elsősorban kiegé-
szítő olvasmányként szolgál az év minden napjára, míg a magyar változat-
ban a történetiségen van a hangsúly, kihagyva azokat a részeket, amely meg-
akasztják az események menetét. 
                                                   
9 SCHWARCZ Katalin, A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században, Szeged, Scriptum, 
1994 (Olvasmánytörténeti dolgozatok, 6), 80–81.  
10 VIDA, i. m., 253. 
11 Uo., 253. 
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A Makula nélkül való tükör szövegét tartalmilag három nagyobb egységre 
lehet osztani. Az első Szent Emerencia történetétől Krisztusnak a Jordán-
ban való megkeresztelkedéséig tart, a második Jézus sírba tételéig, a harma-
dik Szűz Mária mennybevételéig. A magyar változat ritkán utal az egyházi 
év ünnepeire, de a cseh változatból látszik, hogy az elsőt a karácsonyi, a 
másodikat a nagyböjti, a harmadikat a húsvéti időben olvasták. 

Az első szakasz Jézus születésének előzményeit és gyermekségtörténetét 
meséli el. Ebben a szakaszban ragaszkodik leginkább a magyar fordítás a 
cseh szöveghez, amit ugyanakkor erősen lerövidít. Az imádságok szinte 
mindenütt elmaradnak, az elmélkedések is rövidebbek lesznek, felesleges 
magyarázatok, ószövetségi előképek értelmezései kimaradnak, néhány feje-
zetet nem fordít le (pl. 42. Az ádventi időről; 43. Miért kívánták annyira az 
ősök és a szent atyák Jézus Urunk eljövetelét; 44. Hogyan várták a szent 
atyák lelkei és az angyalok a Megváltó eljövetelét; 46. Az angyali üdvözlet 
napjáról; 63. Háromkirályok ünnepéről; 68. Gyertyaszentelő ünnepéről). 
Idegen betoldást itt csak egy helyütt találunk, a 43. fejezet (Hét esztendős 
korátúl fogva, tizenkettőig mit mivelt az édes Jesus) végén egy pár soros 
imát.12 

Az első érdemleges kiegészítést Jézus megkísértésének történeténél talál-
juk. Az eredeti cseh fejezetben a történet befejezetlen, ezért Újfalusi Judit 
kiegészítette egy rövid záró bekezdéssel.13 A részlet forrását nem sikerült 
azonosítani, az biztos, hogy nem a cseh szövegből fordította. A következő 
betoldást a jeruzsálemi bevonulásról szóló fejezetben találjuk, a betániai 
megkenés történetét.14 Ez a mozzanat korábban szerepelt a cseh változat-
ban is, külön fejezetben, de biztos, hogy a magyar változatnak nem a cseh 
volt a forrása. Az ezt követő fejezet (58. Miként kérték Kristus Urunkat 
nagy hétfőn, hogy a Mártha házánál egye meg a Húsvéti Báránt) a cseh 
eredetiből teljesen hiányzik.15  

A passiótörténet bevezető fejezetei nagyrészt nem a cseh szövegből 
vannak, annak ellenére, hogy a fejezetcímek majdnem azonosak. A cseh 96. 

                                                   
12 Makula nélkül való tükör […] UJFALUSI Judith által cseh nyelvből […] fordíttatott […] 
Ujfalusi Klára asszonynak […] Karancs Berényi György […] házas-társának költségén […], 
Nagyszombat, 1712, 189. (Petrik IV. 64.) 
13 Uo., 232–233.  
14 Uo., 252–253. 
15 Uo., 260–261. 
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fejezet (Miként adatott el Jézus Urunk) és a magyar 60. fejezet (Miként 
Judás a’ Kristust harmincz pénzen el-adta, és miként vacsorált Nagy Szer-
dán Kristus Bethaniában) témája hasonló, de tartalmilag és szövegszerűen is 
eltér, úgy, mint a következő fejezet is16 (61. Miként jelentette meg Kristus 
az ő Szent Annyának maga kinszenvedésit, és micsoda kéréseket tött a Szűz 
Mária az ő szent Fiátúl). A két fejezet a magyar szövegben egymáshoz kap-
csolódik, egy lehetett a forrásuk, ez azonban nem a cseh szöveg. A követ-
kező fejezet témája Jézus és Mária búcsúja (magyarul: 62. Miként Kristus 
Sz. Annyának szolgálattyát megköszönte és tüle el-búcsúzott; csehül: 97. 
Miként búcsúzott el Jézus édesanyjától és kívánt neki jó éjszakát). A cseh és 
a magyar fejezet címe lényegében megegyezik, tartalmuk hasonló. A magyar 
szöveg elsődleges forrása egyértelműen ugyanaz, mint az előző két fejezeté, 
de itt már jóval több és hosszabb részletet vett át a cseh szövegből. Ugyan-
ez a szerkesztési mód jellemző a következő fejezetekre is (63. Miként a’ vég 
vacsorát meg-ette Urunk, és a’ láb mosásrúl ’s az Oltári Szentség szerzésről; 
64. Miként Kristus Urunk a’ Tanitványokkal a’ kertbe ment). Az ismeretlen 
forrást kombinálja a cseh szöveg fordításával. 

Az ezt követő fejezetek újra a cseh szöveg fordításai, a megszokott rövi-
dítésekkel, egészen a 69. fejezetig (Miként tartatott tanács az ártatlan 
JESUSra). Ez a fejezet teljes egészében hiányzik a cseh szövegből. Tartalmi-
lag ez egy „égi pör” és „arma Christi” jelenet. Ez a részlet Lauf Judit kutatá-
sai szerint egy 15. század végi nyelvemlékünk, a Piry-hártya szövege alapján 
készült. A magyar szöveg 71. fejezete (Miként Nagy-Csötörtökön estve a 
Szűz Mária Bethániában nagy keserűséget érzett sziveben) szintén kompilá-
ció, forrása a Máriabesnyői töredék néven ismert nyelvemlékünk lehetett.17 
További kiegészítéseket találunk a 78. és a 89. fejezetben. A 78. fejezet vé-
gén szereplő „ácsjelenet,” amelyben Szűz Mária betér az ács műhelyébe, aki 
keresztfát készít fiának,18 és a 89. fejezet záróimádsága a cseh szövegben 
nem szerepel.19 A passió többi részében a forrás egyértelműen a cseh szö-
veg, legfeljebb apróbb, pár szavas kiegészítéseket találunk. Így például a 

                                                   
16 Uo., 265–268. 
17 LAUF, Egy középkori nyelvemlék, a Piry-hártya…, i. m.; UŐ., Egy középkori nyelvemlék 18. száza-
di továbbélése, i. m. 
18 Makula…, i. m., 340.  
19 Uo., 379.  
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magyar szöveg megnevezi a szolgát, akit Péter megsebesített,20 az asszonyt, 
aki kendőt nyújt Jézusnak a Golgotára menet,21 és a látnokot, akinek Szűz 
Mária egy jelenésben elmondta, hogyan kapott hírt fia elfogásáról.22 Ezeket 
valószínűleg a Bibliából és olvasmányaiból egészítette ki Újfalusi Judit, nincs 
okunk feltételezni más forrás használatát. Ugyancsak a Bibliából egészítette 
ki Jézus utolsó szavait a kereszten.23 Kisebb változtatásokat is találunk, így a 
Jézust megerősítő angyal neve a cseh szövegben Gábriel, a magyarban Mi-
hály.24 Egy másik helyen a pokol kínjairól azt írja, hogy rövid ideig is rette-
netes szenvedés lenne kibírni, a cseh szövegben az a rövid idő három mi-
atyánknyi, míg a magyarban három óra.25 Egyéb apróbb eltérések is vannak 
a két szöveg között, de ezek a fordító javításainak tekinthetők. 

A húsvéti események elbeszélésénél szintén nem a cseh szöveg volt az 
egyetlen forrása. A 108. (Mint őriztetett Urunk Jesus koporsója, és Jóseff 
Nicodémus meg-fogásokrúl), 109. (Urunk Jesus halottaiból fel támadásáról, 
és miként jelent-meg az ő Sz. Annyának), 110. és 112. (Miként Urunk Jesus 
az Emausban menő két tanítvánnak meg-jelent) fejezet a cseh szöveg és 
más, ismeretlen forrás kombinációja. Az ezt követő fejezetek újra a cseh 
szöveg fordításai, majd a 119. fejezettől a 123-ig újra olyan részek követ-
keznek, amelyeket nem találunk a cseh eredetiben. (119. Miként hárman 
bizonyságot tettek, hogy Urunk Jesus felment Mennyországban az ő Szent 
Attyához; 120. Miként adott Nicodemus tanácsot, hogy a Jesust az hegyek-
ben keressék, és mint hiták, és fogadták Jósefet a magok tanácsában; 121. 
Miként bizonyittyák úijobban az három férjfiak a Christus fel-támadását; 
122. Miként Lencinus és Garinus, mindenekről bizonyságot töttek; 123. A 
Szent Atyák örömökrűl, és Paradicsomban vitelekről.) A szövegek összetar-
toznak, és tartalmi kapcsolataik miatt valószínű, hogy ugyanaz a forrásuk, 
mint a 108. fejezetben lévő betoldásoknak. A 123. fejezet (A Szent Atyák 
örömökrűl, és Paradicsomban vitelekről) végén Pilátus levele Tiberius csá-
szárhoz megtalálható a cseh szövegben is, de egy korábbi fejezet (141. Mi-
ként őrizték Jézus Urunk sírját, és miként vitték meg Rómába a császárnak 

                                                   
20 Uo., 321; z KOCHEMU, i. m., 577. 
21 Makula…, i. m., 390; z KOCHEMU, i. m., 697. 
22 Makula…, i. m., 337; z KOCHEMU, i. m., 603. 
23 Makula…, i. m., 428; z KOCHEMU, i. m., 763. 
24 Makula…, i. m., 311; z KOCHEMU, i. m., 565. 
25 Makula…, i. m., 344; z KOCHEMU, i. m., 611. 
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halálhírét) része.26 A hozzá fűzött pár soros bevezető és záró kiegészítés 
viszont csak a magyar szövegben szerepel. Az ezt követő fejezet (124. Mi-
ként Tiberius császár Jesusért követet küldött Jerusalemben) elsődleges 
forrása szintén a korábban követett ismeretlen forrás, de a cseh szövegből 
is átvesz részeket. Ezután visszatér a cseh szöveghez, és egészen a könyv 
végéig nem találunk újabb, máshonnan vett betoldást. Az utolsó fejezet 
végén lévő elmélkedést Szűz Máriáról és a könyvet záró imádságot nem 
sikerült a cseh szövegben azonosítani. A két kompilált imádság közti ima 
(Szűz Mária Menyben menetele napjára való imádság) viszont a cseh szöveg egyik 
korábbi fejezetéből való, a Szűz Mária haláláról szóló fejezet záróimádsá- 
ga.27 A cseh változat utolsó fejezetei a magyar fordításból kimaradtak. 

A fordító munkamódszerére mindenütt jellemző, hogy remek stilisztikai 
érzékkel kihagyja a többször ismétlődő gondolatokat, a cseh szövegben 
gyakori költői kérdéseket, hatást fokozó felkiáltásokat, a feleslegesen hosz-
szúra nyúlt elmélkedéseket, siralmakat pedig lerövidíti. 

Újfalusi Judit műveltségének bizonyítéka, hogy az eredetiben megjelenő 
bizonyos igen naiv elképzelések vagy teológiai tévedések a magyar szövegbe 
nem kerültek be. Például a cseh szövegben olvashatunk arról, hogy az an-
gyalok hogyan készítenek maguknak testet a levegőből, mielőtt megjelennek 
valakinek, milyen gonddal ügyelnek arra, hogy ez a test nagyon szép és jó 
illatú legyen.28 Ugyancsak kihagyta azt a részt az angyaloknak a megszületett 
Jézus feletti öröménekéből, amikor arra kérik a kisdedet, hogy legyen irgal-
mas hozzájuk. „Úristen, Isten Báránya, az Örök Atyának Fia, aki elveszed a 
világ bűneit, irgalmazz nekünk, ki az Atya jobbján ülsz, könyörülj rajtunk, 
hallgasd meg kérésünket, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr 
[…]”.29 Az imádságnak ez a része emberekhez illik, nem a szent angyalok-
hoz, akik nem vétkeztek. 

A szerző és a cseh fordító is férfi szerzetes volt, de a magyar változatot 
egy szerzetesnő készítette. Amikor az elmélkedések során önmagára reflek-
tál, nem követi az eredeti szöveget, hanem nőnemű alakot használ. Így pél-
dául az elmélkedésekben magát „lányodnak” vagy „szolgálódnak” nevezi az 

                                                   
26 z KOCHEMU, i. m., 812–813. 
27 Uo., 941–942. 
28 Uo., 249. 
29 Uo., 317. 
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eredeti szövegben található fiad és szolgád helyett.30 Itt tetten érhető, hogy 
a szöveget nemcsak fordította, hanem értelmezte is. Valószínűleg nemcsak 
saját női mivolta miatt változtatott az eredeti szövegen, hanem azért is, 
mert elsősorban női olvasókra számított. 

Mindezek megerősítik Vida Tivadar feltételezését, hogy a Makula nélkül 
való tükör elsődleges forrása Martin von Cochem Das Grosse Leben Christi 
című művének Edelbert Nymburský által cseh nyelvre fordított változata 
volt. Ugyanakkor az összevetés során kiderült, hogy Újfalusi Judit a Piry-
hártya kódexén kívül is használt más forrásokat. Ezek azonosítása részben 
már megtörtént, részben az elkövetkezendő kutatások egyik legfontosabb 
és legérdekesebb feladata.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
30 Fiad helyett lányod: z KOCHEMU, i. m., 741; Makula..., i. m., 413. – z KOCHEMU, i. m., 770; 
Makula…, i. m., 432. – Szolga helyett szolgáló: z KOCHEMU, i. m., 931; Makula..., i. m., 521. 
31 A Makula nélkül való tükör középkori nyelvemlékforrásainak azonosítását Lauf Judit végzi. 
A függelékben a szerző hozzájárulásával ebből már további részeredményeket is közlünk. 
Vö. Az Érsekújvári kódex és a Makula nélkül való tükör, konferencia-előadás: Misztika a 16–18. 
századi Magyarországon, A Lelkiségtörténeti Műhely 5. konferenciája, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2012. április 13–14. (Megjelenik a Magyar Könyvszemlében.) Egyéb cseh források 
azonosítása (pl. a Čtení Nykodémovo) jelenleg folyamatban van. A kutatás jelenlegi fázisában 
ezekről még nem lehet biztos kijelentéseket tenni. Eddigi közös eredményeinket szlovák 
nyelven publikáltuk: Eszter KOVÁCS, Judit LAUF, Maďarské rukopisy a české tlače ako čítanie 
Judit Ujfalusi = Studia Bibliographica Posoniensia 2012, Bratislava, Univerzitná knižnica v 
Bratislave, 2012, 97–112.  
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Függelék 
 

A Veliký život Pána […] és a Makula nélkül való tükör eltérő fejezetei 
 
Kterák Pán Ježíš na 
Květnou neďeli do 
Jeruzaléma na oslátku jel 
(93. kap.) 

Miként ment Kristus Virág 
Vasárnap Jerusalemben (57. 
rész) 

Cochem + ismeretlen forrás  

– Miként kérték Kristus Urun-
kat nagy hétfőn, hogy a 
Mártha házánál egye meg a 
Húsvéti Báránt (58. rész) 

 Érsekújvári kódex 

Kterák Pán Ježíš učedlníkům 
svým své umučení vyjevil 
(94. kap.) 

Miként Kristus 
Tanitványinak az ő kin-
szenvedésit ki-nyilatkoztatta 
(59. rész)  

Cochem 

Kterák Pán Ježíš prodán byl 
(95. kap.) 

Miként Júdás a Kristust 
harmincz pénzen el-adta, és 
miként vacsorált Nagy Szer-
dán Kristus Bethaniában (60. 
rész)  

Ismeretlen forrás 

Kterák Pán Ježíš své milé 
matce umučení své vyjevil 
(96. kap.) 

Miként jelentette meg 
Kristus az ő Szent Annyának 
maga kinszenvedésit, és 
micsoda kéréseket tött a 
Szűz Mária az ő szent Fiátúl 
(61. rész) 

Ismeretlen forrás 

Kterák Pán Ježíš s svou 
matkou se rozžehnal a jí 
dobrou noc vinšoval (97. 
kap.) 

Miként Kristus Sz. 
Annyának szolgálattyát 
megköszönte és tüle el-
búcsúzott (62. rész) 

Ismeretlen forrás + Cochem 

Kterák Pán Ježíš učedlníkům 
svým nohy myl (98. kap.) 

