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BAJÁKI RITA 
Misztika és a Pázmány előtti magyar nyelvű imakönyvek 

 
 
Konferenciánk tárgya a misztika a 16–18. századi Magyarországon. Ebből a 
nagy tortából csak egy picike szeletet választottam vizsgálódásom tárgyául, 
mégpedig a 16. századi magyar nyelvű imakönyvek szövegeit, s ha mara-
dunk a tortahasonlatnál – és őszinték akarunk lenni –, ez a szelet nem ígér-
kezik föltétlenül édesnek.  

Ennek oka, hogy ebből az időszakból csak néhány protestáns imakönyv 
maradt ránk, összesen hét különböző, s a közvélekedés szerint a reformáció 
irodalmának ez az ága semmiképpen nem tartozik a keresztény misztika 
fősodrába. Ezt a megállapítást járom körül ebben a dolgozatban. A kiad-
ványok vizsgálatával tehát az volt a célom, hogy kiderüljön, a 16. század 
második felének protestáns imádságos irodalmában vajon jelen van-e az a 
fajta hév, az a személyes, egyéni hangvétel, lelkesedés, ujjongó vágyakozás, 
végtelen szeretet és öröm, amelyet hagyományosan a misztika sajátosságának 
tartunk, vajon van-e arra utaló törekvés, s ha igen, milyen mértékű, hogy 
kialakuljon az Isten és az ember között az a különleges kapcsolat, amelynek 
eredménye a földi találkozás, amikor az ember megtapasztalja, meg- és átéli 
az Istenkeresést, majd az Istennel való egyesülés kegyelmét.1 Egyszóval, 
fellelhetők-e ezekben az imakönyvekben misztikára jellemző sajátosságok. 

Mint említettem, hét kiadványról van szó, ezek időrendben a követ- 
kezők: 
– Heltai Gáspár, Imádságok a hét napjaira, Kolozsvár, 1570–15712 
– Huszár Gál, Keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, Komjáti, 
15743 
– Huszár Dávid, Egynéhány keresztényi imádságok, Pápa, 15774 

                                                   
1 Alois M. HAAS, Felemelkedés, alászállás, áttörés: A misztikus tapasztalat és a misztika nyelve, Bp., 
Vigilia, 2011; ALEXA Károly, A misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben, Irodalomtör-
téneti Közlemények, 1970, 285–304; SZABÓ Ferenc, Szent Bernát hatása Pázmány misztikájára 
(ld. e kötet 235–248. lapjain). 
2 RMNy 289. 
3 RMNy 353. 
4 RMNy 395. 
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– Károlyi András, Ez mostani visszavonásokrúl való kis könyvecske, Krakkó, 
15805 
– Fons vitae, Debrecen, 15896 
– Szalaszegi György, Hetetszaka minden napra megirattatott imádságok, Sicz 
(Németlövő) 15937 
– Debreceni Szőr Gáspár, Ájtatos imádságok, Bártfa, 1599.8 

Először a Huszár család kiadványait tárgyalom, majd az Avenarius-
fordításokat említem, végül a pár nélküliek, a két szélső ponton álló kiad-
ványok következnek. Az imakönyvek vizsgálata során a misztikára legin-
kább jellemző stílusjegyeket, rétorikai alakzatokat keresem, továbbá igyek-
szem utalásokat találni a misztikus élmény megélésére vagy az arra való 
törekvésre, buzdításra. Ezekből idézek is, mondandómat illusztrálandó.  

 
Elsőként vegyük szemügyre a két vegyes tartalmú kötetet. Huszár Gál 

Keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok című, Komjátiban, 1574-
ben megjelent munkája, ahogy a címéből is következik, vegyes tartalmú 
kiadvány, sőt, elsősorban énekeskönyv, de számos imádságot is tartalmaz. E 
munka előszavában olvashatjuk a következő figyelemre méltó sorokat:  

Ne legyen valami egyébre olyan nagy gondunk, mint az örök életnek igéire. 
Semmit se tudjunk inkább, se szívünkben, elménkben és szánkban ne forogjon 
semmi olyan ige, mint a Krisztus Jézusnak beszéde. Annyira, hogy annak ugyan 
bizonyos lakóházai és szállási legyünk, hogy e beszéddel egyetembe az Isten is 
bennünk lakozzék, s mi is viszontag az Úr Istenben nyugodjunk (Jn 14). Mert 
csak ez által ismerjük meg a mi üdvözítő Krisztusunkat, ez által tanuljuk meg 
szolgálni és tisztelni.9 

Ha a kötet tartalmából, a benne foglalt imádságokból értelmezzük ezt a 
gondolatot, akkor, bár látszólag misztikus egyesülés elérésére buzdít, való-
jában a gyakori imádkozásra, énekelésre hívja fel a figyelmet Huszár Gál. 
Nem a misztika fogalomkincse van itt jelen, hanem egy metaforikus kifeje-
zésmód arra vonatkozóan, hogy ha énekelünk, imádkozunk, szánk tulaj-
donképpen háza lesz a szónak, és a szó – nem mint logosz, hanem mint 
pars pro toto Isten – bennünk lakozik, de nem az eggyé válás, hanem Jézus 
                                                   
5 RMNy 470. 
6 RMNy 623. E műnek több kiadása is van, én ezt használtam. 
7 RMNy 732. 
8 RMNy 848. 
9 HUSZÁR Gál, Keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, Komjáti, 1574, Aij. 
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megismerése céljából. Az imákat, noha egyúttal ez egy énekeskönyv is, 
mégsem zengedező, sem nem örömujjongó, hanem kissé távolságtartó han-
gulat jellemzi. Egy alázatos, saját gyarlóságának tudatában lévő, bűnbánó 
ember hangja szól az ő irgalmas Istenéhez. Ezt bármelyik ima jól illusztrál-
hatná, ezúttal az Igaz hitért c. imából következik egy rövid részlet:  

Hallgasd meg az én tehozzád való kiáltásomat, én igazzá tévő Istenem. Vigasztalj 
meg engemet a te Lelkednek vigasztalásával, minden keserűségemben könyörülj 
énrajtam, és hallgasd meg az én imádságomat. Ne hadd, Uram, meggyaláztatni a 
te dicsőségedet az embereknek hívsága miatt.10 

A következő sorok jól mutatják, az ember hol látja saját helyét az Istennel 
való viszonyában: 

Csak te benned Uram Isten vagyon bizodalmunk, mert sem égen és sem földön 
nincs több reménységünk, azért hallgass meg minket, mert neked könyörgünk, és 
tekints le magas mennyből, könyörülj mi rajtunk.11 

Tipikus imakönyvrészletek, de ez a hang jellemzi az imádságokat, a misztikus 
szövegekből ismert stílusjegyek, mondhatjuk, még nyomokban sem bukkan-
nak fel. Ezekben az imákban nem különleges a kapcsolat Isten és ember 
között. Az ember Istenhez fordul, de ő messze van, és ez így van rendjén, 
elsősorban segítségét kéri, könyörületét, miközben végtelenül bízik benne. 

Hasonló megállapításokkal jellemezhető Huszár Dávid Egynehány keresz-
tényi imádságok (Pápa, 1577) című munkája is. Ez a kiadvány is vegyes tar-
talmú, de a különböző műfajú szövegeket nem keverték össze. A kiadvány 
első fele káté, a második részében találhatók imádságok. A témánkhoz leg-
inkább közel járó idézetek a következők: 

Más reggeli imádság minek előtte ember dologtételhez kezd 
Megerősítvén és nevelvén bennü[n]k a te ajándékidat, melyeket a te jó voltodból 
és irgalmasságodból minekünk méltatlan bűnös embereknek adtál, mindaddig, 
mígnem minket a Krisztussal teljességgel eggyé tesz. Ki miért csak egyedül ő ma-
ga igazságának világos napfénye, minket örök világossággal és örömmel tölt be.12 

Valamivel később magyarázatot kapunk:  

Gerjeszd fel elménket a mennyei dolgokról való gondolkodásra és az örökké va-
ló országnak keresésére.13 

                                                   
10 Uo., XXV. 
11 Uo., CCCXLVII. 
12 HUSZÁR Dávid, Egynehány keresztényi imádságok, Pápa, 1577, L ij[r]. 
13 Uo., [L 7v]. 
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Ezek a szavak a Krisztussal való egységre utalnak, de nem a földi találkozásra, 
a misztikus egyesülésre vonatkoznak, hanem a túlvilágira, amikor remélhe-
tőleg az ember már Isten országában lesz. Az imák személyes hangvétele, 
ahogy említettem, nagyon hasonlít Huszár Gál imáira. Kér és könyörög, 
hogy az Isten legyen irgalmas a szánandó emberhez. 

Avenarius evangélikus imakönyvének fordítását Heltai Gáspár adta ki 
1570–1571 körül. A hétfővel kezdődő könyörgések sorát néhány imádság 
vezeti be, pl. Mint kelljen imádkozni, a keresztény embernek, midőn az egyházba 
megyen, majd a kiadvány csonkasága miatt a csütörtöki napon megszakad. 
Egy napra több ima is jut, reggeli, esti könyörgések, közte hálaadások, 
egyéb könyörgések. Heltai fordításából egy rövid – jellemző – részlet: 

Azt akarom, hogy a te dicsireted mindenkoron legyen az én szájamban, hogy az 
én lelkem mindenkoron örvendözzön te benned, és hogy hálákat adjon te neked, 
a te nagy kegyelmességedért.14  

Ebben az imakönyvben az a fajta bűnbánó és Istent dicsőítő ember van 
jelen, aki tisztában van saját korlátaival, az ezzel szemben álló mennyei vég-
telenséggel és az isteni határtalansággal, s tudja, hogy itt a földön soha nem 
lesz méltó nemhogy az Istennel való egyesülésre, de még az Isten közelébe 
jutásra sem. Mivel ennek oka az emberi gyarlóság, igen intenzív a bűnbána-
tot kifejező hang. 

Avenarius művének másik ismert fordítása Szalaszegi György munkája 
1593-ból. Ebben az imakönyvben is azt láthatjuk, hogy az imádkozó ember 
még mindig nem lépett túl az Istent kérő, alázatos, bűnbánó ember helyze-
tén. Önfeledt dicsőítés helyett az isteni irgalmasság elnyeréséért találunk 
könyörgéseket. A misztika tematikájához leginkább közel álló részletet, talán 
nem véletlenül, éppen a Házasok imájában találtam, ezúttal egy lépéssel kö-
zelebb lép az ember Istenhez:  

Olts az te testödbe, hogy te hozzád én önmagamat adván, meríthessek te belő-
led, élő kútnak fejéből való vizet, és az mennyei bölcsességnek nemös és 
egészségös újonnan való italát.15  

                                                   
14 HELTAI Gáspár, Imádságok a hét napjaira, Kolozsvár, 1570–1571, [Biiij4v]. 
15 SZALASZEGI György, Hetetszaka minden napra megirattatott imádságok, Sicz (Németlövő) 
1593, [y7r]. – A kötet levélszámozása a 247. levéllel megszűnik, utána csak az ívjelzés ad 
eligazítást, mint e hivatkozás esetében is. 
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Ez a közeledés azonban tiszavirág életű, csak villanásnyi. Az imakönyvben 
egymást érik a könyörgések, a kérések felsorakoztatása, központozástól 
függetlenül a mondatok soha véget nem érnek, s bár az imák szerkezete az 
Isten iránti vágyódás rajongó kifejezésének ígéretét hordozza magában, 
mégsem érezzük azt a magával ragadó, sodró lendületet és Istenhez közele-
dést, ami a szöveg felépítéséből következhetnék; a szavak sokasága egyfajta 
helyben futást eredményez, nem pedig Isten felé haladást. A következő 
részletből is, amely a csütörtöki imák közül Az emböröknek életökért való máso-
dik imádság címet viseli, egyértelműen kiviláglik ez: 

Áldott vagy Uram Isten, öröktül fogva és mind örökké, az mennyei és földi állatok 
mind tieid, kik közül mi reánk legnagyobb gondod vagyon, mert valamit adtál, 
mind az te kezeidből vettök azokat, és azok mind csak az te nagy kegyelmes- 
ségöd szerint adatnak minékünk, és nem a mi örömönk szerint.16 

A két Avenarius-fordítás lényegesen eltér egymástól. Az egyik jelentősebb 
tartalmi különbség, hogy Szalaszeginél vasárnappal kezdődik a könyörgések 
sora, s maga a fordítás is, amint említettem, roppant bőbeszédű, tekervé-
nyes, halmozásokkal, mellékmondatokkal teletűzdelt. Mindezek ellenére a 
tekervényesség nem a katartikus élmény elérését szolgálja, egyszerűen fordí-
tási technikának tűnik. 

Ami váratlanul ért, hogy ugyanígy Avenarius imakönyvéhez kapcsolható 
a következő imakönyv is: Károlyi András, Ez mostani viszavonasokrúl való kis 
könyvecske, Krakkó, 1580. Ez is vegyes műfajú kiadvány, az első, nagyobb 
részében káté található, az utolsó harmadában Szép ékes könyörgések címmel 
imádságok vannak. Valójában „Hetetszaki könyörgések” is lehetne ennek a 
résznek a címe, ugyanis szerkezetét illetően megegyezik Heltai munkájával, 
pontosabban Szalaszegiével, mert Károlyinál is vasárnapi könyörgésekkel 
kezdődik az imák sora, viszont ezúttal csak reggeli és esti könyörgések ta-
lálhatók, és azok is jóval szűkszavúbbak, mint Heltai, de főként Szalaszegi 
munkája. 

A napi imák előtt itt is található bevezető imádság, Mikor bemegy az temp-
lomba, mint kell könyörögni címmel. Több helyen párhuzamos a szöveg Heltai 
imáival, a gondolatsorok megegyeznek, de szoros szövegegyezést nem talál-
tam. Mindezek fényében felmerül a kérdés, hogy Szalaszegi állítása kapcsán, 
amelyet kiadásának előszavában olvashatunk, miszerint ismert már korábban 

                                                   
16 Uo., 143[v]. 
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egy magyar fordítást, amely Avenarius munkájából készült, bizonyosan Hel-
taira kell-e gondolnunk, amint az a szakirodalomban elfogadott, nem pedig 
esetleg Károlyi András munkájára. Noha a három imakönyv szövege közötti 
összefüggés bizonyossága nem sok kétséget hagy maga után, az egymással, 
valamint az Avenarius-féle művel való kapcsolatuk jellegének tisztázása, 
alapos egybevetésük még várat magára, mindezeket csak jelezni óhajtottam. 

Jelen elemzés utolsó előttiként szerepelő imakönyve a Fons vitae címet vi-
seli. E mű latinul már 1533-ban megjelent, a 16. században öt magyar nyel-
vű kiadása ismert,17 és feltételeztek egy bártfai kiadást is 1601-ből,18 egy 
elkészült címlapmetszet alapján. Elöljáróban elmondható, hogy valamennyi 
most vizsgált imakönyv közül ez áll legtávolabb a misztika világától. 

A misztikus élmény előszobája a szemlélődés, a rácsodálkozás. Az eddig 
tárgyalt imakönyvek körülbelül eddig jutottak el. A Fons vitae-ben azonban 
nincs meg ez az érzelmi többlet. Azt is mondhatnánk, hogy bibliai idéze-
tekből vett, didaktikus céllal összeválogatott „szabálygyűjtemény” ez. Elő-
ször az ószövetségi idézetek révén az Atya szigorú hangja szól, tettek és 
következményeik felsorolását olvashatjuk, majd ahogy halad előre – szinte 
érezni lehet, ahogy az összeállító lapoz a Bibliában –, következnek az újszö-
vetségi citátumok. Ezekben már Jézus lágyabb szavai találhatók, de ez a rész 
is ugyanúgy utasításhalmaz, mint az ószövetségi hang esetében. Jézus szava-
inak befejezéseképpen a kötet közepén található a Miatyánk, ezzel tanítja az 
embert imádkozni, s ezzel a szó átkerül az emberhez, az ember által el-
mondható idézetek következnek.  

Az imakönyv igazán hatásos, magával ragadó, netán figyelemfelkeltő 
szöveget, rétorikai eszköztár bevetésével megindító részletet nem tartalmaz. 
Nem kelt az imádkozóban vágyódást, hogy az Istennel bármilyen módon 
egyesülhessen, hiszen bűnös volta miatt annyira messze van tőle, hogy ez 
fel sem merül. A következő néhány idézet segítségével láthatóvá válik, hol is 
helyezte el magát az ember: 

Uram, mi Atyánk vagy te, mi pedig sárok. Mi formálónk vagy te, és mi mindnyá-
jan a te kezeidnek csinálmányi vagyunk. Ne haragudjál Uram felettébb, és ennek 
utána ne emlékezzél meg az mi álnokságainkról.19  

                                                   
17 Bécs, 1572 (RMNy 308B); Debrecen, 1574 (RMNy 337B); Bécs, 1577 (RMNy 373); 
Brassó, 1580 (RMNy 453); Debrecen, 1589 (RMNy 623). 
18 RMNy 871. 
19 Fons vitae, Debrecen, 1589, [E1v]. 
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Előfordul néhány jelző, amely a csodálat irányába mutat, bár ritkán, ebben a 
zsoltáridézet segít: 

Mert te Uram édességes, kegyes és igen irgalmas vagy mindenekhöz, akik tégedet 
segítségül hívnak.20  

A Makkabeusok könyvéből való idézet már kevésbé édes: 

Úr Isten, mindeneknek teremtője, rettenetes, erős és igaz és irgalmas, ki csak 
egyedül vagy jó, egyedül hatalmas király, egyedül igaz és mindenható és örökké 
való. Ki Izraelt minden gonosztól megszabadítottad.21 

A következő idézetben egy különös retorikai helyzet áll előttünk, amely 
talán az egész imakönyv legintenzívebb részlete, ugyanis a megközelítőleg 
egyenlő hosszúságú mondatrészek halmozása révén mintha valamiféle fe-
szültség gerjedezését vélnénk fölfedezni. Ez az intenzív érzés azonban nem 
csúcsosodik ki az ujjongó, lázas, vágyakozó Istenszeretet érzésében, noha a 
fokozás módja emlékeztethetne arra, hanem egy roppant fegyelmezett, tá-
volságtartó, tisztelettudó, szinte kimerevedett Istenszeretet szemlélői lehe-
tünk, minthogy az, ami elsőre fokozásnak tűnt, valójában felsorolás: 

Ha Isten velünk vagyon, kicsoda ellenünk, […] mert bizonyos vagyok, hogy sem 
Halál, sem Élet, sem Angyalok, sem fejedelmességek, sem erők, sem mostan va-
lók, sem jövendők, sem erősség, sem magasság, sem mélység sem egyéb terem- 
tött állat nem választhat el minket az Istennek szeretetitől, mely az mi Urunk Jé-
zus Krisztusban vagyon.22 

Szintén az isteni tökéletességet állítja szembe az emberi tökéletlenséggel 
Debreceni Szőr Gáspár az 1599-ben Bártfán megjelent imakönyvében, de 
ezúttal merőben más a stílus. Érzékekre ható szövegalkotási technika fi-
gyelhető meg, a jelzős szerkezetek halmozása, a megdöbbentő képek alkal-
mazása a két véglet közötti érzékletes bemutatást szolgálják. A Fons vitae 
merev, statikus Isten-ember kapcsolatához képest itt egy mozgalmasabb, 
dinamikus, fejlődésre képes Isten-ember kapcsolattal találkozhatunk. A 
jellemzések során felcsillan a misztikát idéző intenzitás, szóhalmozás, lelke-
sedés, Isten esetében ez mindenképpen dicsőségének, az ember esetében 
pedig gyarlóságának kifejezését szolgálja. A hasonló szerkezetű, de ellenté-
tes jelentésű jelzős szerkezetek, mellékmondatok egymás után következése 

                                                   
20 Uo., E3[r]. 
21 Uo., [E11v]. 
22 Uo., [G7v]. 
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valódi feszültséget kelt, az embernek önmaga teljes megalázásával a különb-
ség isteni és emberi között még szemléletesebbé válik, a távolság látszólag 
legyőzhetetlennek tűnik: 

Te vagy nagy Isten mennynek földnek és minden[eknek] Istene, uralkodóknak 
ura. Én féreg vagyok, és nem ember, embereknek alávalója, és ez világnak gyalá-
zatja, te vagy felséges jóság, nagy édesség, szépség. Te vagy az Szenteknek dicső-
sége gazdagságos kincs, igaz világosság, tündöklő fényesség, életnek kútfeje, és 
mi lelkünknek eledele, mennyországnak világa, ez világnak fényessége; én mély-
séges sötétség, nyomorult föld, haragnak fia, gyalázatnak edénye, bűnben fogan-
tatott, nyavalyák közt született, én tisztátalan ganéj, tele büdös szaggal, és 
rothadottsággal, erőtelen, vak, sánta, süket, néma, minden jótól üres, fájdalmak-
kal teljes, az én kezdetem bűn, végzetem halál, ki énnékem bűnnek zsoldja. 