Miként a vég vacsorát meg-
tette Urunk, és a láb 
mosásrúl a az Oltári Szent-
ség szerzéséről (63. rész) 

Ismeretlen forrás + Cochem 

Kterák Pán Ježíš na horu 
Olivetské šel (99. kap.) 

Miként Kristus Urunk a 
Tanitványokkal a kertbe 
ment (64. rész) 

Ismeretlen forrás + Cochem 

– Miként tartatott tanács az 
ártatlan Jesusra (69. rész) 

A Piry-hártya kódexe (Piry-
hártya és Máriabesnyői töredék) 
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Kterák Pán Ježíš na hoře 
Olivetské krví se potil a od 
Anjela posilněn byl (104. kap.) 

Miként Kristus vérrel 
veritékezett és az Angyaltúl 
erősíttetett (70. rész) 

Cochem 

– Miként Nagy-Csötörtökön 
estve a Szűz Mária 
Bethániában nagy keserűsé-
get érzett sziveben (71. rész) 

A Piry-hártya kódexe 
(Máriabesnyői töredék) 

Kterák Pán Ježíš nepřátelům 
svým v cestu šel (105. kap.) 

Miként ment Kristus bátor 
szivel ellenségei eleiben (72. 
rész) 

Cochem 

Kterák Pán Ježíš byl zajatý 
(107. kap.) 

Miként Kristus Urunkat 
megfogták (73. rész) 

Cochem 

Kterák Pán Ježíš k Annášovi 
veden byl (108. kap.) 

Miként Urunk Jesus Annás-
hoz vitetett (74. rész) 

Cochem 

Kristus před Kaifášem (109. 
kap.) 

Kristus Kaiffas előtt való 
létéről (75. rész) 

Cochem 

Kterák Pán Ježíš byl 
posmíván (110. kap.) 

Miként Urunk Jesus Kaiffas 
előtt csúfoltatott (76. rész) 

Cochem 

Kterák Pán Ježíš tu ostatní 
noc posmíván byl (111. kap.) 

Miként csúfoltatott Kristus 
Urunk azon éjjel (77. rész) 

Cochem 

Kterak Rodičce boží 
oznámeno bylo zajetí Páně 
(112. kap.) 

Miként Urunk Jesus meg-
fogását a Szűz Máriának 
hirré vitték (78. rész) 

Cochem + Érsekújvári kódex 

Kterak hrob Pána Ježíše 
stráží opatřen byl a jeho 
smrt do Říma císaři se 
donesla (141.) 

Mint őriztetett Urunk Jesus 
koporsója, és Jóseff 
Nicodémus meg-fogásokrúl 
(108. rész) 

Cochem + Nikodémus-
evangélium 

Kterak Pán Ježíš do 
předpeklí vstoupil (142. kap.) 

–  

O veliké slávě velikonoční 
(143. kap.) 

–  

O slavě Velikonočního hodu 
božího (144. kap.) 

–  

O slavném zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše Krista (145. 
kap.) 

Urunk Jesus halottaiból fel 
támadásáról, és miként 
jelent-meg az ő Sz. 
Annyának (109. rész) 

Cochem + Ismeretlen forrás 
+ Érsekújvári kódex 32 

                                                   
32 Szent Bonaventurára hivatkozik. A forrás azonosítása további filológiai kutatást igényel. 
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Kterák Pán Ježíš ponejprv se 
své milé matce zjevil (146. 
kap.) 

  

Kterak tři Marie k hrobu šly 
(147. kap.) 

Miként a három Mária a 
koporsóhoz mentek (110. 
rész) 

Cochem 

Kterak se Pán Ježíš Máří 
Magdaléně zjevil. (148. kap.) 

Miként Urunk Jesus, Maria 
Magdolnának meg jelent 
(111. rész) 

Cochem 

Pán Ježíš dvoum 
učedlníkům do Emauz 
jdoucím se zjevuje (149. kap.) 

Miként Urunk Jesus az 
Emausban menő két 
tanítvánnak meg-jelent (112. 
rész) 

Cochem 

Kterak Pán Ježíš slavně na 
nebe vstoupil (155. kap.) 

Urunk Jesus dicsőséges 
mennybe meneteliről (117. 
rész) 

Cochem 

Kterak Pán Ježíš slavně na 
nebi korunován byl (156. kap.) 

Urunk Jesus dicsőséges 
koronázattyárúl (118. rész) 

Cochem 

Kterak se k příští Ducha 
svatého hotoviti máme (157. 
kap.) 

–  

– Miként hárman bizonyságot 
tettek, hogy Urunk Jesus 
felment Mennyországban az 
ő Szent Attyához (119. rész) 

Nikodémus-evangélium 

– Miként adott Nicodemus 
tanácsot, hogy a Jesust az 
hegyekben keressék, és mint 
hiták, és fogadták Jósefet a 
magok tanácsában (120. rész) 

Nikodémus-evangélium 

– Miként bizonyittyák 
úijobban az három férjfiak a 
Christus fel-támadását (121. 
rész) 

Nikodémus-evangélium 

– Miként Lencinus és Garinus, 
mindenekről bizonyságot 
töttek (122. rész) 

Nikodémus-evangélium (szö-
vegegyezés: Érsekújvári kó-
dex) 

– A Szent Atyák örömökrűl, és 
Paradicsomban vitelekről 
(123. rész) 

Nikodémus-evangélium 
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– Következik Pilatus levele kit 
Jesusrúl írt Romában Tiberi-
us Császárnak (123. rész) 

Cochem33 (tartalmi egyezés: 
Nikodémus-evangélium) 

– Miként Tiberius császár 
Jesusért követet küldött 
Jerusalemben (124. rész) 

Cochem + Nikodémus-
evangélium  

 
 
 
 

                                                   
33 A Cochem-féle szövegben máshol szerepel, a 141. fejezet része (Kterak hrob Pána Ježíše 
stráží opatřen byl a jeho smrt do Říma císaři se donesla). Vö. z KOCHEMU, i. m., 812–813. 
Ugyanez a szöveg megtalálható a Nikodémus-evangéliumban is. Cochem is ezt használhatta 
forrásként. 



 

189 
 

LESTI JUDIT 
Hajnal Mátyás SJ: Szíves könyvecske 
(Bécs, 1629) 

 
 
Hajnal Mátyás (Nagyszombat, 1578. április 23. – Bécs, 1644. május 28.)1 
nyomtatásban megjelent írásait élete utolsó negyedében, névtelenül adta ki2 
(Az igazi isteni tiszteletnek tiszta tükre, 1638; Kitett cégér, 1640), főműve a Szíves 
könyvecske, melynek eredeti címe: Az Jesus Szívét szerető szíveknek ájtatosságára 
Szíves képekkel kiformáltatott és azokrul való elmélkedésekkel és imádságokkal meg-
magyaráztatott könyvecske.3 A könyv 1629-ben Bécsben látott napvilágot 18 
metszettel (később 1642-ben Pozsonyban 20 képpel; modern szövegkiadása 
1932-ben jelent meg, majd 1974-ben, 1992-ben).4 A művet Esterházy Mik-
lós nádor második feleségének, Nyáry Krisztinának5 ajánlotta a szerző.  

A mű semmilyen hagyományos műfajba nem sorolható.6 A könyv első 
részében Hajnal a misztikus hármas út (via purgativa, via illuminativa, via 
unitiva) 18 állomásán vezet végig, a könyv második felében elmélkedések és 
himnuszok következnek. Hajnal a sorozat képeit és a hozzájuk tartozó ver-
seket készen találta, ezeket latinról magyarra fordította, és mindhez egy 
három-három „punt”-ból álló elmélkedést és végül egy könyörgést kapcsolt. 
Ipolyi Arnold kutatta ki, hogy a metszetek készítője Antoine Wierix († 1624) 

                                                   
1 Hajnal Nagyszombatban a város első iskolájának volt a tanulója, Grácban Pázmány eminen-
se, majd tanártársa. 1598-ban Olmützben lépett be a Jézus Társaságába. Hivatására egy évtize-
den át készült fel. 1619-től Nagyszombatban élete végéig Esterházy Miklós udvarának lelki 
gondozója volt: magyar hitszónok, gyóntató, térítő, nevelő. A tizennyolc éves koráig protes-
táns Esterházynak mindkét feleségét ő térítette át a katolikus vallásra. Esterházy felnőtt fejjel 
tanult Hajnaltól filozófiát, matematikát és teológiát. – CSAPODI Csaba, Eszterházy Miklós, Bp., 
1942, 152; idézi HOLL Béla, [Tanulmány] = HAJNAL Mátyás, Szíves könyvecske, Bp., Balassi – 
MTA Irodalomtudományi Intézete, 1992 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 27), 14. 
2 HOLL Béla, Hajnal Mátyás elmélkedő könyvének versei, Irodalomtörténeti Közlemények, 1970, 
519. 
3 RMK I. 576. 
4 Ma mindössze 3 példány ismert belőle, mind csonka állapotban. 
5 Thurzó Imre 1624-ben katolikussá lett özvegye volt. 
6 KLANICZAY Tibor, A magyar barokk irodalom kialakulása = K. T., Reneszánsz és barokk, 
Szeged, Szukits, 1997, 315; idézi: GÁBOR Csilla, A meditáció a hitgyakorlásban és az irodalomban, 
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2000/1, 140. 
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antwerpeni rézmetsző volt. A képek Cor Jesu amanti sacrum (A szerető Jézus-
nak szentelt szív) címen kerültek forgalomba hatsoros latin versikékkel. 
Wierixnek a rézkarcaihoz írt szövegeit több nyelvre is lefordították, a jezsui-
ták közül is többen írtak elmélkedő szövegeket a rézkarcokhoz. Hajnal Má-
tyás azonban nem használta fel ezeket, valószínűleg nem is találkozott ve-
lük, úgy tűnik, meditációit, elmélkedéseit és imádságait ő maga írta a képek-
hez.7 A történetben Jézus meghódítja, megtisztítja, virágzó erényekkel, majd 
saját keresztjével felruházza, végül megkoronázza a szívet. Ezen az úton az 
elmélkedő emberi szív találkozik Jézus Szívével.  
 
 

A Jézus Szíve-tisztelet története 
 
A legkorábbi századokban a Krisztus nyitott oldalából kiömlő vér és víz 
misztériuma jelentette a devóciók, elmélkedések alapját. Az első tíz században 
a tisztelet a Szent Sebeknek szólt. A 11. és a 12. századtól jelent meg a Szent 
Szív iránti tisztelet. Ez a Szív az oldalseben keresztül vált fokozatosan elérhe-
tővé. Ennek a misztikus behatolásnak a képei előhívják Bonaventura (1221–
1274) gondolatait De perfectione vitae ad sorores című munkájából: „Menj köze-
lebb szeretettel, szolgálóleány, Jézus sebeihez, melyeket érted kapott, Jézus 
tövissel való megkoronázásához, és szögeihez a keresztfán. Nézd meg, de ne 
csupán a szögek nyomát Krisztus kezein, mint Szent Tamás, és ne légy elége-
dett azzal, hogy beteszed ujjaidat a sebbe, hanem lépj be az oldalseb ajtaján, 
és menj fel Jézus szívéhez […]”.8 Bonaventura arra ösztönözte a nővéreket, 
hogy ne csak megérintsék Krisztus sebeit, mint Tamás apostol, hanem lépje-
nek be az oldalseb kapuján, és jussanak el egészen Jézus szívéig. Az ő szavait 
már megelőlegezte Clairvaux-i Szent Bernát (1090–1153) is: „Engedd látni 
nekünk a látható sebeiden keresztül a láthatatlan szeretet sebét”.9 Ezek az 
idézetek is mutatják az utat a sebtől a szívhez, a külsőtől a bensőhöz, a fizikai-

                                                   
7 ZEMPLÉNYI Ferenc, Egy magyar jezsuita emblematikus: Hajnal Mátyás = A reneszánsz szimbo-
lizmus: Tanulmányok, szerk. FABINY Tibor, PÁL József, SZŐNYI György Endre, Szeged, 
JATEPress, 1998 (Ikonológia és Műértelmezés, 2), 146. 
8 BONAVENTURA, De perfectione Vitae ad Sorores, VI. 2.; az idézetet angolból (BONAVENTURA, 
Holiness of Life, ed. Fr. WILFRIED OFM, London, 1928, VI. 63) ford. Lesti Judit. 
9 Jeffrey F. HAMBURGER, The Rothschild Canticles, Art and mysticism in Flanders and the Rhineland 
circa 1300, New Haven and London, Yale University Press, 1990, 73. 
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tól a spirituálishoz. Szent Bernát a legédesebb Szívről beszélt (Cor Jesu 
dulcissium).10 A Szív sebe szimbolizálta az isteni szeretet sebét. Krisztus sebét 
szó szerint belépésként értelmezték a misztikusok, akik egyesülésre vágytak 
vele lélekben. Az elragadtatás számukra eggyé válást, egyesülést jelentett a 
sebekkel. Krisztus emberségének az esszenciáját a sebeiben látták.  

Olykor túlszínezve ábrázolták a lándzsa által okozott oldalsebet, amelyből 
áradt, ömlött a víz és a vér. Helftai Szent Gertrúdnak (1256–1301) volt egy 
víziója: a fejét a Megváltó oldalán nyugtatta, és hallotta dobogni az isteni szí-
vet. Majd megkérdezte János evangélistától egy látomásban, hogy ő is érezte-
e az utolsó vacsorán az isteni dobogást, és ha igen, miért nem beszélt róla? Ő 
azt felelte, hogy ennek a kinyilatkoztatásnak egy későbbi korban kell megtör-
ténnie, amikor a már kihűlt világnak szüksége lesz rá, hogy újraélessze magá-
ban Krisztus szeretetét.11 Gertrúdnak volt egy másik látomása is, amikor egy 
alkalommal áldozás után a miniatúrával díszített imádságos könyvébe mé-
lyedt. Így ír erről a tapasztalatáról: „[…] úgy tűnt nekem, mintha a könyv 
jobb oldalán, a festett feszületből a napfény sugara hegyesen, mint egy nyíl, 
kilövellt volna egy pillanatra, majd visszahúzódott volna. Amíg tartott, gyön-
géden hatott rám, de mélyen.”12 (Ahogy már említettem, ekkor még nem az 
Isteni Szívre irányult a vallásos tisztelet, hanem a Megfeszített oldalsebére, 
amelyből a szentségek fakadnak, innen vetült ki a szeretet nyila, és sebezte 
meg Gertrúd szívét is). A seb jelzi Krisztus emberségét és szentségét is egy-
szerre – ezért nevezhető emberi és isteni mivolta közötti átjárónak. A seb 
fokozatosan kapuvá vált a szívhez. Johannes Tauler (1300–1361) prédikációi 
keretében misztikus teológiát fejtett ki, az egyesülés lehetőségével foglalko-
zott Isten és a lélek között. Tauler a rábízott nővérek számára Krisztus öt 
sebének tiszteletét ajánlotta, Jn 10, 9-re utalva („Ego sum ostium […]” – „Én 
vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, bejár és kijár, és legelő-
re talál”). Tauler az öt sebet nyitva álló kapuknak nevezte, melyeken keresztül 
az ember lejuthat tulajdon alapjáig, a lélekalapig.13 

                                                   
10 ZEMPLÉNYI, i. m., 147. 
11 Szimbólumok lexikona, szerk. Michel GUILLEMOT, Bethsabée BLUMEL, ford. SÓVÁGÓ 
Katalin, [Bp.], Saxum, 2009, 548.  
12 Jeffrey F. HAMBURGER, The Visual and the Visionary: Art and Female Spirituality in Late 
Medieval Germany, New York, Zone Books, 1998, 127. 
13 Louise GNÁDINGER, Johannes Tauler: Lebenswelt und mystische Lehre, Beck, München, 1993; 
idézi: Louise GNÁDINGER, Jézus Krisztus és az őt követő ember teljessége Johannes Tauler 
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A 13. századtól a 16. századig a devóciót személyes módon végezték a 
misztikus rendek. A tridenti zsinatot követően, a 16. századtól a devóció 
átalakult, elvált a misztikától, aszketizmusba hajlott. A Szent Szív-devóció 
továbbfejlődött a 17. században, ekkor elsősorban a jezsuiták terjesztették, 
ám igazi kibontakozását Alacoque Szent Margit Mária alapozta meg 1675-
ben Burgundiában, amely hely a Jézus Szíve-tisztelet központja lett. Hajnal 
Mátyás műve azonban az ő fellépése előtt már készen állt, így megelőzte a 
17. század második felében felvirágzó Jézus Szíve-tiszteletet. 
 