Óh édes Uram, ki vagyok én? csak halálnak árnyéka, és teljes hívság, gazos kút, 
sovány és átkozott föld, kinek gyümölcsi tövisek, bojtorjánok és gyalázat.23 

Ezt követően folytatódik még a különbségek felsorolása, majd egy könyör-
gést olvashatunk, hogy azért ne vesse meg Isten az embert, s megtudjuk azt 
is, mindennek mi a célja: „tudhassam meg mi vagyok, mindenekről tenéked 
hálákat adhassak”.24 

Nem szabad tehát megállni ott, hogy az ember saját totális gyarlóságát 
felismeri, mozdulni kell, egy lépést tenni Isten felé, ami egyébiránt egy 
nagyon fontos előrelépés, ugyanis itt jelenik meg az az új, a korábbi ima-
könyvekben még ilyen konkrétan meg nem fogalmazott gondolat, hogy 
noha az ember bűnös, de Istennek hálával tartozik. A gyarló és (irgalmas-
ságot) kérő ember a hálaadás képességével közelebb kerül Teremtőjéhez. 
Érzi, hogy Isten nincs messze, nem hatalmas, uralkodó király, hanem jósá-
gos és irgalmas, aki közénk jött. Érzi, hogy hol kellene keresnie, de a misz-
térium megértése elmarad. A következő hosszabb részlet ezt a keresést 
mutatja be: 

Kereslek vala tégedet, magam kívül, és te lakol vala ez világon az téged keresők-
ben, és nem talállak vala én meg, mert nem jól kereslek vala tégedet küuül, ki 
belöl valál. Megkérdeztem még a földet is, ha ő volnaié énnékem Istenem, és ő 
azt mondotta énnékem, hogy nem ö, és mindenek valamellyek az földben van-
nak, azok is azont mondották. Megkérdeztem az tengert, és az mélységeket, még 
az csúszó mászó állatokat is, mellyek azokban lakoznak, és azt felelték, nem va-
gyunk mi te Istened, hanem mi fölöttünk keressed ötet. Megkérdeztem az élő 
ké[k] eget, és azt felelte minden benne valókkal öszve, nem vagyok én te Istened. 
Megkérdeztem az csillagos eget, Napot, Holdot, csillagokat, azok is mondották, 

                                                   
23 DEBRECENI SZŐR Gáspár, Ájtatos imádságok, Bártfa, 1599, 200–201. 
24 Uo., 205. 



Misztika és a Pázmány előtti magyar nyelvű imakönyvek 

21 
 

nem vagyunk mi te Istened. Megkérdeztem oztán minden teremtett állatokat, és 
nagy felszóval ezt kiáltották, mondván: Az ki az minket teremtet, igaz Isten, és az 
az te Urad. Es erre mondottam, hol vagyon hát az én Istenem, hol keressem 
ötet, mutassátok meg énnékem, és hallék ilyen szózatot mondván, minden helye-
ken vagyon Isten, keresd őtet te magadban, ki be teli az egeket és az földet, az te 
szüvedet is. És magamhoz térék, mondván az Urnak, hogy hogy jöttél én belém, 
minémű ajtón. Kezdém kérdezni és vizsgálni, minden érzékeny tagaimat, mellyek 
által jöt volna belém, mert az szemeim azt mondták, hogy ha valaminémű színe 
nincsen, mi általunk be nem ment. Füleim így szólanak, ha zendülést nem töt, mi 
általunk be nem ment. Az orrom is azt mondta, hogy ha valaminémű illatja nin-
csen, én általam be nem ment. Kostolásom is azt jelenti, ha valaminémű ízi nem 
vólt, én általam is be nem ment, illetésem tapogatásom is azt monda, ha testes 
nem volt, én tőllem semmit ne tudakozzál felőle. 

Hát oh én szeretetem, hogy jöttél az én lelkembe, hogy semminémű ajtón nem 
jöttél, ki az sötétségben világosító világosság vagy, de oly, kit az emberi szöm 
meg nem láthat mostan.25 

Nem tudja, nem érti, csak érzi, hogy Istent magában is kell keresnie, de 
nincs megnyugtató válasz a hogyan történhetik mindez kérdésre. Amit biz-
tosan tud, ami felől nincs kételye, az Isten szeretete. Ez az eddigiekhez ké-
pest, úgy vélem, nagy előrelépés, a mindenható, irgalmas, megbocsátó Isten 
képe kiegészül a szerető Isten képével, s ez a szeretet megnyilvánul a dicsőí-
tés megfogalmazásában is. A misztikus élmény előszobája tehát az a rácso-
dálkozás és ámulat, ami kifejeződik a következő részletben is: 

Oh drága szeretet, ki mindenkoron lángolsz, és soha meg nem szünöl, Édes 
Krisztusom, édes Jézusom, édes Istenem, gerjez fel engemet a te lángoló sze-
relmeddel, egészen szereteteddel kivánságodra, örvendezésedre, mely szent és 
tiszta, hogy egészen szerettessél, édességgel tellyes szereteteddel fel gerjesztvén 
szeresselek tégedet én Uramat és édes Istenemet, tellyes szüvemből, teljes lel-
kemből, teljes elmémből, és semmi ne legyen én bennem oly, ki téged nem 
szeretne.26 

Bár ebben az imádságos könyvben már a misztikára jellemző rétorikai esz-
köztár számos eleme, mint a halmozás, a jelzős szerkezetek használata, az 
örvendezés, a lelkesedés, a csodálat és szeretet kifejezésére alkalmas tipikus 
szókincs használata felfedezhető, az odaadó és vágyakozó Istenhez fordulás 
azonban még nem csúcsosodik ki a misztikus egyesülésben, a hívő ember 
még mindig nem érzi magát méltónak arra, hogy Istent magába fogadja. Ez 
derül ki a következő részletből is: 

                                                   
25 Uo., 106–109. 
26 Uo., 104. 
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Oh áldott örökké való Uram, adgyad, ezt adgyad, hogy magam meg esmer- 
hessem, de tégedet is, mert tégedet valaki igazán meg esmer, szeret is, és az ki té-
gedet szeret, megutálja önmagát, és téged inkább szeret magánál.27 

 
A 16. századi imakönyvek áttekintése során megismerhetjük az ember és 

Isten közötti kapcsolat alakulását, hiszen a távolságtartó, merev, a szó sze-
rint istenfélő ember a század végére közelebb kerül Teremtőjéhez. A bűn-
bánattal teli csodálat kiegészül a hálaadás képességével, odáig is eljut, hogy 
az irgalmas Istenben felismeri a szerető Istent, érzelmeit ki tudja fejezni 
irányába, amelynek intenzitását a misztikára jellemző eszköztár segítségével 
tudja fokozni, noha a misztikus egyesülést még nem ismeri, valójában el 
sem tudja képzelni. Erre még a 17. század emberének is várnia kell, igaz, 
csak egy kicsit. 
 
 

                                                   
27 Uo., 205–206. 
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BÁN IZABELLA 
Társulati imakönyvek a misztika szolgálatában 

 
 
A misztikát mint fogalmat nem könnyű definiálni, viszonylag tág térben 
mozog a jelentése. Puskely Mária gondolatát idézném: „A misztikus élmény 
lényege: Isten közvetlen megtapasztalása. […] Egyszerű, hétköznapi keresztény 
életünkhöz tartozik, hogy időnként Isten jelenléte »valóság«, élmény, ta-
pasztalat lesz számunkra.”1 

Amikor Istennel való találkozásról, Isten megtapasztalásáról beszélünk, 
nem feltétlenül kell látomásokra, elragadtatásokra, stigmákra és más látványos 
jelenségekre gondolnunk, elég hozzá egy egyszerű, de szüntelen és kitartó 
imádságos élet, hogy érezzük Isten jelenlétét, és mintegy az imákon keresz-
tül bensőségesen beszélgessünk vele. Az imakönyvek változatos szövegei 
ebben segítették és segítik ma is a hívő embereket. 

Magukat az imádságokat különböző szempontok szerint csoportosíthat-
juk. Jellegét tekintve egy ima lehet liturgikus imádság, az egyház hivatalos, 
közösségben végzett, nyilvános imádsága – gondolhatunk itt elsősorban a 
szentmisére és a zsolozsmára. Másrészt lehet magánimádság, vagyis liturgi-
án kívül végzett imádság, amely elvégezhető egyedül és közösségben. A 
közösségben végzett magánimádságok az ún. paraliturgikus imádságok, 
mint például a litánia, rózsafüzér, keresztút stb.2 Az imakönyvek elsősorban 
a magánáhítatot szolgálják. 

Szintén a mindennapok istentapasztalatát segítették a különböző társula-
tok, amelyek más-más céllal alakultak, a hitéletnek eltérő területeit hangsú-
lyozva. Egy társulathoz való tartozás és az ezzel vállalt feladatok, kötelezett-
ségek átszőtték, mintegy irányították a tagok mindennapi életét, szabályzata-
ikban erre részletes útmutatásokat találunk. 