 

A Szíves könyvecske 
 
A Szíves könyvecske olyan utat vázol, amelyben a szemlélő az ábrázolt szerep-
lőkön keresztül alakíthatja ki Istennel személyes kapcsolatát. Hajnal hangsú-
lyozza, hogy ebben a szeretetkapcsolatban nem földi értelemben vett szere-
lemről van szó, hanem a középkorban már tért hódított jegyesmisztikáról, a 
lélek egyesüléséről Istennel. 

A képsorozat alapvető témája a szív-motívum, vezérelve pedig a megté-
rés teológiai indoklása, a keresztény teológia kegyelemtanának14 módszeres 
kifejezése.15 Hajnal ebben túlhaladta mesterét, Pázmányt, aki műveiben a 
kegyelemtant elkerülte.16 

A játékos képek ellenére a szövegekben teljes súlyával, komolyságával je-
lenik meg a vezérmotívum, a kegyelemtan odatartozó része. A tizennyolc 
meditáció a via purgativa, illuminativa és unitiva misztikus útját járja be, az 
út végén a szívet Jézus koronázza meg. Mindegyik úthoz hat-hat meditáció 
és metszet tartozik.17 A menyasszony (a lélek) és jegyese (Jézus) misztikus 

                                                                                                                       
müsztagógiájában: Vázlatos megfontolások egy összetett kérdéskörhöz, ford. GÖRFÖL Tibor, Vigilia, 
2004/6, 402–410. 
14 A kegyelemtan a tridenti zsinat után került a teológiai viták középpontjába. Vö. HOLL, 
Hajnal Mátyás..., i. m., 521. 
15 HOLL, [Tanulmány], i. m., 19. 
16 HOLL, Hajnal Mátyás..., i. m., 521. 
17 Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyvében a lélek három erejét mozgatja meg: a meg-
értést, az emlékezést és az akaratot. Ennek első része, hogy a lelkigyakorlatozó elképzeljen 
egy adott helyet, azonban Hajnalnál nem nyer ekkora teret a képzelet, annak helyét itt met-
szetek, képek töltik ki. Hajnal Mátyás meditációjának ugyanakkor szoros kapcsolata van a 
formális Szent Ignác-i jezsuita meditáció szerkezetével. Vö. ZEMPLÉNYI, i. m., 152. – A 
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nászát jelenítik meg mind a metszetek, mind a hozzájuk tartozó elmélkedé-
sek. Ehhez az Énekek Éneke szerelmi stilisztikáját, kép- és teológiai gondo-
latvilágát használta fel Hajnal (összesen húsz alkalommal idéz az Énekek 
Énekéből).18 Hajnal nyelvezete inkább a középkori misztika nyelvével ro-
kon, mint a barokkal.19 A tridenti zsinatot követően a szeretet hangja, az 
erosz nyelvezete elhalkult. A tridenti korszakban a spiritualitás legfontosabb 
eleme a semmi lett. Ebből a szempontból Hajnal nyelvezete az Énekek Éne-
kéhez köthető szerelmes szavak használatával a középkori jegyesmisztika 
köréhez tartozik még (ez jellemzi Avilai Szent Teréz vagy Keresztes Szent 
János írásait is). 

A Szíves könyvecske metszetein a gyermek Jézus és a szív látható (eleinte 
láng nélkül, majd lánggal). A szív az irgalom attribútuma a 13–14. századtól 
kezdve.20 A lángoló szív pedig a szerelem és szenvedély szimbóluma. A 
Biblia összes könyvei közül Sirák fia könyvében esik a legtöbb szó a szívről. 
A kereszténységben a szív az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szere-
tet székhelye. A szív az attribútuma Szent Ágostonnak, Sziénai Szent Kata-
linnak, Páduai Szent Antalnak, Svédországi Szent Brigittának, Xavéri Szent 
Ferencnek, Avilai Nagy Szent Teréznek, Loyolai Szent Ignácnak. 

A most következő elmélkedések, képek bemutatása során a Hajnal Má-
tyás által használt Káldi György-féle bibliafordításra hivatkozom, amely 
1626-ban jelent meg Bécsben. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
lelkigyakorlatozó személynek az elmélkedés tárgyát a lehető legintenzívebben kell elképzel-
nie és átélnie. A gyakorlat célja, hogy a képek beivódjanak a gyakorlatot végző személy 
elméjébe, s Krisztus követésére buzdítsák. Szent Ignác könyvének legfontosabb újdonsága 
az volt, hogy a középpontba a képzelet működését helyezte, amely a lelkigyakorlatozó akti-
vitására épül.  
18 KLANICZAY Tibor, Reneszánsz és barokk, Bp., Szépirodalmi, 1961, 397–401; idézi: HOLL, 
[Tanulmány], i. m., 17. 
19 Előszó = HAJNAL Mátyás, Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára szíves képekkel kiformál-
tatott és azokrúl való elmélkedésekkel és imádságokkal megmagyaráztatott könyvecske, kiad. a budapes-
ti Szent Margit-leánygimnázium, Bp., [1932] (Magyar Irodalmi Ritkaságok, 17), 4. 
20 ZEMPLÉNYI, i. m., 148. 
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Via purgativa 
(1–6. elmélkedés) – a megtisztulás útja – a segítő kegyelem 

 
1. elmélkedés – Jézus lángoló szívéről  
 
Holl Béla elvitatja, hogy Hajnal műve a Jézus Szíve-kultusz egyik első meg-
jelenése lenne.21 Ugyanakkor Zemplényi Ferenccel egyetértve úgy gondo-
lom, hogy a szövegek összefüggnek a Szent Szív-tisztelettel: egyrészt az első 
elmélkedés Jézus Szívéről szól, másrészt magának a műnek a címe: Jézus 
Szívét szerető szíveknek […], valamint minden oldal tetején olvasható sor a 
fejlécen: „Jesus Urunk Szívéről”. Ezeken a helyeken konkrétan Jézus Szívé-
ről esik szó, nem pedig a szívről általában, vagy az Istent kereső lélek szívéről. 
 
 

 
 
                                                   
21 HOLL, [Tanulmány], i. m., 16. 
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2. elmélkedés – A bűnnel megterhelt szív 
 
Isten a próféta által ígéretet tett a bűnbánat alázatával kapcsolatban: „Ha 
vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó.” (Iz 1, 18). 
Ragyogó fehérnek kell lennie annak a léleknek, amelyben a Bölcsesség ma-
gának szállást vesz. Szent Bernát értelmezése szerint annyiban fekete a 
mennyasszony, amennyiben a földi ember képmását hordja, és annyiban 

szép, amennyiben a régi állapotát az 
égire cserélte.  
 
3. elmélkedés – Jézus a szív bezárt ajtaján 
zörget  
 
Isten zörget, ő a kezdeményező. Kez-
dő, indító kegyelemről van szó (gratia 
prima).22 A Jelenések könyvének (3, 20) 
leírása kapcsolható még az Énekek 
Éneke mellett a képhez: „Íme, az ajtó-
nál állok és zörgetek. Ha valaki meg-
hallja szavamat és ajtót nyit, bemegyek 
hozzá, vele étkezem és ő énvelem”.  

Hajnal hangsúlyozza, hogy a lélek 
hányszor megvárakoztatta Istent, aki 
az alvó szívet ébresztgette zörgetéssel, 
hogy a három ellenségtől (test, világ, 
ördög) elvonva eljegyezze magának 

örökre: „Nyisd meg nékem, én húgom, én szeretőm, én galambom, én 
szeplőtelenem, mert rakva a fejem harmattal és a fodorétott hajam éjjeli 
cseppekkel” (Én 5, 2); és a lélek milyen gőgösen felelt a zörgetésre: „Leve-
tettem köntösömet, mint öltözzem abba? Megmostam a lábaimat, mint 
mocskoljam meg azokat?” (Én 5, 3). 
 
 
 
                                                   
22 GÁBOR, i. m., 141. 
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4. elmélkedés – Jézus tüzes nyíllal a szívre lő  
 

Jézus nyíllal lő a szívre, mely Isten 
kegyelmének folytonosságára utal 
(gratia efficax).23 Isten türelmét mutat-
ja be, noha nem bocsátották be, azért 
ott marad, és tüzes nyíllal lőni kezd a 
kemény szívre, amíg azt meg nem hó- 
dítja magának. A rest menyasszony 
büntetése lehetne, hogy kedvese el-
hagyja: „Felkelék, hogy megnyitám az 
én szerelmesemnek; ő pedig eltért vala 
és elébb ment vala; az én lelkem 
megolvadott, hogy szóla; keresém és 
nem találám őtet, hivám és nem felele 
nékem.” (Én 5, 6). Itt azonban Isten 
tovább várakozik, és a szeretet tüzes 
nyilaival szüntelen a szívre lő. A kép 
az Énekek Éneke 4, 9-et is megjeleníti: 
„Megsebezted szívem, húgom, mát-
kám, megsebezted szívemet szemed 

egyetlen tekintetével”. Krisztus sebe az emberiség iránti szeretetének a 
szimbóluma, és az emberi szív sebe viszonozza, mutatja ezt a szeretetet 
Krisztus iránt. 
 
 

Via illuminativa (7–12. elmélkedés) – a megvilágosodás útja –  
a megszentelő kegyelem (gratia sanctificans) 

 
Ez a szakasz a megszentelő kegyelemről (7), erényekről és a Krisztus ke-
resztjéből áradó kegyelmi erőről szól. A megszentelő kegyelem két fő hatá-
sa: a bűnök eltörlése és a bűnös személy benső megújulása.24 

                                                   
23 Uo., 142. 
24 ELŐD István, Katolikus dogmatika, Bp., Szent István Társulat, 1978, 404; idézi: GÁBOR, i. m., 
142. 
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9. elmélkedés – A lelket felékesítő (megszentelő) kegyelemről  
 

A megszentelő kegyelem megtisztítja 
a lelket a bűnöktől, és felékesíti azt 
tökéletességeknek virágaival, mint „a 
hit szegfűje”, „a remény rozmaringja” 
vagy „a szeretet rózsája”. Az így fel-
ékesített lélek Jézus virágoskertje lesz: 
„Az én szerelmesem alá-ment az ő 
kertébe, a fű-szerszámok táblájához, 
hogy a kertekben legellyen és liliomo-
kat szedjen.” (Én 6, 1). Erről a drága 
kertről pedig így dicsekszik a lélek: 
„Az én szerelmesem enyim és én övé” 
(Én 2, 16). Öröm hallania a léleknek: 
„Jöjj el az én kertembe, én szerelme-
sem: learattam myrrhámat az én fű-
szerszámaimmal együtt […]” (Én 5, 1). 

Úgy gondolom, hogy a középkori 
eredetű hortus conclusus (elzárt kert) 
témához kapcsolódik Hajnal elmélke-

dése (a képtípus a 13–14. században alakult ki). A hortus conclusus az időn 
kívüliség tere, az égi elhívatását vállalónak, Krisztus misztikus jegyesének a 
lakhelye. A hortus conclusus bekerített, elzárt tere biztosítja a misztikus ta-
lálkozás helyét Krisztus és a lélek számára.25 Itt Krisztus megbékél a lélekkel, 
aki bűneitől már megtisztult, és kivezeti a lelket a bűnökkel teli életből. Ké-
sőbb, a 14., de jellemzőbben inkább a 15. században jelent meg a Paradi-
csomkert mint képtéma, amely szintén visszanyúlik az Énekek Éneke egyik 
hasonlatához: „Elzárt kert vagy, mátkám, húgom, elzárt kert, lepecsételt 
forrás.” (Én 4, 12). Krisztus és a lélek a szív „elzárt kertjében” tud csak talál-
kozni. Ahol tetőznek a tiszta erények, ott a misztikus házasság megköttetik. 
                                                   
25 A hortus conclusus az a szimbólumegyüttes, amely a krisztianizált természeti jelképeket 
foglalja össze. A jelképegyüttes eredete az Énekek Éneke, ahol az ifjú pár szerelmi egymásra 
találásának története, Salamon király és Szulamit keleties erotikájú, természeti hivatkozá-
sokban gazdag dalgyűjteménye allegorikusan értelmezendő. Vö. GÉCZI János, A tudás forrá-
sa: a kert, Magyar Pedagógia, 1999/3, 227. 
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10. elmélkedés – Krisztus kínszenvedésének eszközei (kereszt, szög, korbács) a szívben  
 

Krisztus kínszenvedésének szívünkben 
való hordozását mutatja be a metszet. 
A Szentírásban Isten azt kéri: „A ke-
zesnek jótéteményét el ne feledd, mert 
lelkét adta éretted” (Sir 29, 20). Krisz-
tus kínszenvedésének eszközei fegy-
verek a világ, test és ördög ellen. Haj-
nal kéri Jézust, hogy mélyen helyezze 
lelkébe ezeket az eszközöket, hogy 
ennek bélyegét hordozza magán: 
„Kötés mirha nékem az én szerelme-
sem […]” (Én 1, 13). 
 
 
 
 

 
11. elmélkedés – Jézus tüzéről a szívben  
 
A szeretet kínjáról való elmélkedés 
képe, mely szent tűzzel a szív minden 
részét behinti: „Erős, mint a halál a 
szeretet; kemény, mint a pokol a buz-
gó szerelem; annak lámpási tüzes és 
lángos lámpások.” (Én 8, 6). 
 
12. A négy utolsó dolgokról való elmélkedés 
 
Önismeret hiánya ellen való orvosság 
a Hajnal által megnevezett négy utolsó 
dologról (halál, ítélet, pokol, menny-
ország) való elmélkedés. Az ezekről 
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való elmélkedés önismeretre vezet, 
alázatra int, és segít abban, hogy ne 
értékelje túl a lélek önmagát, mintha 
királynék közül való volna, holott 
lehet, hogy csak leányzócskák között 
tartják számon: „Hatvanan vannak a 
királynék; nyolcvanan az ágyasok, a 
leányzócskáknak pedig nincsen szá-
muk.” (Én 6, 7). Tanításul ezt kapja a 
lélek: „Ha magadat nem ismered, ó te 
legszebb az asszonyok között, menj ki 
és eredj a nyájak nyomdokai után és 
legeltesd gödölyéidet a pásztorok 
sátori mellett.” (Én 1, 7). 
 
 
 
 
 

 
Via unitiva (13–18. elmélkedés) – az egyesülés útja – 

Istennek belénk öntött szeretete (charitas infusa) 
 
Megistenülés, deificatio, ez a szorosan vett misztika szakasza. „Aki engem 
lát, az Atyát látja, aki Jézusban van, az Istenben van, aki misztikusan Jézussá 
válik, az valóságosan megistenül”.26 A megistenülés, a deificatio (egy lélek 
lenni Istennel, egy lélek és lényeg lenni vele)27 alapvető feladata a keresztény 
embernek. A kereszténység szerint a deificatio azon alapul, hogy az ember-
ben Isten imagója rejlik. Nyugaton Ágoston által vált ismertté a fogalom. 
Az ember itt Isten jelenlététől megfosztatik, a lélekben működő Isten szá-
mára a saját működésének helye is önmaga: Isten önmagában működik.28 
Ezért használja a misztika az erosz nyelvét szerelmes kifejezéseihez, hiszen 

                                                   
26 Olasz misztikus írónők, szerk. Giovanni POZZI, Claudio LEONARDI, Bp., Európa, 2001, 56. 
27 A görögség, a latin egyházatyák, a 12. századi monasztikus teológusok foglalkoztak a témával. 
28 GNÁDINGER, Jézus Krisztus…, i. m., 410. 
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Isten iránt megnyilvánuló szeretet/sze- 
relem, Istennek az istenszeretete, sze-
retete önmaga iránt. Ehhez e világban 
az erosz nyelve szükséges: az ölelés 
utáni vágy hasonlatai teszik lehetővé 
az embernek Isten felé és Istennek 
ember felé való törekvését.  
 
15. elmélkedés – Próbatételek, vigasztalan-
ság, lelki szárazság (szív közepén békésen 
alvó Jézus) 
 
A hűség igazi próbája a vigasztalanság 
ideje, annak fájdalma, hogy Isten is el- 
hagyta a lelket. Isten próbára teszi a 
lelket, megfosztja a vigasztól, úgy lát- 
szik (ahogyan a képen is), mintha Jé- 

zus aludna: „Én aluszom de az én 
szívem vigyáz.” (Én 5, 2). 
 