Négy, társulat által kiadott vagy ahhoz kötődő imakönyvet vizsgáltam, 
ezek a következők: a Lelki virágos kert a gyöngyösi Krisztus Halála Társulat 
kiadványa, a Myrhából szedett lépes méz című imádságos könyvet a Szent Ke-

                                                   
1 PUSKELY Mária, Ezer év misztikájából, [Szeged], Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1990, 24. 
2 Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, V, Bp., Szent István Társulat, 2000, 250. 
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reszt Társulat jelentette meg, a Len-kötelecske a Kordás Társulat könyve, a Jó 
illatú rózsás kert pedig a Jézus Szíve-tisztelethez köthető. 

Elsőként érdemes megnézni, hogy mire utalhatnak az imakönyvek címei. 
Két esetben is a ’kert’ (virágos kert, rózsás kert) jelenik meg. A kert, a para-
dicsom a mennyei boldogságra, az újjászületésre utal, és az imakönyv mint-
egy eszköz lehet ennek elérésében. Gyakran találkozunk a kerttel mint az 
imádkozás, szemlélődés, Istennel való találkozás helyszínével. Nem utolsó 
sorban a Getszemáni kertben imádkozó Krisztus is eszünkbe jut, ami a 
Krisztus Halála Társulat címválasztásában kiemelt jelentőséggel bírhatott. A 
Myrhából szedett lépes méz esetében a mirha már az Ószövetségben is a felszente-
lés kellékei között volt, majd a napkeleti bölcsek vitték ajándékba a kis Jé-
zusnak. A méz pedig a halhatatlanság, beavatás, újjászületés és erő szimbó-
luma. A negyedik imakönyv, a Len-kötelecske esetében nem találkozunk ilyen 
jellegű szimbólumokkal, egyszerűen a korda (öv) anyagára utal a címe, azt 
mondva ki, hogy ez is egy eszköz a Teremtő közelségének érzékeléséhez, a 
benne foglaltak segítségével eljuthatunk a „hétköznapi misztikus élmény” 
megtapasztalására. 

Az imakönyveket elsősorban tartalmi és szerkezeti szempontból vizs-
gálom. 

A gyöngyösi Krisztus Halála Társulat imakönyve, a Lelki virágos kert3 
1712-ben jelent meg Nagyszombatban. Az előszó és a kalendárium után 
tematikusan, tizenkét táblában találjuk a fohászokat. Az első fejezet a társa-
ság reguláját, szokásait, búcsúinak leírását és néhány imádságot tartalmaz, 
amelyekből kiderül, hogy a társulathoz tartozásnak milyen feltételei voltak. 
A szabályzat hangsúlyozza a napi imádságot, egészen pontos útmutatást ad 
például a reggeli áhítathoz: „a Kristus öt mélly sebeinek emlekezetire öt Mi 
atyánkat, öt üdvözlettel mondani”.4 A napi imádságokon túl hétfőn a halot-
takért, pénteken az élő tagokért mondott misén kellett részt venni, a hónap 
első vasárnapjára gyónás és szentáldozás volt javasolt, a kongregáció ünne-

                                                   
3 Lelki virágos kert az mennyei udvar tiszteletiről, mellyet a kertben halálra vált, és a keresztfán meghólt 
Úr Jesus titulussa alatt virágzó, Gyöngyösi Congregátio, az üdvösséges halált szomjúhozó hiveknek kinyit-
tatott, és újonnan Nemes és Nemzetes Almasi Agnes megujittatott, hogy ezt gyakorolván, s ebben 
múlatozván, ki-ki a szent Halálra, és az örökké való bóldog feltámadásra magát tehesse érdemessé. Bol-
dogok az Halottak, kik az Urban halnak meg. Apoc. 14. Nagy-Szombatban, az Academiai 
Bötükkel Geich János, 1712. 
4 Uo., 4. 
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pe pedig nagyböjt ötödik vasárnapja volt, vagyis feketevasárnap, a szenve-
dés vasárnapja. Az imakönyvben található további fejezetek a szabályzatban 
foglalt imádságos életet segítették. A következő imatémákkal találkozunk: 
Atyaisten, Fiúisten, Szentlélek, Szűz Mária, angyalok és szentek, szentekről 
szóló himnuszok, reggeli és esti imák, gyónáshoz és áldozáshoz köthető 
szövegek, a betegekért és a halottakért mondandó imák, majd lezárásként az 
úton levők fohászai. Az egyes fejezeteken belül vannak litániák, officiumok, 
himnuszok és egyéb, kevésbé kötött formájú szövegek. Feltűnő az offi- 
ciumok nagy száma. A kisofficium vagy csak egyszerűen officium eredete a 
középkorra vezethető vissza. Az egyháziak zsolozsmájának mintájára a vilá-
gi hívőknek ad rövidebb, könnyen elmondható szöveget, hogy ezzel bekap-
csolódhassanak az egyház állandó, szüntelen imádságába. 

A második vizsgált kiadványt a Szent Kereszt Társulat adta ki 1762-ben, 
Myrhából szedett lépes méz5 címmel. Az előző imakönyvhöz hasonlóan ez is 
egy rövid bevezetővel indít, amelyben részletezi, hogy milyen dicső dolgok 
születtek a Szent Kereszt zászlaja alatt. Ebben a nyomtatványban nincsen 
kalendárium, az előszót „A Szent Kereszt congregatioja avagy társasága” 
fejezet követi, amely egy rövid történeti összefoglaló az egyesületről. A 
szabályzat tizenkét pontban foglalja össze a tagokra vonatkozó feladatokat, 
utasításokat. A napi imádságnak itt is kiemelt szerepe van, részletesen leírja, 
hogy például reggel és este milyen fohászokat kell elmondani:  

Minden nap reggel fel-kelvén, és az Istennek az ő jó-téteményiért hálákot adván, 
három Mi-Atyánkot is Üdvöz légy Mariát a St. Háromság tisztességére, és egy 
Hiszek egy Istent mondgyanak, kinek szokott imádságin kivül. Estve pedig mi-
nek előtte le-feküdgyenek, az ő lelki isméretekről számot vévén hasonlóképpen 
azon végre mondjanak három Mi-Atyánkot és Üdvöz légy Mariát és egy 
Deprofundist a halottakért azaz 129. Sóltárt, vagy e helyett egy Mi-Atyánkot, és 
Üdvözlégy Mariát. 

A regulában megtalálható továbbá a Krisztus szeretetére és dicséretére való 
buzdítás, a gyakori gyónásra és áldozásra való felszólítás, a szentmiseszolgá-
lat, a társaság vasárnaponkénti találkozásán való részvétel. Olvasható itt egy 
tizenkét pontos lelki tükör, valamint kiemeli, hogy a gyülekezet betegeit és 

                                                   
5 Myrhából szedett lépes méz, avagy Üdvözítőnk keserves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgető 
Sz. Kereszt szolosmája, melyben a Jesus Társaságnak nagyszombati Collegiumban való Szent Kereszt 
Congregatiojának Regulái, Rend-tartási, Búcsúi, különb féle szép Imádságokkal foglaltatnak. Nagy-
Szombatban Az Academia Jesus Tarsaság-béli Colegiumának bötüivel, 1762. Eszt. 
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haldoklóit a tagoknak kötelességük segíteni. A szabályzat után a helyi társu-
lati szokások és a búcsúk leírása található, ezek után pedig a konkrét imád-
ságok olvashatók. A Szent Kereszt zsolozsmáját követi egy litánia Krisztus kín- 
szenvedéséről és egy hálaadás, majd ez a fejezetcím olvasható: „A Congre- 
gationak kezdetire, és végére való könyörgések”. Két rövidebb ima szól a 
találkozó elejére, majd a Jézus neve-litánia és egy hosszabb fohász zárja az 
eseményt, mintegy hivatalos keretet adva a társulati alkalmaknak. A gyónás 
és szentáldozás különféle imádságai után a halottak zsolozsmája található. 
Érdekessége, hogy itt nem officiumok esetében tapasztalható, rövidített 
zsolozsmáról van szó, hanem a teljes szöveget közli a kötet, teljes zsoltá-
rokkal és leckékkel. Jézus öt sebének litániája és Szűz Máriához intézett néhány 
fohász után keresztúti elmélkedésekkel zárul az imakönyv. 

A Len-kötelecske6 a Kordás Társulat kiadványa, amely egy kordát (övet) 
viselő, ferences lelkiségű társulat. A könyv nincs fejezetekre tagolva, ennek 
ellenére három egysége különíthető el: a nyomtatvány első fele különböző 
fohászokat tartalmaz, a közepén a szentmise imádságait találjuk, a harmadik 
szakasz pedig a társulat reguláit, egyéb útmutatásait részletezi, valamint a 
kordához fűződő csodákat ír le. A fohászokban a megszokott témák jelen-
nek meg: reggeli és esti könyörgések, bűnbánatra serkentő ima, szentekhez 
intézett szövegek. A későbbiekben még vissza fogok térni a szentmise imád- 
ságainak részletezésére. A korábbiaktól eltérően a társulati szabályok és 
egyéb leírások a könyv végén találhatók. Röviden szól a kötet Szent Ferenc-
ről, az általa alapított rendről és a Kordás Társulat kialakulásáról, ezután jön 
tizenkilenc, a kordához kötődő csoda. „Következnek Ezen Sz. Ferencz 
Szerzetének Congregátiója ellen zúgolódóknak szemre való hányásokra a 
feleletek” címmel öt pontban olvasható, hogyan kell felelni, ha kinevetik a 
kordát viselő személyt. A társulat szabályzatát tizenhat articulus foglalja 
össze, részletes leírásokkal. Útmutatót kapnak a tagok a mindennapi és a 
társulatban való viselkedésre, az engedelmességre az elöljárók felé, a korda-

                                                   
6 Len-kötelecske, az-az Serafikus Sz. Ferencz atyánk Magyar-Országi Bóldog-Aszszonyi Provinciában 
el-terjedett Korda viselő Atyafiak Congregácziójának Regulait vagy-is Rend-tartásit, a Sz. Pápáktól 
engedet Búcsúit, némelly Lelki ájtatosságokat, azon Korda-viselésnek eredetit, folyamattyát, más szép 
tanitásokat magában foglaló Könyvecske, Melly a tisztelendő Pater Sebestyén Pankl Szent Ferencz 
Szerzetbéli, Magyar-Országi Bóldog-Aszszonyi Provinciának Generalis Lectora, Habitualis 
Custosa, és mostani Provincialissa engedelmével. Nyomt: Győrben, Streibig Gergely János 
és Püsp. Köny-nyomtató által, [1749]. 
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viselésre, részletezi a szabályzat az egymáshoz való szeretetet, a regulaolva-
sást, rendelkezik a betegekről, a halottakról, a gyónásról, az ünnepekről, az 
alamizsnálkodásról és a különböző búcsúkról. Az imakönyv végén néhány 
Mária-ének szövege olvasható. 