16. elmélkedés – A vigasztalásról  
 
A bánat utáni csend, béke képe kö-
vetkezik. Hajnal arra int, hogy az 
öröm idején emlékezzünk a szomorú-
ságra, a bánat óráiban az örömre. A 
vigasz órái elaltatták a lelki menyasz-
szonyt: „Kényszerítelek titeket Jerusa- 
lemnek leányai, a vadkecskékre és a 
mezei szarvasokra, hogy fel ne költsé-
tek, se fel ne serkentsétek, az én szere-
tőmet, valamig maga nem akarja.” (Én 
2, 7). A Vőlegény karjában aludva a 
menyasszony minden erőfeszítést el- 
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hagyva pihen, mivel külső érzékei már elhaltak, mégis virraszt. Az alvás az 
eksztázis csúcsa, hiszen itt a Vőlegény a lelket már teljesen önnön rejtettsé-
gébe vonta. Ez tehát a misztikus felemelkedés utolsó állomása. Ez a nagyon 
mély alvás szimbolizálja, hogy a lélek a világ számára elaludt, de ebben az 
állapotban indul Isten arcának látása („visio Dei”) felé. Avilai Szent Teréz 
erről az állapotról így fogalmazott: 

Álomféle – mondom – mert a nyugalom imájában a lélek tényleg úgy van, mint-
ha bóbiskolna, amennyiben látszólag sem nem alszik, sem nincs ébren. Itt azon-
ban teljesen alszunk, és pedig mélyen alszunk a világ dolgai és önmagunk számá-
ra, amennyiben tényleg addig a rövid ideig, ameddig tart, az ember nem érez 
semmit, és nem képes semmire sem gondolni. Itt nem kell azon mesterkednünk, 
hogy felfüggesszük értelmünk működését. A lélek, ha ugyan szeret, még csak azt 
sem tudja, hogyan szeret, ki az, akit szeret, sem azt, hogy mit akar. Egyszóval úgy 
van, mint aki teljesen meghalt a világ számára, hogy annál jobban éljen Istennek. 
Nem képzelhető édesebb halál. A lélek mintegy el van szakítva mindazoktól a 
működésektől, amelyeket testben szokott végezni. Édes halál, mert bár a lélek 
látszólag elválik a testtől, annál jobban érzi magát Istenben.29 

 
18. elmélkedés – Mennyei boldogság, koro-
názás – a misztikus házasság megköttetik 
 
Ez a metszet azt mutatja, hogy a lélek 
elfoglalja helyét Krisztus mellett, aki 
megkoronázza őt. A misztikus házas-
ság megköttetett. A metszet egyben 
határt is jelöl, jelzi, hogy az ember 
számára elérhető misztikus út végső 
állomásához érkeztünk. A misztikus 
házasság fogalma elsőként a Talmud-
ban jelent meg, amely Isten és Izrael 
kapcsolatát mint spirituális házasságot 
értelmezte. Az Énekek Énekének a 
Szentírásba kerülése legitimmé tette az 
érzéki képek és a jegyesi nyelvezet 
használatát, amely Isten és a lélek 

                                                   
29 Jézusról nevezett Szent TERÉZIA [Avilai Szent TERÉZ], A belső várkastély, ford. SZEGHY 
Ernő, [Győr], Győri Kármelita Rendház, 1996, 89 (Ötödik lakás, I. fejezet). 
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szerető kapcsolatának a kifejezője lett. A házasság elképzelése Isten és az 
Egyház (Istent szeretők inkarnációja) között igen korán megjelent a keresz-
tény tradícióban, alátámasztva Szent Pálnak az Efezusiakhoz írt levelével (Ef 
5, 22–33) az 1. századból, amely párhuzamot von a két ember közötti há-
zasság, valamint Krisztusnak az Egyházzal kötött misztikus házassága kö-
zött. Assisi Szent Ferenc is használta a misztikus házasság koncepcióját a 
„Donna Poverta”-val kötött felbonthatatlan közösségvállalásának kifejezé-
sére.30 Más korai ferences szöveg, mint a Sacrum Commercium Sancti Francisci 
cum Domina Paupertate már elsősorban a misztikus házasságra helyezi a hang-
súlyt.31 A misztikus házasság Isten és a szerető lélek között köttetett, amely 
a középkori vallásos nők közösségének az alapját határozta meg (megjelent 
férfi közösségekben is, de a nőknél jelentősen meghatározóbb volt). Okai 
között szerepel az a tény is, hogy már a 4. századi teológusok arra bíztatták 
a nővéreket, hogy úgy éljenek, mintha Krisztus jegyesei volnának. A kolos-
tori, elzárt élet fejlődésében a misztikus házasság (connubium spiritualea) a 
női monasztikus élet elkülönült részévé vált. Mária Isten jegyese volt, ezt a 
titokzatos házasságot a liturgiában ünnepelték, és a 12. század néhány 
kommentárjában is felbukkant az Énekek Énekének a magyarázataiban, így 
Mária az örök modellt szolgáltatta a nővérek számára.32 Amiként Mária 
Isten jegyese, ők úgy Jézus jegyesei.  

A Hajnal Mátyás által vezetett misztikus utazás végső állomásához ér-
keztünk a 18. és egyben utolsó elmélkedéssel és metszettel. A misztikus 
házasságnak a beteljesülése jelenti az emberi tapasztalat által elérhető legtá-
volabbi fokot. 
 

                                                   
30 Szent Ferenc misztikáját Dante jelenítette meg az Isteni színjátékban (Paradicsom, 11. 
ének). Szent Ferenc életének jelentős eseménye volt, amikor a nyilvánosság előtt lemondott 
vagyonáról, és átadta magát a szegénységnek, Donna Povertának. Ez azonban nem igazodik 
a jegyesmisztika koncepciójába, melyet az Énekek Éneke közvetített, ahol Krisztus (mint 
Vőlegény) a lelket (a menyasszonyt) a borospincébe vagy a hálószobába vezeti be. Szent 
Ferencnél nem a szeretetben való egységről van szó, hanem a megvetettségben való közös-
ségvállalásról. 
31 Women and Faith: Catholic Religious Life in Italy from Late Antiquity to the Present, ed. Lucetta 
SCARAFFIA, Gabriella ZARRI, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1999, 35. 
32 Giovanni BONA, De discretione spirituum in vita spirituali deducendorum, Roma, 1872, 193; 
idézi: Women and Faith, i. m., 35. 
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MACZÁK IBOLYA 
Ferences vagy jezsuita? 
(Misztikus jegyek a barokkban egy ferences prédikáció 
– makula nélkül való – tükrében)* 

 
 
Korábbi filológiai kutatásaim során igazoltam, hogy Kelemen Didák nagy-
pénteki beszédében a ferences és jezsuita elemek sajátos keveredése tapasz-
talható, ám eddig kevés gondot fordítottam a jelenség lelkiségtörténeti ma-
gyarázatára.  

A Kelemen Didák minorita szerzetes neve alatt Buza fejek címmel 1729-
ben megjelent prédikációs kötetben a nagypéntekre való második beszéd 
jelentős mértékben kompiláció. Legfőbb forrásának sokáig Pázmány Péter 
második nagypénteki beszédét tartotta a szakirodalom.1 Megjegyzendő, 
hogy a prédikáció szerzősége nem tisztázott, vélhetően szerepe van benne a 
jelenleg csaknem ismeretlen Bernárd Pál plébánosnak. Mindazonáltal a 
szöveget a megjelenési adatok alapján Kelemen Didákhoz kapcsolom.2 A 
későbbiekben azonban igazolást nyert, hogy e beszéd legfőbb forrása a 
Makula nélkül való tükör, Pázmány Péter első nagypénteki beszédéből egy 
rövidebb rész, illetve feltételezhető egy harmadik forrás is: az ír származású 
jezsuita, Guilielmus Stanihurstus Dei immortalis [...] historia című műve.3 Filo-
lógiai szempontból jezsuita (két-három forrás) és ferences (egy forrás) ori-
entáltságú művel van tehát dolgunk, így elsősorban e két rend lelkiségének 
hatásai érvényesülnek benne. 

Joggal merül fel az a kérdés, hogy vajon milyen szempontok szerint vál-
togathatta a forrásokat a hitszónok, egyáltalán „tudatosnak” tekinthetjük-e 
                                                   
* A szerző az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tagja. A tanulmány 
az OTKA K 101571 számú pályázat támogatásával készült. 
1 OCSKAY György, Pázmány hatása Kelemen Didák prédikációiban, Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1982, 436–448; HARGITAI Andrea, Kelemen Didák prédikációinak Pázmány-kompilációi, 
Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 638–656.  
2 Ennek okairól bővebben: MACZÁK Ibolya, „Enyim csak foldozás…”: Szerzőségi és szövegalkotá-
si kérdések Pázmány Péter, Kelemen Didák és Bernárd Pál tevékenységének háromszögében, Irodalom-
történeti Közlemények, 2010, 163–169. 
3 A kapcsolódó forráshasználatról bővebben: MACZÁK Ibolya, Elorzott szavak: Szövegalkotás 
17–18. századi prédikációkban, [Szigetmonostor], WZ Könyvek, [2010], 118–138. 
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kompilációját abban az értelemben, hogy valamilyenfajta rendszer, átlátható 
struktúra szerint történt-e a szövegszerkesztés. Úgy tűnik, igen. Ez pedig 
leginkább akkor derül ki, ha megvizsgáljuk, hogy milyen forrásokat nem 
használt a kompilátor. A kérdésre adható válasz ebben a formában értel-
metlen, ám érdemes megfigyelni, melyek lehetnek azok a forráscsoportok, 
amelyeket joggal használhatott volna, mégsem tette. 

A Pázmány-források tekintetében a legszembetűnőbb jelenség, hogy a 
jezsuita hitszónok három beszéde közül kettőt kompilált a Buza fejek össze-
állítója: az egyiket jelentős mértékben, a másikat alig. Előbbi az „egész Pas-
siónak rendit” beszéli el, utóbbi azt, hogy „mit kell a’ Christus szenvedésé-
ben szemlélnünk és abból minémű hasznot kell vennünk.” Ez mindenkép-
pen tudatos forrásválasztásra utal.4 

Érdekes azonban, hogy a Kelemen Didák-beszéd alapvetően nem követi 
a jezsuita prédikáció felépítését. Pázmány beszéde ugyanis a propozíció 
alapján a következőképpen épül fel:  

Mivel a’ Pokolbéli Sárkánynak Hét feje vagyon, melynek fulákjával mérgesíti a’ 
Világot; az emberi Gonoszságnak Hét forrása és kút-feje vagyon, melyből árad-
nak minden Bűnök; az Isten haragjának is Hét edénye vagyon, mely reánk önte-
tik: Christus Urunk-is Hét helyen akara szenvedni a’ Vég-vacsora után. Először, 
a’ Kertben; a’ hol vérrel verítékezék, és meg-fogaték. Másodszor, az Annas házá-
nál; a’hol arczul csapdostaték. Harmadszor, Caifás-nál; a’ hol meg-pökdösteték. 
Negyedszer Pilátos-nál; a’ hol hamisan vádoltaték. Ötödször, Heródes-nél; kitűl 
bolondnak ítílteték. Hatodszor, ismét Pilátos-nál; a’ hol meg-ostoroztaték, tövissel 
koronáztaték és halálra ítílteték. Hetedszer, a’ Calvaria hegyén; a’ hol meg-
feszítteték. Igen méltó tehát, hogy mí-is nemcsak hétszer dicsírjük minden-nap 
az Ur Jesust, ezért a’ Hét helyen-való Szenvedésért: hanem a’ mái Napon elmél-
kedéseinkkel mind-ezekre a’ Hét helyekre, Christus után processiót járjunk; és lás-
suk rend-szerént mindenik helyen, mit mivelt és szenvedett Üdvözítőnk.5 

Ha a prédikáció másik fő forrását, a Makula nélkül való tükör című ke-
gyességi művet tekintjük, a szerkezetére vonatkozóan megállapíthatjuk, 

                                                   
4 A Pázmány–Kelemen-kapcsolatról bővebben: TASI Réka, Kelemen Didák prédikációinak drama-
tikus jegyei, avagy a popularitás egy változata a barokk prédikációirodalomban = A ferences lelkiség hatása 
az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ŐZE Sándor, MEDGYESY-SCHMIKLI 
Norbert, Piliscsaba–Bp., PPKE BTK–METEM, 2005 (Művelődéstörténeti Műhely – Rend-
történeti Konferenciák, 1), II, 770–780; BARTÓK István, „Stabat mater”(?): Jegyzetek egy Páz-
mány-prédikációhoz = Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. AJKAY 
Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, Mondat, 2013, 35–40. 
5 PÁZMÁNY Péter, A római anyaszentegyház szokásábúl, minden vasárnapokra és egy-nehány innepekre 
rendelt evangeliomokrúl predikácziók, Pozsony, 1636, 485–486. 
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hogy Jézus élettörténetét a teljesség igényével adja elő. Szempontjai a kö-
vetkezők:  

Imé egy igen szép makula nélkül való Tükör akada kezembe, a’ mellyben Szüz 
Szent Klára Anyánk gyakran belé tekingetvén, meg útálta ez világ hivságát, és 
Szent Ferencz Atyánk második Szerzetének elsö Plántája lett.6 

Vagyis Jézus életét azért kell szemlélni, hogy a kísértéseknek (világi hívsá-
goknak) könnyebben ellenállhasson a szemlélő. A tükör-metafora alapja 
vélhetően Assisi Szent Klára Prágai Boldog Ágneshez írt negyedik levelében 
(1253) keresendő, amelyben a következők olvashatók:  

[…] megadatott, hogy élvezd a mennyei egyesülést Azzal, […] ki a dicsőség ra-
gyogása, az örök világosság fényessége és makula nélkül való tükör. […] Ó ked-
vesem, ha e tükörbe nézel, az isteni kegyelem fog gyönyörködtetni. […] A tükör 
végén pedig lásd meg a kimondhatatlan szeretetet mellyel szenvedni és becstelen 
halállal meghalni akart a kereszten.7 

Nem meglepő tehát, hogy a Makula nélkül való tükörből nyilvánvalóan csak 
az utolsó fejezeteket szerepeltette a kompilátor. Azonban megjegyzendő, 
hogy a szerkesztő nem követte a könyv tagolását (fejezetbeosztását), sőt 
olykor a benne lineáris igénnyel felsorolt események sorrendjét sem. (Nyil-
ván nem a passió történéseivel kapcsolatban mondható ez el, hanem a 
betániai jelenettel, amely a szövegben szokatlan helyen fordul elő: Krisztus 
ostorozása után.) 

Tény, hogy a szerző nem követte a Szent Bonaventura misztikus művei 
közül a Jézus szenvedésével kapcsolatos gondolatokat rendszerezve közre-
adó írás, az Élet fája rendszerét sem. Ezt a fa szimbolikája határozza meg, 
amelynek szenvedéstörténetre vonatkozó részét a következőképpen fogal-
mazta meg a szerző: 

V. GYÜMÖLCS: BIZAKODÁSA A VESZÉLYBEN 
Jézus, elárult szeretet, 
Jézus, esdve imádó 
Jézus, tömegtől körülvett, 
Jézus, kötözve járó. 

VI. GYÜMÖLCS: TÜRELME A JOGTALANSÁGOK KÖZEPETTE 
Jézus, nem ismert ismerős, 
Jézus, elrejtett orca, 

                                                   
6 Makula nélkül való tükör, Nagyszombat, 1712, [Előszó]. 
7 Acta Sanctorum, I, 508. Idézi: DIÓS István, A szentek élete, http://www.katolikus.hu/ 
szentek/szent80.html.  
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Jézus a helytartó előtt, 
Jézus, halálra vonva. 

VII. GYÜMÖLCS: ÁLLHATATOSSÁGA A SZENVEDÉSBEN 
Jézus, világtól megvetett, 
Jézus, keresztre fűzött, 
Jézus, latrok közé vetett, 
Jézus, epét ki ízlett. 

VIII. GYÜMÖLCS: GYŐZELME HALÁLTUSÁJÁBAN 
Jézus, kit meggyászolt a nap, 
Jézus, vaslándzsa-járta, 
Jézus, kínjában egy csatak, 
Jézus, sírjában árva.8 

Egészében úgy tűnik, mintha a Kelemen Didák-beszéd tudatosan építe-
né le mindazokat a szerkezeti sémákat, amelyek nyomán a forrásművek 
felépülnek. És bár alapvető szerkezeti magként az evangéliumi történet 
bontakozik ki előttünk, ennek nyomán halad a prédikáció, mégis, az előbbi-
ek alapján egyfajta szerkesztetlenséget figyelhetünk meg. Mindez annak 
fényében tűnik figyelemre méltónak, hogy akár az említett forrásműveket 
tekintjük, akár a Bonaventura által fémjelzett ferences hagyományt, a forrá-
sok kifejezetten és hangsúlyozottan szerkesztettek voltak. (Ehhez adalékul 
szolgálhat még az is, hogy a Makula nélkül való tükör szoros rokonságot mu-
tat a szigorú szabályok szerint szerkesztett evangéliumharmóniákkal is.) 
Ebből adódóan nem alaptalan az a feltételezés, hogy a második nagypénteki 
Kelemen Didák-beszéd összeállítója egyfajta tudatos „szerkesztetlenséggel”, 
illetőleg egy eddigiektől eltérő szerkesztési logikával élt. Ennek bemutatásá-
ra jogosnak tűnik a prédikáció propozícióját a forrásművekéhez hasonlóan 
megvizsgálni. 