A negyedik imakönyv a Jó illatú rózsás kert,7 amely a Jézus Szíve-tisz- 
telethez köthető. Ez a könyv nem tartalmazza a társulat szabályzatát, ezt más 
forrásból, a Jézus Szive Társaságnak Regulai8 alapján foglalom össze röviden. Az 
ájtatosság a Jézus Szíve-szeretetből indul ki, így a feladatok között első az 
Isten iránt való szeretet, ennek naponkénti tudatosítása, megélése. Ebből 
kiindulva kiemelhető a káromkodás kerülése, az Oltáriszentség gyakori vétele, 
a keresztútjárás, a betegek és haldoklók látogatása. A szabályzat részletezi a 
naponta elmondandó imádságokat, valamint külön fejezetben tárgyalja a be-
tegekről és haldoklókról való gondoskodást. A Jó illatú rózsás kert hat részből 
áll: a címnegyed bevezetői az újkori Jézus Szíve-tiszteletről szólnak, Alacoque 
Szent Margit (1647–1690) jelentőségét és az ájtatosság mibenlétét fogalmaz-
zák meg. Az első fejezet a reggeli és esti imákat tartalmazza, majd a gyónás 
előtti és utáni fohászok következnek. A harmadik rész Jézus Szívéhez szól, a 
negyedik a Szentháromsághoz, az ötödik egység imái pedig Szűz Máriához. A 
könyv utolsó fejezetében a szentekhez intézett szövegek olvashatók. A tema-
tikusan rendezett fejezeteken belül különböző műfajú imaszövegekkel talál-
kozhatunk, ezek legtöbbször Jézus Szívét járják körbe kontemplatív, elmél-
kedő módon. Az imakönyv későbbi kiadásaihoz rendszeresen hozzáillesztet-
tek miseimádságokat és népénekeket. Ez az imakönyv is a ferences lelkiség-
hez áll közel, a könyv fordítója Sigray Erzsébet klarissza apáca volt.  

Az utoljára bemutatott két könyv, a Len-kötelecske és a Jó illatú rózsás kert 
több ponton is kapcsolódik egymáshoz. A ferences lelkiségen és a szemlé-
lődő, elmélkedő szövegeken túl két lényeges dolgot emelek ki, az egyik a 
miseimák, a másik pedig a szövegek forrása és kapcsolata. 
                                                   
7 Jó illatú rosás kert, Mellyben Sok szép Imádságok mint annyi jó illatú Rosák találtatnak regveli, s 
estvélli imádságok Az Úr vétele elött és utánna való Könyörgések a’ Jesus Szentséges szivéhez való officium 
litania Es egyéb más szép Officiummokkal és Imádságokkal meg bövittetet Vagy az Isten szentséges 
Annyához Igen szép Ajtatosságok Es az Isten szenteihez, mint annyi Mennyei Paradicsom kertében 
plántáltatott virágok tiszteletére való Imádságok Most pedig ujobban, a’ Nepomukbéli Sz. Jánoshoz való 
Imádságokkal, és képekkel meg-bövéttetet; és az Istenek nagyobb dicséretire, és Lelkeknek üdvös-
ségére negyedszer ki nyomtattatott. Posonban, találtatik Spajzer Ferencznél, 1734.  
8 Szövegközlés: SZELESTEI N. László, A magyarországi Jézus Szíve-tisztelet kezdeteiről = SZ. N. 
L., Rekatolizáció és barokk áhítat, Bp., METEM, 2008, 101–104. 
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Az Istennel való találkozás egyik helyszíne a templom, módja pedig a li-
turgia, az egyház nyilvánosan végzett imádsága. A hétköznapi emberek nem 
tudtak latinul, ugyanakkor megvolt az igényük, hogy bekapcsolódjanak a 
szentmisébe. A Jó illatú rózsás kert és Len-kötelecske tartalmaz miseimádságo-
kat. Két imakönyv három szövegváltozatáról beszélünk, mivel a Jó illatú 
rózsás kert 1734-es pozsonyi kiadásában találunk egy változatot, majd az 
1748-as nagyszombati és az ezt követő kiadásokban pedig egy másik szöveg 
jelenik meg. A három szöveg egyike sem a teljes liturgiának a fordítása, 
inkább a szentmise részeiben való elmélyüléshez kapunk imádságot, elmél-
kedést. A liturgia egy-két szövegét a Jó illatú rózsás kert fordításban közli, az 
1734-es kiadás a Hiszekegyet, az 1748-as kiadás pedig a Dicsőséget és a Hiszek-
egyet, továbbá a Krisztus lelke, szentelj meg kezdetű imádságot. 

A másik kapcsolódási pontot a két imakönyv között a szövegek forrásai 
jelentik. A Len-kötelecske esetében Knapp Éva Pietás és literatúra című munká-
jában részletes leírást ad a könyv teljes anyagának származásáról,9 amit itt 
most nem részletezek. Németh Péternek tulajdonítja a szakirodalom az 
imakönyv összeállítását, amelynek az első felében lévő imádságok egyfajta 
válogatást adnak Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos 
könyve című műből. Gertrúd és Mechtild 13. századi misztikus apácák vol-
tak, és látomásaiknak, misztikus élményeiknek a Jézus Szíve-tiszteletben 
volt jelentőségük. Nem csak a Len-kötelecske merít ebből az imakönyvből, a 
Jó illatú rózsás kert is forrásként használja, az első fejezet reggeli és esti imád-
ságainak nagy részét veszi át innen. 

A közös forráshasználaton túl négy imádságnak a szövege megegyezik a 
két imakönyvben, közülük három Nepomuki Szent Jánoshoz írt szöveg, a 
negyedik pedig Alcantarai Szent Péterhez szóló fohász.  

A Len-kötelecske a Kordás Társulaton és összeállítóján, a Jó illatú rózsás 
kert pedig fordítóján és a Jézus Szíve-tiszteleten keresztül szorosan kapcso-
lódik a ferencesekhez, minden bizonnyal ezzel magyarázható az azonos 
forráshasználat és a megegyező szövegek. 

A négy imádságos könyv alapján röviden összefoglalnám a társulati ima-
könyvek jellemzőit. Természetesen e négy könyv alapján még nem lehet 
végleges megállapításokat tenni, de néhány dolog elmondható. A könyvek 

                                                   
9 KNAPP Éva, Pietás és literatúra: Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati 
kiadványokban, Bp., Universitas, 2001 (Historia Litteraria, 9), 124–126. 
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szerkezetére jellemző – itt a Jó illatú rózsás kert kivételt képez –, hogy össze-
foglalót közölnek a társulat létrejöttéről, a reguláiról, búcsúiról és helyi szo-
kásairól. A Jó illatú rózsás kert esetében a Jézus Szíve-tiszteletről kapunk rész-
letes leírást. Az imádságok műfaja változatos, egyedül a Lelki virágos kertben 
feltűnő az officiumok nagy száma. Tartalmilag azokban a szövegekben, 
amelyeknek nincs konkrét megszólítottja – Szűz Mária, különböző szentek 
stb. – az adott társulat lelkisége jelenik meg. A Len-kötelecskéről és a Jó illatú 
rózsás kertről pedig elmondható, hogy imádságaik kontemplatív, szemlélődő 
jellegűek, akár Jézus Szívéről van szó, akár egy-egy szentnek az életszent-
ségét járják körül. A társulatok és ezáltal az imakönyvek az állandó imára 
buzdítanak, részletes leírásokat találunk a reggeli és esti fohászkodásról, és 
általában több szöveget közölnek ezekre az alkalmakra. Jelentős szerepe 
van a gyónásnak és a szentáldozásnak, részletes útmutatások szerepelnek a 
betegápolásról és a haldoklókról való gondoskodásról. A szentekhez írt 
imák meglehetősen változatos képet mutatnak, és természetesen egyik ima-
könyvből sem hiányozhat Szűz Mária tisztelete. 

Jelen tanulmány nem terjed ki a szövegek részletes elemzésére, ami to-
vábbi adalékokat adhatna a misztikához, és feladatot a későbbi kutatásnak. 
Mégis fontosnak tartom, hogy néhány gondolat erejéig kitérjek a szövegek 
és a misztika kapcsolatára. Ha megnézzük ezeket az imádságokat, azt talál-
juk, hogy az élet minden területét lefedik, a születéstől a halálig, az ünne-
pektől a hétköznapokig, de éppúgy a reggeli első gondolattól az esti imáig, 
ezzel biztosítva Isten állandó jelenlétét a hívő ember életében. A Len-
kötelecske néhány imája Szent Gertrúd tollából származik, ezek néhány soros 
bevezetővel kezdődnek, a misztikus szent életéből, látomásaiból közölnek 
részleteket. A Jó illatú rózsás kert pedig a hatodik fejezetben az imák szöve-
gébe építi bele a szent (több esetben is misztikusnak tartott szent) életrajzi 
eseményeit, lelkiségét, életszentségét. Változatos sorrendben, de szerkezeti-
leg két egységre bonthatók ezek a szövegek: az egyik maga a fohász, amely 
kérés, felajánlás, közbenjárásért esedezés lehet, a másik pedig a szent dicsé-
retén keresztül az életének vagy annak kiemelt részének a bemutatása, ezzel 
mintegy példát mutatva, tanítva az olvasót. 