A Kelemen Didák-beszédben más helyen is olvasható utalás a misztikus 
tapasztalás szempontjaira. Az alább idézett szövegben ezt egyrészt a jegyes-
szimbolikával,9 másrészt a jelen idejű tapasztalatok kilátásba helyezésével10 
éri el a hitszónok:  

Azért mint egy halandó Fiú Attyának halálát nézné: úgy nézzünk mi-is Lelki 
szemeinkkel a’ Kristus kinnyát; és meggondolván, hogy illy Felséges Isten, illy ár-
tatlan, ‘s kegyelmes Király szenved érettünk, gerjeszszük Lelkünköt szanakozásra, 

                                                   
8 Szent BONAVENTURA Misztikus művei, kiad. BARSI Balázs, VÁRNAI Jakab, Bp., Szent István 
Társulat, 1991 (A lelki élet mesterei, 5), 78. 
9 Vö. Giovanni POZZI, A szentek ábécéje = Olasz misztikus írónők, szerk. Giovanni POZZI, 
Claudio LEONARDI, Bp., Európa, 2001, 50–51. 
10 Uo., 35. 
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csudálkozásra, hállaadásra, szeretetre, tekélletes szolgálattyára; Lépjünk bé azért 
elsöben az Geczemanni kertben, a’ hova elöttünk bé-ment az Lelkek Vö-legénnye, 
’s mint egy igaz szeretö jegyes mátkájának kinnyát nézte; úgy nézzük miis Lelki 
szemeinkkel a’ Kristus kinnyát, szomorúságát, halálos fogságra jutását, kegyetlen 
ostorozását, sok szenvedése után az Kálvária hegyén végsö ki-múlását.11 

A misztikus szempont bevezetésével egyszersmind magyarázatot kapunk 
a prédikáció szerkesztetlenségére is – ami a misztikus szövegek jellemzője-
ként ismert. Természetesen a szerkezeti „fésületlenség” nem misztikus kri-
térium, ahogyan az Bonaventura példáján is látható volt, azonban kétségte-
len, hogy Giovanni Pozzi a misztikus szövegeket „szétfeslett szöveteknek” 
tartja – részben azért, mert a kifejezhetetlent kívánják kifejezni.12 

Ezek nyomán érdemesnek tűnik megvizsgálni, milyen misztikus elemek 
lehetnek ezekben a beszédekben. Annak, hogy miket, mi alapján tekinthe-
tünk misztikus elemeknek, az eddigi kutatások hiányainak ismeretében filo-
lógiai alapot igyekszem adni.  

Misztikus szerzők több ízben is megjelennek a szövegben, egy példa:  

Sz. Mechtildis egy üdöben Kristustol kérdezkedett, mondván: oh én Szerelmem! 
micsoda ajtatossággal indittassam a’ te kinszenvedésedért? Az édes Jésus meg fe-
lelvén arra tanitotta elöszször, emlékezzél-meg melly nagy szeretettel mentem el-
lenségim elejben, midön kardokkal, dorongokkal, mint Tolvajt halálra kerestek: 
én pedig elejkbe mentem, mint Atya Gyermeke elejbe, csak hogy öket a’ Pokol-
béli farkas torkából ki-ragadhassam.13 

A fenti idézetben utalt misztikus jegyes többször előfordul a műben: 
„Oh véres Völegényem édes Jézus! meg rémülve nézem, a’ te véres 
veritékedet”;14 „Jöj ide, oh ajtatos lélek! tekincsd meg a’ te sebes véres 
Völegényedet mint áll anya-szült mezitelen […]”.15 Sőt, a prédikációt záró 
imádságban – retorikai szempontból igencsak hangsúlyos helyen – is megje-
lenik a jézusi jegyesre utaló kép:  

Oh Jésus én egy szerelmem! ki magad életénél inkább szerettél engem, ki 
különen érettem, úgy minden emberekért kész lettél vólna meg halni, ki a’ mint 
Sz. Brigyittának mondád: Ha lehetne még egyszer szeretetböl örömest meg hal-
nál érettünk. Azért ha még is tégedet nem szeretlek, nem vagyok méltó, hogy 
éllyek. Oh drága kincsem, ‘s minden reménségem! édes Jésusom! nincs nékem 

                                                   
11 KELEMEN Didák, Buza fejek, Kassa, 1729, 282. 
12 POZZI, i. m., 34. 
13 KELEMEN, i. m., 289. 
14 Uo., 285. 
15 Uo., 336. 
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nálad nélkül jobb barátom, mert se Apám, se Anyám, senki más életét érettem le 
nem tette. No tehát ennek utánna tégedet foglak mindenek felett szeretni, leg job 
barátomnak tartani, nem akaroktöbbé ellened véteni, ‘s undok vétkeimmel újjob- 
ban meg-fesziteni. Ezt cselekedgyük édes Halgatoim!16 

A jegyes-, szerelmesszimbolikával összhangban az Énekek Éneke is meg-
jelenik:  

Ebbe a’ hasadékba hija Kristus a’ Hiveket mikor azt kiáltya: veni columba mea in 
foraminibus Petrae, Cant. 2. V. 14. Jöj Galambom a’ kö lyukakba, jöj a’ kö bányasok 
hajlékába. Kell fel azért keresztény ember, hadd el a’ világ hajlékit, az ördög ven-
dég fogadóit, lakjál ebben a’ kösziklában, mint egy galamb, csinálly itt fészket 
Lelkednek. Ha büneid rettetgtettnek, fuss a’ Kristus óldala nyilásában; és eszedbe 
vévén, hogy nagyobb az Isten Irgalma, hogy sem a’ te vétked, meg bátorodol. Ha 
az Isten haragiát fejed felett látod, meny-bé az igaz köszikla szakadásába, és meg 
szünik rettegésed: Ha az ördög, és világ kisirteti ostromolnak, Petra refugium 
erinacis szaladgy a’ köszikla hasadásába, és meg üresedel félelmedtöl: Ha világi ke-
resztek, és sanyarúságok szorongatnak: Ha ellenségid praedára keresnek, repülly 
a’ kö lyukba, és óltalom alatt lészesz.17  

A via unitiva megjelenése ez, amint a jelen idejűség is. Ugyancsak a közvet-
len istentapasztalatra utal a párbeszédes forma.  

Oh hatalmas Isten! meg rettenek ha Sz. Péter esetit meg gondolom, mert én 
tellyes vagyok külsö, és belsö kevélységgel, ‘s nem csak magamot tartom jónak, 
hanem másoktól is kivánok jónak tartatni. Ha másokat látok bünben esni nem 
gyözöm itilni, és meg sem gondolom, hogy én-is belé eshetem. Azért kérlek, 
hogy éltemben, ugy halálomkor a’ kesértettöl meg ne gyözettessem; Azért méltó, 
hogy mindenütt óva járjunk, tudván, hogy cserép edényben nagy kincset hordo-
zunk […].18 

A fenti példák alapján megállapítható, hogy Kelemen Didák első nagy-
pénteki beszéde számos olyan vonást tartalmaz, amelyet hagyományosan a 
misztikus szövegek sajátjaként tart számon a szakirodalom. A filológiai 
kutatások tükrében ez mind a Makula nélkül való tükörről, mind pedig Páz-
mány prédikációjáról elmondható, hiszen az idézett szövegek közül több – 
az Énekek éneke-hivatkozás is – Pázmány-beszédből származik.  

Az idézett források alapján ezt nem tarthatjuk meglepőnek, hiszen a je-
zsuita hagyományban mindenképpen nagy szerepet kap a középkori miszti-
kus művek ilyen irányú tanulmányozása. Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos 
könyvének direktóriumában, a 35. fejezetben kifejezett utalás történik erre. A 
                                                   
16 Uo., 346. 
17 Uo., 342–343. 
18 Uo., 300. 
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fejezet tárgya a lelkigyakorlatok harmadik hete, amikor is megszilárdul és 
megerősödik a jobb élet választása.  

Ez a megszilárdítás azáltal történik, hogy szemünk elé állítjuk Urunk és Üdvözí-
tőnk szenvedését, ezt a csodálatos, fenséges példát. Szenvedésében ugyanis eré-
nyei még sokkal ragyogóbban tündökölnek, és követésükre is hatásosabban hív-
nak. Bizony, nagy kincsek rejlenek itt. Látjuk is a szenteknél: mindnyájan a szen-
vedéstörténettel foglalkoztak a legbehatóbb módon. Ez írásaikból is kitűnik. Az 
elmélkedőt tehát ebbe a világba is a leggondosabban vezessük be.19  

Az idézett szövegrész természetesen nem arra utal, hogy a lelkigyakorlato-
zót mindenképpen a szentek által írt elmélkedések világába vezesse be a 
lelkigyakorlat kísérője, de a hivatkozás arra inspirálhatta a lelkivezetőket, 
hogy tanulmányozzák a jelzett szövegeket. Pázmány pedig igazoltan saját 
lelkigyakorlatos beszédeit tette közzé prédikációiban.20 Ily módon tehát 
nem meglepő, hogy kompiláció révén ezek a Kelemen Didák-beszédekbe is 
bekerültek. 

Összességében tehát elmondható, hogy a Kelemen Didák nevével fém-
jelzett nagypénteki beszéd kompilált szövegrészei is rávilágítanak arra, hogy 
a misztikus tapasztalatok írásba foglalása, közreadása összekötő kapcsot 
jelenthetett az egyébként eltérő lelkiséggel rendelkező szerzetesrendek kép-
viselőinek írásaiban. Ha tehát az a kérdés, hogy a szöveg ferences vagy je-
zsuita irányultságú, vélhetően az a helyes válasz, hogy mindkettő – mert 
misztikus.  
 

                                                   
19 Loyolai Szent IGNÁC Lelkigyakorlatos könyve, kiad. BÁLINT József, HEVENESI János, Bp., 
Szent István Társulat, 1986 (A lelki élet mesterei, 2), 191. 
20 ŐRY Miklós, Pázmány az ige szolgálatában, Szolgálat, 1969/2, 53. 
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MILLEI RITA 
Az Illyés-parafrázisok és forrásaik textológiai megközelítése 

 
 

Bevezetés 
 
Illyés István a katolikus megújulás keveset emlegetett alakja, aki közkedvelt 
gyülekezeti énekek tiltása helyett azok „jobbításával” és közreadásával kö-
zösségi alkalmakra és egyéni ájtatosság idejére hitelvi szempontból kifo- 
gástalan anyanyelvi szövegekkel gazdagította a katolikus ájtatossági irodal-
mat. A módosítások textológiai elemzésének középpontjába ezúttal a ben-
sőséges Istenhez fordulás dávidi hagyományának nyelvi megoldásait helyez-
zük, de kitérünk a protestáns elődöktől megtartott részekre is. 
 
 

Illyés a lelkiségtörténetben 
 
A hatalmas, mozdulatlannak hitt római egyház is jelentős változáson esett át 
a reformáció idején, és ezt a protestáns felekezeteknek is komolyan kellett 
venniük, még akkor is, ha a reformáció által felvetett kérdések egy részét 
csak a II. vatikáni zsinat irataiban válaszolta meg. A katolikus egyházban 
„hivatalosan” a tridenti zsinathoz köthető az ellenreformáció kezdete, bár 
korábban is történtek ilyen jellegű próbálkozások.1 

A magyarországi ellenreformáció vezéralakja, Pázmány Péter  

a protestantizmus létét tudomásul vette. Harcolt vele, sok képviselőjével vitatko-
zott, de gyakorlati megsemmisítésére sem az érseki kinevezés előtt, sem az után 
nem tett semmit. Világosan le kell szögezni, hogy a protestantizmusban olyan va-
lóságot látott, amellyel együtt kell élnie. 

Az erőszak a templomoknál lépett be Pázmány Péter és a protestánsok kap-
csolatába. Valóban sok jobbágyot megfosztott a református vagy az evangélikus 
vallásgyakorlat lehetőségétől. A római katolikus egyház hívek nélküli állapotát kí-
vánta felszámolni, és ezt csak úgy érhette el, ha a többi felekezet vallásgyakorlatát 
akadályozza. 

Saját vallását viszont felkínálta Pázmány a templomaiktól megfosztott protes-
tánsoknak. Prédikációk hosszú sora tanúsítja ezt az igyekezetet. A nép nyelvéből 

                                                   
1 Vö. SZÁNTÓ Konrád, A katolikus egyház története, II, Bp., Ecclesia, 1987, 133. 
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vett fordulatokkal, az ő életükből ellesett példákkal magyarázta a magas művelt-
ségtől távol élő emberek előtt a katolikus tanításokat. Még stílusa is leegyszerű-
södött, ha egyszerű emberek meggyőzésén fáradozott. 

A század utolsó harmadában tevékenykedő főpapok közül viszont sokan úgy 
indultak a protestantizmus kiirtására, hogy előzőleg a védekezés minden eszközé-
től megfosztották az ellenfelet. Szétszórt könyvtárak, máglyára juttatott könyvek, 
bujdosásba kényszerített iskolák, fogságra vetett protestáns lelkészek, gályára haj-
tott prédikátorok és tanítók, megalázott gyülekezetek szenvedték az erőszakos el-
lenreformáció támadásait.2 

Illyés István annak a Pázmánynak az örökébe lép, aki az egyik legna-
gyobb hangsúlyt lelkipásztorainak eredményes és hitből, imádságos életből 
fakadó apostolkodásának támogatására helyezte. 

Lelkipásztori munkája során maga is tapasztalta, hogy a protestáns gyü-
lekezeti énekek igen népszerűek saját felekezetén belül. „Katolizálásuk” 
számára azt jelentette, hogy átírta az „eretnek” gondolatokra, tanításokra 
utaló helyeket; s ha már a jobbításhoz fogott, „magyarított” is rajtuk, vala-
mint összevetette őket a latin nyelvű zsoltárokkal. 

Természetesen parafrázisok lévén nem várható el, hogy sorról sorra, hí-
ven adják vissza a zsoltáros szavait. Illyés is csupán közelíteni próbálta an-
nak szó- és képhasználatához a protestáns forrásszövegeket. 

A középkorban is léteztek magyar nyelvű népénekek, de csak liturgián 
kívül. Ennek köszönhetően és a korban énekeltek protestáns eredete miatt 
a katolikusok között némi bizonytalanság jellemezte a használatukat. Idővel 
azonban – számtalan forrás megerősít bennünket ebben, többek közt Illyés 
István is a Sóltári énekek előszavában – elterjedt éneklésük. Mintájukra meg-
indult a katolikus énekköltés is. Sokkal inkább ájtatossági célzattal, mint a 
liturgia számára íródtak.3 

Forráskezelésével kapcsolatban ő maga így vall bevezetőjében:  

Notájokat a’ mint tudtam, mindinkáb megtartottam; Söt kezdeteket is, hogy a’ 
kik azokhoz szoktak, mindjárt kezdetekböl tudhassák. Egyebaránt, a’ Sz[ent] Bib- 
liának bötüjéhez, a’ menyire érkeztem, a’ soltárokat alkalmaztattam; Kihagyván 
sok egyéb olly verseket, mellyek ott irva nincsenek, hanem némelly Composito- 
roktól, idegen és eretnek értelemmel is hozzá-adattak.4 

                                                   
2 PÉTER Katalin, Papok és nemesek: Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél 
évszázadból, Bp., Ráday Gyűjtemény, 1995 (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 8), 181–185. 
3 Vö. DOBSZAY László, A magyar népének, I, [Veszprém], Veszprémi Egyetem, [1995], 9. 
4 ILLYÉS István, A keresztyén Olvasónak szóló level, 1. rész = I. I., Soltári énekek […] és Halottas 
énekek, Nagyszombat, 1693. 
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Illyés-vizsgálatok 
 
A vizsgálat legfontosabb célja a protestáns források megnevezése és az 
ehhez kapcsolódó legszélesebb adatgyűjtés. Ezt egészíti ki az a tevékenység, 
amelybe jelen tanulmányunk kíván betekintést nyújtani. 

Az eddig ismert adatok összegyűjtését, táblázatban történő rögzítését 
2005-ben elvégeztük.5 Azóta kéziratban folyamatos javításon és bővítésen 
esett át. A tervek szerint mindezen adatok az MTA–PPKE Barokk Iroda-
lom és Lelkiség Kutatócsoport által készített, az 1800 előtti Magyar- 
ország katolikus egyházi népénekeit és vallási céllal készült egyéb verseit 
tartalmazó internetes adatbázisba kerülnek be. 

A táblázatot egy elsődleges, csupán jelentéstani szöveg-összehasonlító 
munka egészítette ki, melyben az azonosságoknak és a jelentős, felekezeti 
alapú módosításoknak szenteltünk figyelmet egy kiválasztott zsoltárpara- 
frázis esetében. 

A következőkben egy szöveg-összehasonlításon már átesett Sztárai-
parafrázist6 vetünk össze az illyési változattal. Császár Ernő a 12. zsoltár 
parafrázisát alapvetően a Vulgata megfelelőjével (11. zsoltár) vetette egybe. A 
textológiai elemzésben természetesen a Vulgata zsoltára itt is részt vesz. 
Káldi György bibliafordításának7 vizsgálatától eltekintünk. Bár Illyés már 
hozzáférhetett, mivel a Soltári énekek bevezetőjében nem tesz említést a 
használatáról, nem szükséges számolnunk vele. A Káldi-fordítás egyébként 
is viszonylag kis példányszámban jelent meg, így nyelvezete nem vert gyö-
keret sem a nép, sem a költészet nyelvében. 

 
 
 
 
 

                                                   
5 Nyomtatásban megjelent: MILLEI Rita, Illyés István zsoltárparafrázisai = A zsoltár a régi magyar 
irodalomban, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., Károli Gáspár Református Egyetem 
– L’Harmattan, 2011 (Károli Könyvek), 279–302. 
6 CSÁSZÁR Ernő, A magyar protestáns zsoltárköltészet a XVI. és XVII. században, Irodalomtör-
téneti Közlemények, 1902, 163–166. 
7Szent Biblia. […] Magyarra fordította A Iesus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-Szombati 
KÁLDI György Pap, Bécs, 1626. – A 2. kiadás Nagyszombatban jelent meg 1732-ben. 



MILLEI RITA 

214 
 

Szövegvizsgálati megfontolások 
 

A szövegvizsgálat elméleti hátteréhez 
 
Egy szöveghű fordítás, annál inkább egy műfordítás számtalan vonat- 
kozásban magán viseli a fordító személyét. Átdolgozás esetében pedig még 
jelentősebb a szerzői szabadság. Ezt tovább erősíthetik a forrásszöveg és az 
átdolgozás közt húzódó kor-, illetve kulturális különbségek. Ide kívánkoz-
nak Szabó Zoltán megállapításai: „Az író a közlés során válogat a rendelke-
zésére álló nyelvi eszközök között. Keresi a legmegfelelőbbet, többnek is 
mérlegeli az értékét. A kifejezésmód jellege és hatása végső módon a válo-
gatástól függ.”8 

A nyelvben sok párhuzamos értékű elem létezik, melyek között csupán 
stiláris jellegű különbségek vannak, és a stílus ezek szerint módosul, színe-
ződik. Ilyen párhuzamosság lelhető fel a következő jelentéstani kategóriák-
ba sorolható nyelvi elemeknél is:  

a) rokon értelmű szók és szókapcsolatok 
b) szinonim nyelvtani formák 

– szavak szintjén 
– gyakorítás (pl. jajgat/jajong) 
– mondattani szinonimika 
– az időviszonyok ábrázolásának különböző megoldásai (pl. igeneves 
szerkezet/időhatározói mellékmondat) 

c) többalakúság (pl. aluszik/alszik).9 
Saját írói stílusán túl a Soltári énekek szellemi és nyelvi környezete jócskán 

befolyásolta Illyést az úgynevezett válogatásban. Ideértjük magának a mű-
fajnak, azaz a zsoltárnak a stílusjegyeit, a latin, illetve a magyar forrásszöve-
geket, hisz különböző okokból, de mindkét forrás felhasználásakor töreke-
dett a szöveghűségre. A parafrázisok használata szintén meghatározta, és az 
ellenreformáció szerzői törekvéseivel is nyilván összhangban állt. Végül 
korának, a barokknak stílusjegyei, eszméi is nagy hatással lehettek rá. 
 

                                                   
8 Vö. SZABÓ G. Zoltán, SZÖRÉNYI László, Kis magyar stilisztika, Bp., Tankönyvkiadó, 1988, 
30. 
9 Vö. Uo., 30. 
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A zsoltár nyújtotta lehetőségek 
 
A legfontosabb adottságok, amelyek egy zsoltárfeldolgozás során feltétlenül 
meghatározóak, a műfaji jegyek. Azon belül további műfajokat különböztet 
meg a bibliatudomány. Ezek „meghatározása, szabályainak megállapítása 
tehát rendkívüli fontosságú egy-egy zsoltár megértése, helyes értelmezése 
szempontjából.”10 

Az egyes műfajokat az izraelita költészetben nem annyira a külső formák szilárd-
sága és következetessége határozza meg, hanem sokkal inkább a tartalom s a tar-
talomban megnyilvánuló költői teremtő erő, melyek természetszerűen kihatással 
vannak a külső formákra is. Világosan felismerhetők a Zsoltároskönyvben a kö-
vetkező műfajok: himnusz, diadalének; egyéni hálaének; közösségi hálaének; pró-
fétai intő énekek; történeti és tanító költemények; kérő imák; nyilvános, közössé-
gi siralmak és egyéni siralmak.11 

Ezek a tematikai alapon kialakított műfajai csoportok arra bátorítanak, hogy 
a szöveg textológiai értelmezésében bátran haladjunk a szövegjelentés sík-
ján. A zsoltár, ahogy a zsoltárparafrázis is, személyes hangvételű, érzelmes 
irodalmi szöveg. Hol vallomás, hol segélykérés, hol panasz, hol tanítás, mely 
a szereplők közti beszélgetésnek (dialógus, monológ) eszközével is él. A 
valóság megidézését, ábrázolását elsősorban a cselekedetek bemutatásával 
teszi. Középpontjában az imádkozó ember és az ő megszólítottja, az Isten 
áll. Ez egészül ki egy harmadik valósággal, ami témánként más-más. Lehet 
személy, például a hűtlen barát, vagy akár fogalom, például az imádkozó 
bűnei. Mindig az a valóság, ami fohászra indítja az istenfélőt. Az esetleges 
különbségek tehát ebből adódhatnak. A zsoltárok összehasonlíthatósága 
kedvéért ezt nevezzük el imaszándéknak (voluntas). 

A szövegvalóság ezen három pontjához – nevezzük őket alanynak – 
nyelvileg, szerkezetileg lebontható a zsoltár teljes, mondhatni, szövete. Ez 
alatt azt értjük, hogy a legfontosabb cselekvés, állapot, esemény, tárgy vagy 
tulajdonság valamelyikhez biztosan kapcsolható, és így megrajzolható maga 
a szövegháló is. A 11. zsoltár Illyés István által készített parafrázisa kérő ima. 
Tehát itt háromról beszélhetünk: az Istenről, az istenfélőről és az ellenség-
ről mint „imaszándékról.” 

                                                   
10 SZÖRÉNYI Andor, Bevezetés = SÍK Sándor, Zsoltárok könyve, Bp., Szent István Társulat, 
1961, 30. 
11 Uo., 31. 
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Számtalan sajátos stilisztikai jegyet viselhet magán egy zsoltár. A legfi-
gyelemreméltóbb ismertetését Szörényi Andorra bízzuk: 

A sémi népeknek közös kincse az ún. gondolatritmus (paralellismus membrorum). 
A gondolatritmus a mondatok párhuzamában, összecsengésében áll, mely abból 
keletkezik, hogy a költő gondolatát két (esetleg több) részre, mondatra, vagy 
mondatrészre osztja, s a második mondat vagy mondatrész az elsőt valamikép-
pen kiegészíti, kifejleszti, megvilágítja. Ez a költői forma sehol sem fejlődött 
olyan tökéletességre, mint Izraelben. Háromféle gondolatritmust különböztetünk 
meg.12 

A parafrázisait a Vulgatához közelítő Illyésnek bizonyára ezzel is volt 
feladata. A vizsgálat során kitérünk rá, összevetve a protestáns forrásszöveg 
nyelvi megoldásaival. 
 
 

A parafrázisok nyújtotta lehetőségek 
 
Mindenekelőtt rendelkeznünk kell a protestáns parafrázis szövegével (Pr). 
A vizsgálatot mindig ezzel kezdjük, hisz ehhez képest született a katolikus 
szöveg (Kt). Harmadikként szerepeltetjük a latin nyelvű Vulgata megfelelő 
zsoltárát (Vt). 

A strófák rendjében is a protestáns szöveg a mérvadó. Számozás helyett 
A-B-C-vel jelöltük őket. Valamennyi szöveg sorainak számozását szerepel-
tetjük. Az Illyés- és a latin szöveget a protestánsnak feleltetjük meg, így ha 
valamelyik strófa náluk nem szerepel, azt a strófahelyet kihúzzuk (∅). 

A szöveg-összehasonlító táblázatban a két parafrázist (PF) és a zsoltárt 
(ZS) hasonlítjuk össze, soronként feltüntetve az egyezéseket és az eltéréseket. 
Szövegazonosság (A) alatt a szó szerinti egyezést értjük. Ezeket a parafrázi-
sokban vastagon szedtük. Szöveghasonlóságként (H/Pr) jelöljük a fentebb 
részletezett, a párhuzamosság jegyében felsorolt nyelvi megoldásokat. Sor-
számmal kiegészített jelölést kapnak Illyésnél azok a sorok, amelyek előzmé-
nye a protestánsnál más sorban van. Kisebb vagy nagyobb toldásnak számí-
tanak (t/T) a Vulgata megfelelő zsoltárához szövegileg vissza nem vezethető 
részek. Illyés István Vulgatához közelítő módosításait (M) szintén feltüntetjük 
az érintett sorokban. Kurziváljuk Illyésnél a bibliai zsoltárnak nem megfelelő, 
saját vagy a protestánsból átvett szakaszokat. 
                                                   
12 Uo., 9–10.  
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A szöveg-, illetve mondatszerkesztési megoldások követhetőbb összeha-
sonlításához bevezetjük az úgynevezett jelentésmezők fogalmát. Ezek az 
alanyokhoz kapcsolható, a zsoltár adta valóság bizonyos részletei: (1) maga 
az alany; (2) az alanyhoz kapcsolódó cselekvés, cselekmény; (3) az alanyhoz 
vagy annak cselekményéhez kacsolódó bővítmény. 

A parafrázisok énekversek, általában valamely egyházi ének dallamára 
íródtak, izostrófikusak. Így a soronkénti szótagszámokkal, illetve a rímekkel 
kapcsolatos adatok szerepeltetését is lényegesnek tartjuk a stilisztikából 
ismeretes költői képek azonosítása, összehasonlítása mellett. 
 
 
A „Salvum me fac Domine” kezdetű zsoltár szövegeinek elemzése 
 

Szöveg-összehasonlító táblázat 
 
 

Sztárai Mihály 
(RMKT V, 77–78.) 

Sorjel-
lemzés Illyés István 

(Sóltári énekek, 1693, 
86–89.) 

Sorjel-
lemzés 

Vulgata 
(Psalmorum 

liber, 
11, 2–11, 8) PF ZS PF ZS 

A.  

Szabadíts meg és tarts 
meg  uram Isten! 

Mert ez földön immár 
szent ember nincsen, 

Igaz beszéd az embe- 
reknél nincsen, 

Mert többire minden em- 
ber hitetlen. 

A 
 

H 

t 
 
t 
 
 
 

T 

Szabadits-meg és tarts-
meg  Uram Isten 

Mert el fogyott a Szent 
ember e földön. 

Igaz mondók meg-
kevesedtek igen: 

Hamisságban el-merült 
inkáb minden. 

A 
 

H 

t 
 
t 
 
M 
 
T 

Salvum me fac 
Domine quo- 
niam defecit 
sanctus quoni- 
am deminutae 
sunt verita- 
tes a filiis ho- 
minum 2 

B.  

Tudván mert oly nagy 
hívságokat szólnak, 5 

Egymás környül minden- 
kor csalárdkodnak, 

Mind hazudnak ő fele- 
barátjoknak, 

Szívek szerént es csak 
abban forgódnak. 

H 
 

H 
 

H 

t 
 
 
 

T 
 

T 

Hivságot mert ő 
felebaráttyának 5 

szollott kiki csalárd- 
ságot egy-másnak: 

kettös szivek az álnok 
ajakoknak 

szin mutató beszéddel 
szóllottanak. 

H 
 

H 
 
 
 

Pr7 

M 
 

M 
 

M 
 
t 

Vana locuti sunt 
unusquisque 
ad proximum 
suum labia 
dolosa in 
corde 
et corde 
locuti sunt 3 
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C.  

Az ur nyelveket és ő 
ajakokat 

Elszaggassa, eltörűlje 
azokat, 10 

Ajakokkal valakik csa- 
lárdkodnak, 

És nyelvekkel csak nagy 
kevélyen szólnak. 

H 
 

H 
 

H 
 

H 

 
 
 
 
t 
 
t 

Az Úr Isten el-veszti 
mind azokat, 

Az álnokság forraló aja- 
kokat: 10 

Nagy kevéllyen kérke- 
dező nyelveket, 

utállya ő az illyen em- 
bereket. 

Pr10 
 

Pr11 
 

Pr12 

M 
 

M 
 

M 
 

T 

Disperdat 
Dominus 
universa 
labia dolosa 
linguam 
magnilo- 
quam 4 

D.  

Rovaszságban bízván a 
kik ezt mondják, 

Hol nyelveket nagyon 
felmagasztalják, 

Ajakokat hazugságra ta- 
nítják, 15 

Az Úristent nem félik, 
nem uralják. 

H 
 

H 
 

H 

t 
 
 
 
t 
 
t 

Kik kevéllyen ő ma- 
gokban mondanak: 

Mi nyelveink fel-ma- 
gasztaltassanak: 

Az ajakink nem de mi-
velünk vannak? 15 

Kicsoda az, kit vallyunk 
mi Urunknak? 

H 
 

H 

M 
 

M 
 

M 
 

M 

Qui dixerunt 
linguam 
nostram 
magnifica- 
bimus 
labia nostra 
a nobis sunt 
quis noster 
dominus est 5 

E.  

Az Úristen ezek ellen 
azt mondja, 

Majd felkelek, minden 
ember meglátja, 

Mert én szemein az sze- 
gényeket látja, 

Híveimnek fohászkodá- 
sát szánja. 20 

A 
 

A 
 

A 
 

K+A 

T 
 
t 
 
t 
 
t 

Az Úr Isten ezek ellen 
azt mondgya: 

majd fel-kelek minden 
ember meg-láttya. 

Mert én szemem a sze- 
gényeket láttya , 

szükölködök fohászko- 
dásit szánnya. 20 

A 
 

A 
 

A 
 

K+A 

T 
 
t 
 
t 
 
t 

Propter 
miseriam 
inopum 
et gemitum 
pauperum 
nunc 
exsurgam 
dicit 
Dominus 6a 

F.  

Idvözítő, szabadító mert 
vagyok, 

Szegényeket, árvákat 
ótalmazok, 

Beszédemben nagy 
hívségvel megállók, 

Gonoszokon ezentöl 
bosszút állok. 

A 
 

A 
 

A 
 

A 

t 
 

T 
 
t 
 

T 

Üdvözítö szabadito 
mert vagyok, 

szegényeket árvákat 
oltamazok: 

Beszédemben nagy 
hüséggel meg-állok, 

Gonoszakon ezentól 
boszút állok.  

A 
 

A 
 

A 
 

A 

t 
 

T 
 
t 
 

T 

ponam in 
salutari 
fiducialiter 
agam in eo 6b 

G.  

Meghigyjétek az Isten- 
nek beszédét, 25 

Kik várjátok csak az ő 
segítségét. 

Mert oly tiszták az Is- 
tennek beszedi, 

Kiket hisznek az Is- 
tennek hívei. 

 
 
 
 

H1 

T 
 

T 
 
 
 

T 

∅   ∅ 
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H   

Igazak és szintén oly 
igen tiszták, 

Mint az ezüst kit föld- 
ből elválasztalak, 30 

Az ötvösök kohókban 
olvasztottak, 

És hétszer megereszt-
vén tisztítottak. 

H2 
 

A+K 
 
 
 

H 

t 
 
 
 

T 
 
t 

Te beszédid Uram tisz- 
ta beszédek, 25 

Mint az ezüst, melly 
tüzzel próbáltatik; 

és az által földtöl elvá- 
lasztatik, 

Igen szépen hétszer 
megtisztittatik. 