Természetesen négy imakönyv kevés ahhoz, hogy messzemenő követ-
keztetéseket vonjunk le, így további kiadványokat lehet bevonni a vizsgáló-
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dásba. Érdekes lehet a társulati és az általános imakönyvek több szempont 
szerinti összehasonlítása is. 

Végezetül visszatérnék a tanulmány elején megfogalmazott gondolathoz, 
miszerint az imádkozáson keresztüli istentapasztalat is lehet – saját szó-
használattal élve – hétköznapi misztikus élmény. Úgy gondolom, az imént 
vizsgált imakönyvek és a hozzájuk kapcsolódó társulatok is ezt a feltétele-
zést bizonyítják. 
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BERHIDAI LAJOS PIUSZ 
Bonaventura-hagyomány Laskai Osvát prédikációiban 

 
 
Tanulmányom témája annak a szöveghagyománynak a feltárása a késő kö-
zépkori obszerváns prédikációkban, amely a 13. századi teológus és miszti-
kus író, szent Bonaventura nevéhez kötődik. A vizsgálat tárgyához Laskai 
Osvát egyik sermója vezetett. A Biga salutis című gyűjteményben a nagyböjti 
sorozat 16. darabja a 3. parancsolat megtartását taglalja (Az Úr napját szen-
teld meg). A beszéd nemcsak arról tanúskodik, hogy Laskai ismeri és idézi a 
megelőző századok misztikus hagyományát, hanem hogy aktívan adja to-
vább, vagyis saját korának gondolkodásmódja, lelki igénye szerint alakítja. 
Az említett beszédben szerepel egy hosszabb, csaknem szó szerinti idézet a 
következő hivatkozással: „ut dicit Seraphicus Doctor Bonaventura in 
Itinerario mentis in Deum, caput secundum”. A helymegjelölés pontossága 
és az idézet hosszúsága indított arra, hogy a Laskai-prédikációk explicit 
Bonaventura-hivatkozásaira figyelmet fordítsak. 

A sermók ilyen megközelítése kockázatos, hiszen tudjuk, hogy az egyes 
hivatkozások nem feltétlenül forrásmegjelölések, gyakran pontatlanok, és 
nem is azzal a céllal szerepelnek a szövegben, hogy egy esetleges visszakere-
sést lehetővé tegyenek. Csupán azért lesznek a beszédek visszatérő elemei, 
hogy a tekintély hatalmát kölcsönözzék a szövegnek. A prédikációs segéd-
könyvek használata – ahogy erre Bárczi Ildikó elemzései rámutattak – nél-
külözhetővé tette az elsődleges források használatát.1 Ennélfogva vizsgála-
tom célja nem annyira a forráskeresés, hanem inkább választ kapni arra a 
kérdésre, hogy a prédikációkban előforduló „Bonaventura” név voltakép-
pen milyen szöveghagyományokra utalhat. Még tágabban: mit jelentett a 
„Bonaventura” név Laskai Osvát számára? További kérdés lehetne, hogy az 
explicit hivatkozásokon kívül milyen bonaventurai tartalom fordul elő és 
öröklődik a prédikációkban. 

Elöljáróban fontos még megjegyezni, hogy a sermo modernus műfajá-
ban írt obszerváns prédikációk egyáltalán nem misztikus írások. Ugyanak-

                                                   
1 BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi: A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata, Bp., 
Universitas, 2007 (Historia Litteraria, 23), különösen: 108–125. 
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kor megfigyelhető bennük, hogy a teológiai mondanivalón belül nemegy-
szer megjelennek a misztika fő témái és kifejezésformái. A misztikatörténet 
és a prédikáció műfajának alakulása többször is egymásba fonódott a törté-
nelem során. Legjellegzetesebb példái ennek többek között Clairvaux-i 
Szent Bernát Énekek éneke-kommentárja (Sermones super Cantica canticorum), 
valamint Eckhart mester és Johannes Tauler prédikációi. Mindenképpen 
jelzésértékű Kurt Ruh megállapítása: „A misztika célkitűzése leginkább a 
prédikáció formájában tud teljesülni […] a nyugati misztika a prédikációban 
jut el a legmagasabb szintjére, és nyeri el legsajátabb formáját.” Misztika és 
prédikáció egymásra találásának ténye azért is fontos lehet számunkra, mert 
– ahogy erre szintén a svájci származású professzor hívja fel a figyelmet – 
általában a népnyelvi irodalom megerősödésével esik egybe.2 

Mindezek láttán fölvetődik a kérdés, vajon az obszerváns prédikációk, 
amelyek egyes részletei számos módon szoros kapcsolatban állnak közép-
kor végi kódexeink népnyelvű szövegeivel is, milyen viszonyban állnak a 
nyugati misztika hagyományával. 
 
 

Misztikus hagyományok Laskai Osvát prédikációiban 
 
Az obszerváns prédikátor sermóit olvasva három fő hagyománytípus tűnik 
fel, amely a nyugati misztika történetének egy-egy meghatározó szövegcso-
portját jeleníti meg. Kérdés lehet, hogy az egyes idézett művek, műrészletek 
valóban a misztika körébe tartoznak-e, ennek a kérdésnek a jelentőségét 
azonban mérsékli, hogy a 15. századig nem is különíthetjük el mereven a 
misztika körébe tartozó írásokat a teológiai műveken vagy éppen liturgikus 
költeményeken belül. 

Első hagyománytípus: egyházatyák, pl. Nagy Szent Gergely, Dionysius 
Areopagites, Szent Jeromos, Szent Ágoston, Szent Ambrus stb.  

Második hagyománytípus: a 12–13. század szerzetesi teológiája, pl. Szent 
Anzelm, Clairvaux-i Szent Bernát, Szentviktori Richárd, Szentviktori Hugó, 
Szent Bonaventura stb. 

                                                   
2 Kurt RUH, A nyugati misztika története, I: A patrisztikus alapok és a 12. század szerzetesi teológiá-
ja, Bp., Akadémiai, 2006, 22. 
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Harmadik hagyománytípus: „pszeudo”-művek (különböző tekintélyek 
nevei alatt hagyományozott középkori lelkiségi írások). Például: De anima 
libri quattuor – négy könyvből álló mű, melynek egyes darabjai külön-külön 
is hagyományozódtak, és a Patrologia Latina sorozata három tekintélyes név 
alatt szerepelteti: 1. Bernardus Claraevallensis (Meditationes piissimae, PL 184); 
2. Aurelius Augustinus (De anima, PL 40); 3. Bernardus Claraevallensis (De 
interiori domo, PL 184); 4. Hugo de Sancto Victore (De anima, PL 177). 

A különböző hagyományok teljesen egységesként jelennek meg a szö-
vegben, elkülöníteni csak saját előfeltevéseink és a szövegbe kívülről bele-
vitt elemző szempontjaink alapján lehet, éppen ezért más csoportosítás is 
elképzelhető. 

A különféle hagyományok jól kitapinthatók akkor, ha egyetlen prédikáció 
hivatkozásait nézzük meg közelebbről. A 16. nagyböjti sermo (Biga salutis, 
sermones qadragesimales – nevezhetjük „kontemplációs beszéd”-nek) vizsgálata 
a következő eredményt hozza: az összesen 35 hivatkozásból 14 szentírási és 
2 liturgikus hivatkozás van, további 2 Arisztotelészre utal, a maradék 17 a 
következő auktorok között oszlik meg: Aurelius Augustinus (6), Gregorius 
Magnus (5), Bernardus Claraevallensis (3), Petrus Lombardus („Magister”; 1), 
Johannes Chrysostomus (1), Bonaventura de Bagnoregio (1). 

A források visszakeresése nehéz, olykor lehetetlennek tűnik, mégis a tü-
zetesebb olvasat során kiderül, hogy egy-egy tekintélyes név többször nem 
autentikus művet vagy éppen egy másik tekintélytől származó művet takar. 
Ugyanakkor az is világossá válik, hogy egy-egy idézet – amelynek erejét a 
prédikátor valamely tekintély nevével igyekszik növelni – a nyugati misztika 
hagyományának visszatérő eleme, szállóigéje. Három példával szemléltetem 
mindezt. 

Idézi a beszéd a Jn 10, 93 egy lelki magyarázatát, amelyet Szent Ágos-
tonnak tulajdonít: „Secundum Augustinum. Ingredietur ad contemplandum 
Christi divinitatem, et egredietur ad contemplandum Christi humanitatem.” 
(Ágoston szerint: Bejár, hogy Krisztus istenségét szemlélje, és kijár, hogy 
Krisztus emberségét szemlélje.) Ugyanez a gondolat olvasható Aegidius 
Romanus († 1316) Expositio in Canticum canticorum című művében (cap. 5.), 
amelyet évszázadokon át Aquinói Szent Tamásnak tulajdonítottak. 

                                                   
3 Jn 10, 9: Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, bejár és kijár, és legelőre 
talál. (Ó- és újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Bp., Szent Jeromos Bibliatársulat, 1997.) 
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Nagy Szent Gergelyre hivatkozva olvassuk a beszédben a következőt: 
„Dulce est esse in rebus humanis, sed eis tamen qui spiritualia non gustant, 
quia gustatio [gustato] spiritu desipit caro.” (Édes érzés az emberi dolgok 
között lenni, de mégis inkább csak azoknak, akik a lelkieket nem ízlelik, 
mert a lelki ízlelésre a test érzéketlen.) Szent Bernát 111. levelében ugyanez 
így fordul elő: „Gustato spiritu necesse est desipere carnem.” Bonaven- 
turánál (Sententiae I. dist. XIV. dub. V.): „dicit Gregorius: Gustato spiritu, 
desipit omnis caro.” Körülbelül háromszáz évvel később Keresztes Szent 
János népnyelvi művében, A Kármelhegy útjában (Subida al Monte Carmelo, II. 
17. 5.) már önálló latin mondásként és a lelki élet alapszabályaként tér vissza 
ugyanez: „gustato spiritu, desipit omnis caro”. (Szeghy Ernő fordításában: 
„Ezért mondja egy a lelki életre vonatkozó alapelv: hogy »ha valakinek sike-
rült megízlelnie a szellemit, annak nem ízlik többé semmiféle testi dolog«, 
azaz nincsenek többé hasznára, sem pedig kedvére az érzékek élvezetei és 
útjai.”4) 

A harmadik példa a Biga salutis 16. nagyböjti beszédéből egy Bernát-
hivatkozással ellátott kijelentés: „Multi multa sciunt, et seipsos nesciunt.” A 
tömör kijelentés a már említett pseudo-bernáti Meditationes piissimae szálló-
igévé vált kezdősora. 
 
 

Explicit hivatkozások Bonaventura műveire 
Laskai Osvát beszédeiben 

 
A prédikátor beszédeinek körülbelül egyötödét átnézve (83 sermo a 351-
ből) azt találjuk, hogy a Bonaventura névhez kapcsolt utalás legtöbbször 
Petrus Lombardus sententiás könyveinek kommentárjára vonatkozik vala-
milyen helymegjelöléssel. Pl.: „secundum sanctum Bonaventuram in III di. 
XXIII ar. I q. I” (Gemma fidei, 4. sermo; itt épp egy elég pontos és viszony-
lag hosszú szó szerinti idézet követi az utalást.)  
 
 
 
                                                   
4 Keresztes Szent JÁNOS Művei, I: A Kármelhegy útja, Győr, Győri Kármelita Rendház, 1995, 
188. 
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Gemma fidei 
E gyűjtemény egyik legfőbb sajátossága, hogy voltaképpen teológiai érteke-
zéseket foglal magába a keresztény hit és hitélet nagy témáiról, ezért nem 
csodálkozhatunk, hogy a szöveg Bonaventura-hivatkozásai teológiai mű-
vekre utalnak. Az első 15 beszédben a következők fordulnak elő (összesen 
35 Bonaventura-hivatkozás, csak elvétve helymegjelölés nélkül): Commentaria 
in quattuor libros Sententiarum (27), Hexaemeron (2), Breviloquium (3), De reductione 
artium ad theologiam (1), Centiloquium (Ps.-Bonaventura;5 2).  

A szorosabb értelemben vett teológia nem jelenti azt, hogy a misztika, 
főképp a spekulatív misztika témái ne jelennének meg ezekben a beszédek-
ben. Jelzés értékű, hogy Bonaventura késői és befejezetlen műve, a 
Hexaemeron ilyen címek alatt is hagyományozódott: De septem visionibus (Las-
kainál is előfordul így), De gradibus contemplationis. Hasonlóképpen tanulsá-
gos, amint a Gemma fidei 2. beszédében olvasható egyik hivatkozás a De 
reductione artium ad theologiam c. műnek ezt a sorát idézi: „Tota Sacra Scriptura 
haec tria docet, scilicet Christi aeternam generationem et incarnationem, 
vivendi ordinem, et Dei et animae unionem. Primum respicit fidem. Secun- 
dum mores. Tertius utriusque finem.” A prédikáció műfajában előadott 
teológiai fejtegetésekben Laskai közvetíti azt a bonaventurai szemléletet, 
amelyben a teológia egyszersmind misztikus teológia (s így a misztika nem 
határolható el élesen a teológiától). 

A teológiai művek említése mellett még egy Bonaventura-műre találtam 
utalást, mégpedig a Gemma fidei 22. beszédében, ez a Szent Ferenc-életrajzot 
tartalmazó Legenda maior. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy a 
ferences renden belül 1266-tól egészen az újkorig az egyetlen hivatalos élet-
rajz, és így meghatározta a Szent Ferencről alkotott képet. Éppen ezért 
érdemel figyelmet, hogy a legenda voltaképpen az Itinerarium mentis in Deum 
hagiografikus alkalmazása. Ezt tükrözi szerkezete, szóhasználata, valamint a 
benne feltáruló szentfogalom („vir hierarchicus”). 
 
 
 
 

                                                   
5 Spirituális teológiai tekintélyek mondásainak válogatása (feltehetőleg Johannes Marche- 
sinus de Regio Lepidi), 1300 k. 
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Biga salutis, sermones dominicales 
A kötet első 10 beszédét áttekintve 20 Bonaventura-hivatkozást találtam, 
amelyek többsége szintén a Sententia-kommentár, egy alkalommal pedig az 
Apologia pauperum. 
 
Biga salutis, sermones quadragesimales 
A nagyböjti beszédsorozat első 20 darabjában a kevesebb mint húsz 
Bonaventura-hivatkozás jóformán mindig a Sententia-kommentárt idézi (15), és 
néhány általános utalás mellett (vagyis amikor nem szerepel pontos helymeg-
jelölés) egyetlen alkalommal az Itinerarium említése és idézése olvasható.  
 
Biga salutis, sermones de sanctis 
A beszédgyűjtemény 36 darabját (1–25. és 90–101.) átnézve egy új Bona- 
ventura-mű említésével találkozunk (miközben egyszer itt is szerepel az 
Apologia pauperum). A 14. sermo (De s. Iohanne evangelista) a következő utalást 
hozza: „Unde ait Bonaventura in libro de reformatione mentis”. A De refor- 
matione mentis bár egy Bonaventura nevével hagyományozott írás, valójában 
azonban a kortárs Augsburgi Dávid klasszikusnak számító művének egy 
része. A teljes mű címe De exterioris et interioris hominis compositione (röviden: 
De compositione), „a középkor egyik legfontosabb lelkiségi tankönyve”, kelet-
kezése az 1240-es évek elejére tehető.6 Három könyvből áll, melyek közül a 
második öröklődött De reformatione mentis címmel, míg az első Formula 
novitiorumként lett ismeretes. Ez utóbbival áll szoros kapcsolatban a Horváth-
kódex egy részlete, amely ott Clairvaux-i Bernátnak tulajdonítva szerepel 
(„Kezdetnek edes mezzel folyo. Edes bezedev zent bernald doctornak 
mondasy. az zerzetes eletreul”).7 A De compositione harmadik könyve De 
septem processionibus Religiosorum címen ismeretes. Az említett utalás után a 
következő idézetet olvashatjuk: „Deus dilexit nos ante mundi constitutio- 
nem, quando non fuimus, et quando fuimus, sed eius inimici fuimus, et 
magis quando eius amici erimus.” (Isten szeretett minket már a világ terem-

                                                   
6 Kurt RUH, A nyugati misztika története, II: A 12. és 13. századi női misztika és az első ferencesek 
misztikája, Bp., Akadémiai, 2006, 601. 
7 Vö. Cornelius BOHL, „A középszerű szerző dicsérete”: A hagyomány összegyűjtése, megelevenítése és 
továbbadása = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ŐZE 
Sándor, MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Piliscsaba–Bp., PPKE BTK–METEM, 2005 (Mű-
velődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti Konferenciák, 1/2), II, 629. 
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tése előtt is, amikor még nem voltunk, akkor is, amikor már léteztünk, de 
vele ellenségesek voltunk, és még inkább akkor, amikor barátai lettünk.) 

A szentek ünnepeire írt beszédekben szintén találkozhatunk a Legenda 
maiorra tett hivatkozásokkal, magától értetődően a 92–93. – vagyis a Szent 
Ferencről szóló – beszédekben. 

A Szent Bonaventura ünnepére írt beszédet külön is megemlítem. Ez a 
De sanctis kötet 55. darabja, és a következő módon sorolja fel a ferences 
teológus műveit. Először általánosságban jegyzi meg, hogy igen sok üdvös 
művet írt a Szentírásról („tot salutaria opera in Sacra Scriptura”), majd így 
folytatja: 

Qui scripsit eleganti stilo legendam beati Francisci. Item libellum de sex alis 
seraphin. Item librum apologiae qui excusatorius dicitur contra Girardum qui 
religiosos damnabat, et leprosus mortuus est. Scripsit deinde regulam novi- 
tiorum. Insuper opus super Genesis, qui intitulatur de septem visionibus. Item 
super IIII libros sententiarum. Item sermones dominicales per anni circulum et 
breviloquium, ac alia innumera opuscula mirae devotionis et spiritualis suavitatis, 
ac si Deus homini loqueretur. 

A felsorolásban az eddigiekhez képest három új mű szerepel: De sex alis 
seraphin, Regula novitiorum (ennek régi magyar fordításával találkozunk a 
Vitkovics-kódexben), Sermones dominicales.  

Az explicit Bonaventura-hivatkozások keresésével – átnézve a beszédek 
jó egyötödét – 12 műcímet találtunk. Feltűnő, hogy a legtöbb hivatkozás 
teológiai jellegű, ráakadtunk két pseudo-bonaventurai mű említésére és 
idézésére (Centiloquium, De reformatione mentis), továbbá megállapíthatjuk, 
hogy az autentikus misztikus írások közé voltaképpen csak kettő tartozik 
(Itinerarium, De sex alis seraphin). Ez utóbbiak közül csak az Itinerarium említé-
se után következik egy hosszabb idézet. 