H 
 

A+K 
 

Pr30 
 

H 

M 
 
M 
 
M 
 
t 

Eloquia 
Domini 
eloquia 
casta 
argentum 
igne exami- 
natum proba- 
tum terrae 
purgatum 
septuplum 7 

I.  

Hatalmaddal tarts meg 
minket Úristen, 

Őrizz minket kegyetlen 
nemzet ellen, 

Hogy örökké kik le- 
szünk igaz hitben, 35 

Megmaradjunk az te 
esméretedben. 

H 
 

H 
 

K 
 

K 
 

t 
 
t 
 

T 
 

T 

Azért hisszük hogy meg- 
tartasz teminket, 

Tellyesitvén a szép igi- 
reteket: 30 

Esmeg-örisz e nemzet 
ségtöl minket, 

meg zablázván ö kegyet- 
lenségeket. 

H 
 

K 
 

Pr34 
 

K 

M 
 

T 
 

M 
 

T 

Tu Domine 
servabis nos 
et custodies 
nos a gene- 
ratione hac 
et in 
aeternum 8 

J.  Az hitetlen és kegyetlen 
pogánok, 

Mi környölünk járnak 
mint oroszlánok, 

Az egyházi fejedelmek 
gonoszok, 

Azért győznek az hitet- 
len pogánok. 40 

H 
 

A+K 
 

K 
 

K 

t 
 
t 
 

T 
 

T 

Az hitetlen és istentelen 
népek 

mi körülünk járnak, és 
kerengenek: 

Reád Uram a mi sze- 
meink néznek; 35 

szabadítást mert töled 
reménlenek. 

H 
 

A+K 
 

K 
 

K 

 
 

M 
 

T 
 

T 

In circuitu 
impii am- 
bulant 
secun- 
dum altitu- 
dinem tuam 
multiplicasti 
filios 
hominum. 9 

K.  

Lám ezeket Dávid írá 
versekben, 

Énekének tizenkettőd 
részében, 

Mikor volna nyavalyá- 
ban, ínségben, 

Saul király miatt szám- 
kivetésben. 

A 
 

A+K 
 

A+K 
 

A+K 

T 
 

T 
 

T 
 

T 

Ez igéket David irta 
versekben, 

Enekének tizenegyed 
részében: 

Mikor vólna gonoszok 
közt inségben, 

A hamisak miatt kese- 
rüségben. 40 

A 
 

A+K 
 

A+K 
 

A+K 

T 
 

T 
 

T 
 

T 

∅ 

L.  

∅   Mi is azért Istenhez 
folyamodgyunk, 

szabadúlást oltalmat töle 
várjunk. 

Dicsiretet nékie azért 
mondgyunk. 

Dicsirtessél Szent Három- 
ság Egy Urunk. Amen. 

K 
 

K 
 

K 
 

K 

T 
 

T 
 

T 
 

T 

∅ 
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Szerkezeti megfeleltetések alany–cselekedet–bővítmény alapon 
 

St
ró

fa
 

  Isten (Dominus) Istenfélő (Pius) 
Voluntas azaz az „Istente-

len” 

Alany Csele-
kedet 

Bővít-
mény Alany Csele-

kedet 
Bővít-
mény Alany Csele-

kedet 
Bővít-
mény 

A 

Pr uram 
Isten 

szabadíts 
meg, 
tarts 
meg 

 szent 
ember nincsen igaz 

beszéd    

Kt Uram 
Isten 

szaba-
dits-
meg, 
tarts-
meg 

 

szent 
ember, 
igaz 
mondók 

elfogyott, 
megkeve-
sedtek 

    

Vg Domine salvum 
me fac   

sanctus, 
verita-
tes (?) 

deficit, 
deminut
ae sunt 

verita- 
tes (?)       

B 

Pr              

szólnak, 
csalárd- 
kodnak, 
hazudnak, 
forgódnak 

hívságok, 
(ő feleba- 
rátjoknak) 

Kt              szollott 

hivság, (ő 
felebarát- 
tyának), 
csalárdság, 
kettös 
szivek, 
álnok 
ajakok, 
szin muta-
tó beszéd 

Vg              

locuti 
sunt, 
locuti 
sunt 

vana, (ad 
proximum 
suum), 
labia 
dolosa, in 
corde et 
corde 
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C 

Pr úr 
elszag- 
gassa, 
eltörűlje 

        (azokat) 
csalárd- 
kodnak, 
szólnak 

nyelve-
ket, 
ajakok, 
ajakok, 
nyelvek, 
kevé-
lyen 

Kt Úr 
Isten, ő 

el-
veszti, 
utállya 

        

(azokat 
(?)), 
illyen 
emberek 

  

azokat 
(?), 
álnok-
ság 
forraló 
ajakok, 
kevé-
lyen 
kérke- 
dező 
nyelvek 

Vg Domi-
nus 

disper- 
dat             

labia 
dolosa, 
linguam 
magni- 
loquam 

D 

Pr Úristen           akik 

mondják, 
felmagasz-
talják, 
tanítják, 
nem félik, 
nem 
uralják 

ravasz-
ság, 
nyelvek, 
ajakok, 
hazug-
ság 

Kt mi 
Urunk           kik 

monda-
nak, fel-
magasztal-
tassanak, 
mi-
velünk 
vannak, 
vallyunk 

kevéllyen, 
nyelve-
ink, 
ajakink 

Vg 
noster 
Domi-
nus 

 est         qui 

dixerunt, 
magnifi- 
cabimus, 
nobis 
sunt 

linguam 
nostram, 
labia 
nostra 
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E 

Pr Úris-
ten 

mondja, 
felkelek, 
látja, 
szánja 

szemeim 
szegé-
nyek, 
híveim 

 fohász-
kodása ezek     

Kt Úr 
Isten 

mondgya, 
fel-
kelek, 
láttya, 
szánnyja 

szemem 

szegé-
nyek, 
szüköl-
ködök 

 fohász- 
kodásit ezek     

Vg Domi-
nus 

exsur- 
gam, 
dicit,  

 
inopum, 
paupe- 
rum 

  miseriam, 
gemitum      

F 

Pr 

Idvö-
zítő, 
sza-
badító 

vagyok, 
ótalma- 
zok, 
megál-
lók, 
bosszút 
állok 

beszé-
demben, 
hívség-
gel 

szegé-
nyek, 
árvák 

    gono-
szok     

Kt 

Üdvö-
zítö, 
szaba- 
dito 

vagyok, 
oltalma-
zok, 
meg-
állok, 
bosszút 
állok 

beszé-
demben, 
hüséggel 

szegé-
nyek, 
árvák 

    gono-
szak     

Vg  ponam, 
agam 

in saluta- 
ri, fiduci- 
aliter 

in eo           

G 

Pr     

beszéde, 
segítsé-
ge, 
tiszták, 
beszédi 

hívei 

meghigy-
jétek, 
várjátok, 
hisznek 

        

Kt 
∅ 

                  

Vg 
∅ 
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H 

Pr 

    

igazak, 
tiszták, 
mint 
ezüst 

            

Kt 

Uram 
Isten   

Te 
beszé-
did, 
tiszta, 
mint 
ezüst 

            

Vg Do-
mini   

eloquia, 
casta, 
argen- 
tum 

            

I 

Pr 

Úris-
ten 

tarts 
meg, 
örizz 

hatal-
mad 

min-
ket, 
min-
ket 

leszünk, 
megma-
radjunk 

igaz 
hit, 
esmé- 
reted 

kegyet- 
len 
nemzet 

    

Kt   

meg-
tar-
tasz, 
meg-
örisz 

igiretek 

temin- 
ket, 
min-
ket 

hisszük   e nem-
zetség   

kegyet- 
lensé-
gek 

Vg 
Tu 
Do-
mine 

serva-
bis, 
custo- 
dies 

  nos, 
nos     generati- 

one hac     

J 

Pr             

hitetlen 
és kegyet- 
len pogá- 
nok, 
hitetlen 
pogá- 
nok 

kör- 
nyö- 
lünk 
járnak, 
győznek 

mint 
orosz-
lánok 

Kt Uram, 
töled   szaba-

dítás   reménle- 
nek 

sze- 
me- 
ink 

hitetlen 
és isten-
telen 
népek 

körülünk 
járnak, 
keren- 
genek 

  

Vg   
multi- 
plicas- 
ti 

altitudi- 
nem 
tuam 

      impii 
in 
circuitu 
ambulant 
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K 

Pr       Dávid írá 

éneke, 
nyava- 
lya, ínség, 
számki- 
vetés 

Saul 
király     

Kt       Dávid irta 
éneke, 
inség, 
keserüség 

gono-
szok, 
hamisak 

    

Vg 
∅ 

                  

L 

Pr 
∅ 

                  

Kt 

Isten, Szent 
Háromság 
Egy Urunk, 
nékie 

dicsir- 
tessél     

folyamod- 
gyunk, 
várjunk, 
mond- 
gyunk 

dicsiretek, 
szabadu-
lás, olta- 
lom 

      

Vg 
∅                   

 
 

Következtetések 
 
Az alábbiakban elsőként számszerű adatokkal kívánjuk összefoglalni az első 
táblázat tanulságait. Majd strófánként szöveg-összehasonlításból eredő 
megállapításokat teszünk, és kiegészítjük a második táblázat érdekességeivel, 
melyben vastagon szedtük a tárgyalt részeket. 

Mindkét zsoltárparafrázis negyvennégy sorból áll. Sztárai a parafrázisá-
ban mintegy 63%-nyi toldást írt a Vulgatához képest. Ezek nagyobb része a 
bibliai sorok képeinek kibontásából, a kisebb pedig a parafrázis aktualizálá-
sából származik. Illyés 49%-nyi toldásának fele szintén magyarázó jellegű, 
ami az eredeti strófarendhez igazodás eredménye. Tehát az eredeti szöveg 
14%-át elhagyta, vagy közelítette a zsoltárhoz. 

Illyés a Sztárai-szöveg 27%-át teljes egészében átvette (A). Itt szerepel-
nek nem szorosan bibliai eredetű részek is. Több esetben fordul az elő, 
hogy szövegazonosság és különbség is van egy soron belül (K+A/A+K). A 
Sztárai-parafrázis 34%-át kisebb igazításokkal vette át (H/Pr), a teljes para-
frázis 39%-át pedig „jobbította” (M). A Vulgata szerinti átdolgozás 30%-a 
emlékeztet Sztáraiéra, 9%-a nem. 
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A kezdősor érintetlen Illyésnél, ezzel is segítve a gyorsabb befogadást. A 
2. és 3. sorban egy Vulgata-alapú módosítás található Illyésnél: „nincsen” 
helyett az „elfogyott”, illetve a „megkevesedtek”. A 3. sor egy további figye-
lemre méltó dologgal szolgál a számunkra. Az eredeti „veritates a filiis homi- 
num”-ot Sztárai, bár nem fordítói szándékkal, de „igaz beszéd az emberek-
nél”-nek felelteti meg, helyesen. Illyés egyszerűen „igazmondók”-ról szól, 
ami szintén helytálló, de csak ritmikai vagy egyéb okokból indokolható a 
módosítása. A 4. sornak nincs bibliai előzménye. Sztárai itt magyarázatot ad 
a fenti sorokra, Illyés összefoglalja az eddigieket. 

A B strófáról így ír Császár Ernő: „Sztárai nem értette meg a Vulgata 
rossz szövegét, s így parafrázisa sem elég hű.”13 Illyés is a latinból indult ki. 
A protestáns forrás szóhasználatát, mondanivalóját követi, majd kísérletet 
tesz a „labia dolosa in corde et corde locuti sunt” szerepeltetésére. 

A C strófában Illyés visszaállítja a Sztárainál feloldott metonímiákat, a 
bibliai jelzők is eredeti helyükre kerülnek. Az így keletkezett, rövidebb szö-
veg egy forrást nélkülöző, saját gondolattal egészül ki: magyarázza Isten 
tetteinek okát. Sztárai a bővítményt, amely egyben az alany helyettesítője is, 
hisz metonímia, egy közérthetőbb, követhetőbb elbeszéléssé alakítja. 

A folytatásban Sztárai idézés helyett elbeszéli az ellenség tetteit. Illyés 
visszatér az eredetihez, és újra passzív szerkezetbe helyezi a mondanivalót. 
Ezen kívül szinte az összes protestáns toldást elhagyja. 

A toldásokban igen gazdag E strófában, Illyés alapvető szándékai ellenére 
is, csak egy módosítás lelhető fel: a „híveim” helyett a Vulgata-alapú „szűköl-
ködők” szerepel. A következő versszakot pedig egy az egyben át is veszi. Az 
önmagát kinyilatkoztató Isten képe feltételezéseink szerint elsősorban lelki-
pásztori megfontolásokból maradhatott. Az ide vonatkozó latin szakasz kurta-
sága miatt a katolikus változat amúgy is toldást igényelt volna. A parafrázisok 
közös „újításait” közelebbről vizsgálva az E és F strófában azt mondhatjuk, 
hogy fontossá válik az istenfélő élethelyzetének hangsúlyozása, aki ellenségtől 
szorongattatva él, és ezt Isten szemei látják is. Az Úr megindultsága ezzel még 
inkább kifejezésre jut. Az F strófában Isten önmagáról tett egyszerű kijelenté-
se a magyar szövegekben egy monumentális kinyilatkoztatássá növekedik. 
Ehhez szükségképpen jelenik meg újításként az Isten-alany és az ellenség-
alany mint a két ellentétes valóság, amelyek közt az istenfélő hétköznapjait éli. 
                                                   
13 CSÁSZÁR, i. m., 163. 
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A latin eredetit nélkülöző G strófát Illyés elhagyja. A zsoltározó alakját 
háttérbe szorító prédikátori gondolatok több szempontból is elrugaszko-
dottnak tetszhettek a Bibliát szorosan követni kívánó szerzőnek. 

A H strófában Isten beszédének metaforáját bontja ki mindkét parafrá-
zisíró, azzal a különbséggel, hogy Sztárai hasonlattá alakítja, és elbeszéli ben-
ne a tűzpróba folyamatát, Illyésnél azonban az ezüst marad a középpontban 
újfent a passzív szerkezeteknek köszönhetően. Ez egy szerencsés köztes 
megoldásnak tűnhetett a számára. „Az ötvösök kohókban olvasztottak” sor 
elhagyása a Vulgatához igazítás szándéka mellett például indokoltnak tűnik. 

A folytatásban a protestáns szövegben a latinnal ellentétben Istent meg-
szólítja, kéri. Illyés visszatér az eredetihez: a zsoltáros tanúságtevőként szól 
Istenéhez. Itt is szüksége van egy 4. sorra, aminek nincs latin megfelelője. 
Sztárai többször is használt „kegyetlen” jelzőjét kapcsolja a nemzethez.14 
Illyés feltehetőleg ebből kovácsolja a maga záró sorát. 

A J strófa több szempontból is nagyon tanulságos az elemző számára. 
Császár is erről a szakaszról ír tanulmányában a legnagyobb részletességgel:  

Sztárai a Vulgata e zsoltárának utolsó versét nem dolgozza át a maga teljességében, 
csak az első gondolatát tartja meg, a másodikat elhagyja. E rövidítés okát abban kell 
keresnünk, hogy a Vulgata 9. versének első és második fele között nincs meg az 
összefüggés. Ha a latin verset híven akarjuk magyarra fordítani, így kell tennünk: A 
gonoszok körben járnak: nagyságodhoz képest elszaporítottad az emberek fiait. 
Ennek így nincsen értelme, s ezt az érthetetlen szöveget Sztárai nem is vehette át.15  

A második táblázat is ezt támasztja alá. Jól látható, hogy a szövegváltozatok 
együttállása legkevésbé a J strófáról mondható el. 

Illyés az első két sor szerkezetét, néhány szó szerinti rész kíséretében, 
átveszi. Jelentős elhagyásnak számít az újszövetségi levelekből származó, 
kerengő oroszlán képe, hisz az a latin megfelelőben sem szerepel. A vers-
szak másik felét teljesen megújítja. Sztárai vélhetően a katolikus egyházi 
vezetők felelősségére, rossz példájára utal parafrázisában. A katolikus variá-
cióban Istent szólítja meg a zsoltáros, és újabb hitvallást fogalmaz meg. A 
protestáns szöveghez hasonlóan a Vulgata vonatkozó részét ő sem emeli be. 

„A Vulgata zsoltára itt véget ér, de Sztárai befejezésül még elmondja a 
zsoltár szerzőjének nevét, a zsoltár számát és a szereztetés körülményeit.”16 

                                                   
14 Sztárai 34. és 37. sorában vannak. 
15 CSÁSZÁR, i. m., 165. 
16 Uo. 
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A K strófában Illyés ezt is átveszi, módosítva a zsoltárszámot és Dávid 
király szorongatásának körülményeit. 

Az L strófa csak Illyésnél olvasható. Ennek köszönhető, hogy azonos 
versszakszámú a két parafrázis. A megírás és közreadás korában persze 
ennek lehetett jelentősége. A strófa egy lelkipásztori buzdítással összekap-
csolt doxológia, amely többek közt himnuszok végén szokott állni. A zso-
lozsma zsoltárait követően Szentháromság-dicséret áll. A gondolat ebből a 
liturgikus gyakorlatból szintúgy származhatott. Ez az egyetlen katolikus 
toldás a parafrázisában, ami egyébként megerősíti népének mivoltát. 

A záró strófa szerkezetvizsgálata nagyszerűen körvonalazza az illyési 
üzenet lényegét: a cselekedet-jelentésmező a helyes istenfélő magatartás 
jellemzőit, majd a bővítmények az istenfélő letisztult életkörülményeit, ha 
mindezeket gyakorolja. 
 
 

Ritmikai adattábla 
 

Strófa Szótagszám 
Sorvégrím 

Egy mgh-ra Két mgh-ra 
Pr Kt Pr Kt 

A 11/11/11/11 11/11/11/11 a a a a a x a a a a a av a x a a 

B 11/11/11/11 11/11/11/11 b b b b b b b b b b b b b b bv bv 

C 11/11/11/11 11/11/11/11 c c c c c c d d c c c c c c d d 

D 11/11/11/11 11/11/11/11 d d d d e e e e dv d d d e e e ev 

E 11/11/12/11 11/11/11/11 e e e e f f f f ev e e e fv f f f 

F 11/11/11/11 11/11/11/11 f f f f g g g g f f g g g g h h 

G 11/11/11/11 ∅ g g h h ∅ g g h h ∅ 
H 11/12/11/11 11/11/11/11 x i i i x h h h x x i i x i i i 

I 11/11/11/11 11/11/11/11 j j j j i i i i j k j k j k j k 

J 11/11/11/11 11/11/11/11 k k k k j j j j l l m m k l k l 

K 11/11/11/11 11/11/11/11 l l l l k k k k nv n n n mv m m m 

L ∅ 11/11/11/11 ∅ l l l l ∅ n m n mv 
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Következtetések 
 
Mindkét parafrázis négysoros strófákból épül fel, egyenként tizenegy-
tizenegy szótagból állnak. Sztárainál az E és a H strófában van egy-egy hiba. 
Ezeket Illyés észreveszi és korrigálja: a 11. sorban „szemeim” helyett „sze-
mem”-et ír, a 30. sorban nagyobb szövegmódosításban helyesbít. 

A rímek faragása már nagyobb kihívás volt mindkettejük, különöskép-
pen Illyés számára. A legnagyobb szabályosságot akkor adják a rímek, ha az 
utolsó, sorvégi magánhangzóra érvényes bokorrímben gondolkodunk. Az 
érdekesség kedvéért megvizsgáltuk a kérdést az utolsó két magánhangzóra 
is.17 Így még több szabálytalanság állapítható meg. A bokorrím helyett pár-
rímet, keresztrímet is találunk. Sztárainál a szabályos rímek 95%-a, Illyésnél 
pedig a 90%-a ragrím, és ez még inkább alátámasztja a következőket. 

Énekversről lévén szó, leszögezhetjük, Illyés nem volt költő. Elsősor-
ban a szöveg bibliai hitelessége, énekelhetősége és a gyors befogadás ügye 
vezette tollát. Ez utóbbit a népszerű, protestáns elődök sorainak átvételétől 
várta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17 A szokástól eltérve előfordulhat, hogy strófa első rímje kap „variáció” jelet. Mindezt az 
áttekinthetőbb szemléltetés érdekében tettük. 
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Költői képek vizsgálata, összehasonlítása 
 

 
Sztárai Illyés 

Vulgata 
Szöveg Elemzés Szöveg Elemzés 

A 

Mert ez földön 
immár szent emberA 

nincsen, (…) 
Mert többire 
minden emberA 
hitetlen 

anafora, 
gond.ism. (= 
Vulg.) 

∅ 
felszakadt a gondo-
latismétlés 

quoniam defecit 
sanctus 
quoniam 
deminutae sunt 
veritates 

Mert ez földönH 

immár szentJ emberA 

nincsen, 
IgazJ beszédA az 
embereknélH nin-
csen 

epifora, törede-
zett gond.ism (a 
tagok egyeznek, 
de más a sor-
rend) 

∅ 

a fordítói szándék- 
nak* köszönhetően 
nem szerepel a 
kifejezés 

defecit ill. deminu- 
tae sunt* 

B ∅ 
alany az A stró-
fában 

kettös szivek az 
álnok 
ajakoknak 

metonímia 
(=Vulg.), metoní-
mia 

labia dolosa (in 
corde et corde)  

C 

nyelveket és ő 
ajakokat 

metonímia 
(=Vulg.); a jel-zők 
hiányoznak, 
illetve jelentésüket 
állításban bontja 
ki 

álnok(ság 
forraló) 
ajakokat: 
(…kevéllyen) 
kérkedező 
nyelveket 

2./3.: metonímia 
(=Vulg.), metoní-
mia (=Vulg.), 
gond.ism., alliterá-
ció 

labia dolosa linguam 
magniloquam 

...nyelveket és ő 
ajakokat 
Elszaggassa , 
eltörűlje azokat 

halmozás, allite-
ráció 

∅ ∅ ∅ 

nyelveket és ő 
ajakokat (…)  
AjakokkalH 
valakik csalárdkod- 
nak, És nyelvek- 
kelH csak nagy 
kevélyen szólnak 

metabola, 
gond.ism. ∅ ∅ ∅ 

∅ ∅ 

Az Úr IstenA 
el-veszti mind 
azokatT, (…) 
utállya őA az 
illyen embereketT. 

1./4.: keretes szer- 
kesztés a már elem- 
zett belső sorok (ott 
gond. ism.) körül 

∅ 
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D 
 

Hol nyelveketT nagyon 
felmagasztalják AjakokatT 
hazugságra tanítják 

folytatódik a 
metonimia 
(=Vulg.), 
gond.ism., 
megszemélyesí-
tés 

Mi nyelveinkA 
fel-magasztaltas-
sanak: Az aja-
kinkA nem de 
mi-velünk 
vannak?  

folytatódik 
a metoní-
mia, 
(=Vulg.), 
gond.ism. 

linguam 
nostram 
magnificabim
us labia  
nostra a nobis 
sunt 

∅ 
∅ 

kit vallyunk mi 
Urunknak? 

költői 
kérdés (= 
Vulg.) 

quis noster 
dominus est 

Az Úristent nem félik, nem 
uralják halmozás ∅ ∅ ∅ 

….mondják/…felmagasztaljá
k/ …tanítják/ …nem ural-
ják 

gond.ism. a 
sorvégekkel 

…mondanak/ 
…fel-
magasztaltassanak/ 
…vannak 

gond.ism. 
a sorvégek-
kel 

∅ 

E 

∅ ∅ ∅ ∅ 

miseriam 
inopum et 
gemitum 
pauperum 
(halmozás) 

…aztT mondja/ …meglátja/ 
…szegényeketT látja/ 
…fohászkodásátT szánjaA 

gond.ism. a 
sorvégekkel 

azt mondgya/ 
…meg-láttya/ 
….szegényeket 
láttya/ 
…fohászkodásit 
szánnyaA 

gond.ism. 
a sorvé-
gekkel 

∅ 

szemein az szegényeketA 
alliteráció (+ 
többes szá-
mok) 

szemem a 
szegényeketA alliteráció ∅ 

F 

Idvözítő, szabadító mert 
vagyok, 
Szegényeket, árvákat 
ótalmazokA 

halmozás 

Üdvözítö 
szabadito mert 
vagyok, 
szegényeket 
árvákat 
oltamazokA 

halmozás ∅ 

…vagyok/ …ótalmazok/ 
…megállók/ …állok 

gond.ism. a 
sorvégekkel 

…vagyok/ 
…oltalmazok/
… meg-állok/ 
…állok 

gond.ism. 
a sorvé-
gekkel 

∅ 
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G 

Meghigyjétek az Istennek beszé-
dét, (…) Mert oly tiszták az 
Istennek beszedi, 

1./3.: epifora ∅ ∅ ∅ 

Kik várjátok csak az ő segítségét. 
(…) 
Kiket hisznek az Istennek hívei 

2./4.: anafora ∅ ∅ ∅ 

H 

(…) tiszták, 
Mint az ezüst kit földből 
elválasztalak,  
Az ötvösök kohókban olvasztottak, 
És hétszer megeresztvén tisztítottak 

hasonlat 

Te beszédid 
Uram tiszta 
beszédek, 
Mint az ezüst, 
melly tüzzel próbál-
tatik;és az által 
földtöl 
elválasztatik, 
Igen szépen 
hétszer 
megtisztittatik. 

megszólítás, 
hasonlat 

Eloquia 
Domini 
eloquia casta 
argentum 
igne 
examina- 
tum 
probatum 
terrae purga- 
tum septup- 
lum (meta-
fora) 

…elválasztalak/…olvasztottak/ 
…tisztítottak 

gond.ism. a 
sorvégekkel 

…próbáltatik/ 
elválasztatik/ 
…megtisztittatik 

gond.ism. a 
sorvégekkel ∅ 

I 

(…) tarts meg minketT Úristen, 
Őrizz minketT (…) 

gond.ism., 
megszólítás 
(=Vulg.) 

 (…) hogy meg-
tartasz teminketT, 
(…) Esmeg-örisz 
e nemzetségtöl 
minketT, 

1./3.: 
gond.ism 
(=Vulg.). 

Tu Domi-
ne servabis 
nosT et 
custodies 
nosT  

∅ ∅ 

TellyesitvénH a 
szépJ igireteketT: 
Esmeg-örisz e 
nemzetségtöl 
m inket, 
meg zablázvánH 
öJ 
kegyetlenségeketT. 

2./4.: 
gond.ism., 
3./4.: allite-
ráció, me-
tonímia 

∅ 

(…) leszünk igazJ hitbenH, 
Megmaradjunk az teJ 
esméretedbenH. 

gond.ism. ∅ ∅ ∅ 
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J 

Az hitetlen és kegyetlen 
pogánok, 
Mi környölünk járnak 
mint oroszlánok 

hasonlat ∅ ∅ ∅ 

∅ ∅ 

mi körülünk járnak, 
és kerengenek: 
Reád Uram a mi 
szemeink néznek;  
szabadítást mert töled 
reménlenek. 

halmozás, 
megszólítás, 
metonímia 
(megszemé-
lyesítés) 

∅ 

K 

Mikor volna nyava-
lyában, ínségben, 
Saul király miatt 
számkivetésben. 

halmozás ∅ ∅ ∅ 

…versekben,/ 
…részében,/ 
…ínségben,/ számkive-
tésben. 

gond.ism. a 
sorvégekkel 

…versekben,/ 
…részében:/ 
…inségben,/ 
keserüségen. 

gond.ism. a 
sorvégekkel ∅ 

L ∅ ∅ 

(…) 
folyamodgyunk, 
szabadúlást olta l-
mat töle várjunk . 
Dicsiretet nékie azért 
mondgyunk. 
Dicsirtessél Szent 
Háromság Egy 
Urunk. 

gond.ism. a 
sorvégekkel, 
halmozás, 
anafora, 
megszólítás 

∅ 

 
 

Következtetések 
 
A parafrázisok leggyakoribb költői eszköze az ismétlés. A zsoltárszövegek 
már tárgyalt eszköze, a gondolatritmus vagy gondolatismétlés mindkét para-
frázisban előfordul. 

Sztárainál tizenegy gondolatismétlés olvasható. Ezeknek közel felét sor-
végen találjuk, akár egy teljes strófán keresztül is. A szerkesztési módnak 
köszönhető elsősorban a sok ragrím. Illyésnél szintén tizenegy szerepel, 
sorvégi pedig eggyel több, hat. Öt sorvégi szó szó szerint vagy némi módo-
sítással a protestáns szövegből származik. Az utolsót maga alkotta a záró 
strófában. Két Sztárainál olvasható (A strófa) nála nem szerepel a Vulgatá-
hoz igazításnak köszönhetően, annak ellenére, hogy a latinban egy szerepel. 
Illyésnél a szorosabb jelentéskövetés előbbre való volt a költői szerkezetnél. 
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A latin zsoltárban fellelhető költői eszközök közül néhányat a katolikus 
parafrázis, mondhatni, visszafogad: a D strófában a költői kérdést, a H 
strófában a megszólítást. 

Összességében elmondhatjuk, Illyés leginkább Sztárai megoldásait köve-
ti, önálló ötletei, megoldásai nincsenek, a latin szöveg ezen a téren kevésbé 
szolgál mintául a számára. 
 
 

A vizsgálat eredményei és folytatása 
 
Császár Ernő már említett tanulmányában értékeli a Sztárai-átdolgozást a 
Vulgata fényében:  

Ez az összevetés meggyőzhetett arról, hogy Sztárai az első hat verset kissé sza-
badon dolgozza át, a nélkül azonban, hogy az eredetin lényeges módosítást köve-
tett volna el. E zsoltár utolsó verseinek feldolgozásánál azonban eltért az eredeti-
től a Vulgata szövegének hibái miatt, elhagyja, a mit nem értethetett meg hallga-
tóival. Pótolta új gondolatokkal és érzelmes szólamokkal.18 

A fentieket elfogadva vizsgálatunk részletesen foglalkozik Sztárai újítása-
ival. Az egyik legkiemelkedőbb talán a G strófája. Nem Dávidként, nem 
zsoltárosként szól, hanem lelkipásztorként. A zsoltárok közt persze vannak 
tanító célzatúak, ám ennek az eredetije nem tartozik közéjük. A kérő imától 
idegen ez a hang. 

Illyés parafrázisában visszatér a zsoltárhoz. A hívek megszólítása, buzdí-
tása azonban az ő szövegéből sem hiányzik. A zsoltáros leteszi lantját a J 
strófában. A K-ban elhangzik, honnan származik az ének. Ezt követően 
már számára is megengedhető, sőt, szükséges, hogy tanítson, buzdítson. 
Ennél jelentősebb „jobbítása” nem volt. 

Kisebb igazítás mellett a Bibliának megfelelően helyreállított más nyelvi 
szerkezetet is, felszámolva ezzel Sztárai egyszerűsítő módosításait. Az igé-
nyes, művészi megformáltság nem szerepelt az elsődleges céljai között, 
újítóként aligha járt el. A meglévőket átvette Sztáraitól, vagy igyekezett iga-
zodni hozzá, ahogy csak a bibliai szöveghűség engedte. 

A módszer kiterjesztése valamennyi beazonosított Illyés-parafrázisra 
több vonatkozásban is hozhat újabb eredményeket. 

                                                   
18 CSÁSZÁR, i. m., 165–166. 
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Feltevésünk szerint jól megragadható stílusjegyek birtokába kerülhetünk, 
ami Illyés István írói stílusát illeti. Ehhez persze szükségesnek tartjuk más 
magyar nyelvű írásainak tüzetesebb vizsgálatát is. 

Közben az érintett protestáns parafrázisok szerzőiről is újabb stilisztikai 
természetű megállapításokat tehetnénk. Legmerészebb elképzeléseink sze-
rint pedig a stílusjegyek hozzásegítenének újabb Illyés-források beazonosí-
tásához. 

Minden történeti múlttal bíró irodalmi szöveg textológiai vizsgálata 
szükségszerűen elvezet nyelvtörténetileg izgalmas kérdésekhez is. Például 
Illyés „magyarító” szándékának sikerességét ezen a területen joggal vethet-
nénk vizsgálat alá. 

A Soltári énekek az ellenreformáció és a barokk irodalom részét képezi. 
Ilyen irányú kutatások gazdagítására szintúgy alkalmasak az Illyés-
vizsgálatok, a magyar egyháztörténetről nem is szólva. A protestáns ájtatos-
sági irodalom válogatott és „jobbított” beemelésével korát meghaladó szem- 
léletről és bátorságról tett tanúságot. A keresztény egyházak közti párbeszéd 
egyik említésre méltó, közös pontjává is tehető a zsoltárköltészet. 

Saját felekezetében alakjának méltatlan háttérbe szorulása azzal is ma-
gyarázható, hogy írásos életművének részletes feldolgozása még nem tör-
tént meg, és ez nyilvánvalóan a filológusokra vár. 
 
 