Ennek az idézetnek tüzetesebb vizsgálatakor kirajzolódik, hogyan for-
málódik a 13. századi spekulatív misztika a 15. század végi prédikációban.8 
Ha Laskai szövegváltozatát az Itinerarium eredeti soraival összevetjük, szem-
betűnő az a gondolkodásmód-beli különbség is, amely az egyes szövegek 
mögött meghúzódik. Amíg Bonaventura az emberi lélek megismerő képes-
ségét írja le az ember mint mikrokozmosz tanítás felelevenítésével, addig 
Laskai Osvát az emberi test és az embert körülvevő (fizikai) világ párhuza-

                                                   
8 A vonatkozó sermót részletesebben elemeztem: Laskai Osvát prédikációja a kontemplációról, 
Sapientiana, 2012/1, 33–47.  
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mára koncentrál. Ezzel voltaképpen megfosztja eredeti kontextusától a szö- 
veget, saját mondanivalójához igazítja, és új jelentéssel gazdagítja. Az érzé-
kelhető világ és benne az ember nem azért csodálatos, mert mint vestigia 
Dei értelmeződik, hanem mert hasonlóak egymáshoz: 

Considera igitur, homo Dei, corpus tuum, quam egregie sit formatum, ut quasi 
totum hunc mundum repraesentet. Unde microcosmus quasi minor mundus 
vocatur, ad quem macrocosmus, id est maior mundus, intrat per quinque sensus 
corporis, ut dicit Seraphicus Doctor Bonaventura in Itinerario mentis in Deum, 
c. II. Nam per visum intrant corpora sublimia, puta luminosa et colorata, per 
tactum corpora terrestria, per alios tres sensus intermedios intrant intermedia, ut 
per gustum aquea, per auditum aerea, per odoratum vaporabilia. Haec non 
intrant per formas suas excepto gustu, sed per similitudines primo generatas in 
medio, et de medio in organo exteriori, et de organo exteriori in interiori, et sic 
homo mundo assimilatur. Sicut enim in caelo multae sunt stellae, sic in capite 
multi capilli. Sicut in firmamento duo magna luminaria, sic in capite duo oculi. 
Et sicut inferiora reguntur a superioribus, ita a capite cetera membra 
gubernantur. 

 
Összegzés 

 
Láthattuk, hogy az obszerváns prédikációk – és itt most Laskai sermóiról 
van szó – magukban foglalnak misztikus hagyományokat, így utalásokat 
találunk a Bonaventurához köthető misztikus hagyományra is. Azonban az 
is jól kivehető, hogy a prédikátor számára csak nagyon ritkán válik egy-egy 
misztikus téma központi jelentőségűvé, és soha nem kifejezett célja egy 
korábbi misztikus tanítás bemutatása. A misztikus művek idézetei a teológi-
ai hagyomány szerves részeiként vannak jelen a prédikációkban.  

Az explicit hivatkozások tanúsága szerint Laskai számára a 13. századi 
ferences elsősorban teológus, és misztikus műveire sokkal ritkábban utal. 
Ha pedig idézi őket, azt a saját koncepciójának megfelelően teszi. Annak is 
tanúi lehetünk, hogy Bonaventura misztikus tanítását – valószínűleg kohe-
rens volta és az egyes művek erős strukturáltsága miatt – sokkal ritkábban 
idézik a sermók, mint pl. Szent Bernát nem egyszer szállóigévé vált megál-
lapításait. 

Megjegyzem, hogy amikor a szent ünnepére ír beszédet Laskai, és magá-
nak Bonaventurának a szentségét igyekszik leírni, akkor a ferences regulá-
hoz való hűségét emeli ki elsősorban, és csak azután említi tudós teológus 
és misztikus voltát. (Ebben tetten érhetjük annak a Laskainak az ideálját, aki 
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obszerváns ferencesek elöljárója is volt, s így kiállt a regula szigorúbb meg-
tartása mellett.) 

Végül joggal vetődik fel a kérdés: vajon a sermókban jelen van-e bona- 
venturai tanítás implicit módon (vagyis különösebb utalás nélkül)? Egy ilyen 
kérdésre csak az egyes beszédek részletesebb elemzése tud elvezetni, és nem 
feltétlen azoké a beszédeké, amelyekben feltűnik Bonaventura neve. Eddigi 
kutatásaim során olyan tartalmi sajátosságokra lettem figyelmes a Laskai-
beszédekben, amelyek egyrészt rokonságot mutatnak a Bonaventura-féle 
misztikus hagyománnyal, de nem (vagy nem csak) feltétlen abból származ-
tathatók. Zárszóként néhány ilyen észrevétel következzék. 

Misztikus út: A már említett kontemplációs beszédben (Biga salutis, ser- 
mones quadragesimales 16.) a szemlélődésre tanítás tölti ki az egész prédikációt, 
és a leírásban az emberi lélek a felemelkedés útját, valamint a teremtéstől a 
Teremtő felé tartó utat járja be. A Szent Bonaventura ünnepére írt sermo 
bevezető divisióját követően a klasszikus hármas út kifejtésével találkozunk 
(status incipientium / proficientium / perfectorum) – mindez összefüggés-
be hozható Bonaventura tanításával a misztikus útról. 

Krisztus- és passiómisztika: Jézus (és Mária) életének szemlélése, és fő-
képp Jézus szenvedésének szemlélése többször tárgya a Laskai-beszédeknek 
(talán ez kapott leginkább teret a szakirodalomban a devóciós passió, illetve 
a nagypénteki beszédek révén). Mária és Jézus életének szemlélése jelenik 
meg többek között a Biga salutis nagyböjti gyűjteményének 15. beszédében 
is (ahol ez két imamód leírásaként szerepel) – ezzel párhuzamba állíthatjuk 
Bonaventura Krisztus- és passió-misztikáját. 

Szent Ferenc ábrázolása: Már említettem, hogy az obszerváns prédikátor 
Bonaventura Legenda maiorjára is támaszkodik, amikor a rendalapítóról be-
szél. Ennek az ábrázolásnak sajátja egy misztikus szemléletmód, amely az 
Itinerariumon alapszik, és amelyben a szent stigmáinak eszkatologikus jelen-
tősége van. E témában azonban meglátásom szerint Laskai sokkal visszafo-
gottabb, ha úgy tetszik, humanistább-racionálisabb, és talán kevésbé miszti-
kus, mint rendi testvére és prédikátortársa, Temesvári Pelbárt. 

Az említett három összefüggés pontosabb megállapítása további elem-
zés tárgya lehet. 
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BÍRÓ CSILLA 
Felemelkedési misztika és a hegy-metafora 
Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában 

 
 
A középkori magyar szerzetesi irodalom egyik kevéssé ismert alakja a kar-
thauzi Andreas Pannonius.1 Fennmaradt három latin nyelvű munkája szá-
mos kutatási lehetőséget kínál, személye mégis egyelőre a hazai irodalomku-
tatásnak a perifériáján helyezkedik el. Ahhoz, hogy innen elmozduljon, és 
nagyobb tudományos érdeklődést vívjon ki magának, még jó pár tanul-
mánynak, előadásnak és szövegkiadásnak kell létrejönnie. Két királytükre és 
az Énekek énekéhez írott kommentárja bizonyára számos teológiai vonatko-
zásának köszönhetően került a hittudomány és az irodalomtudomány ha-
tármezsgyéjére.2  

                                                   
1 Andreas Pannoniusról szóló válogatott szakirodalom: RÉVÉSZ Mária, Andreas Pannonius és 
Bornio da Sala, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1935, 79−81; HUSZTI József, Andreae 
Pannonii Expositio super Cantica canticorum, Magyar Könyvszemle, 1939, 97−104; ifj. HORVÁTH 
János, Andreas Pannonius Cantica canticorum kommentárjának forrásai, Egyetemes Philologiai 
Közlöny, 1942, 257−287; DÁM Ince, A szeplőtelen fogantatás védelme Magyarországon a Hunyadi-
ak és a Jagellók korában, Róma, 1955, 39−46; UŐ., Andreas Pannonius ferrarai priorságának viszon-
tagságai, Civitas Dei, 1956, 101−110; BÍRÓ Csilla, Das Leben und das Werk von Andreas Panno-
nius, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 2001, 109–123; BENE Sándor, 
Középkor és reneszánsz határán: teológia és politika = A magyar irodalom történetei, I: A kezdetektől 
1800-ig, szerk. JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, Bp., Gondolat, 20082, 119–132. – 
Életéről az eddig megjelent legbővebb összefoglalás: Sándor BENE, Theology and Politics in 
Andreas Pannonius’ Mirrors for Princes, Camoenae Hungaricae, 2009, 39–83. – KERTÉSZ Ba-
lázsné, Petrarca-idézetek Andreas Pannonius fennmaradt műveiben = „…mint az gyümölczös és termett 
szölöveszszöc…”: Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. STEMLER Ágnes, VARGA 
Bernadett, Bp., Országos Széchényi Könyvtár – Balassi, 2010, 361–371; KERTÉSZ Balázsné 
BÍRÓ Csilla, Andreas Pannonius és Petrarca De viris illustribus című életrajzgyűjteménye = Szöveg – 
emlék – kép, szerk. BOKA László, P. VÁSÁRHELYI Judit, Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae 
– Gondolat, 2011, 62–76. 
2 Andreas Pannonius műveinek kiadásai: Andreas PANNONIUS, Libellus de virtutibus Matthiae 
Corvino dedicatus; Libellus de virtutibus Herculi Estensi dedicatus = Két magyarországi egyházi író a 
XV. századból: Andreas Pannonius, Nicolaus de Mirabilibus, kiad. FRAKNÓI Vilmos, ÁBEL Jenő, 
Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1886 (Irodalomtörténeti Emlékek, 1). − A Mátyáshoz 
írt mű fordítása: Andreas PANNONIUS, Könyvecske az erényekről Korvin Mátyásnak ajánlva 
(1467), ford. BORONKAI Iván = A magyar középkor irodalma, kiad. V. KOVÁCS Sándor, Bp., 
Szépirodalmi, 1984 (Magyar Remekírók), 371−529. 
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Andreas Pannonius valószínűleg a bolognai San Girolamo di Casara kar-
thauzi rendházban állította össze az Énekek énekéhez írott kommentárját, az 
Expositio super Cantica canticorumot az 1460-as évek folyamán. A szöveg 
egyetlen fennmaradt példánya egy 1505 folyamán másolt, 1506-ban befeje-
zett kézirat,3 amelyet az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őriz.4 A 
kommentár nyomtatott kiadása jelenleg készül. 

A Salamon és Szulamit szerelméről szóló héber dalciklust Jabnéban,5 a 
zsidóság szellemi központjában emelte a zsidó főtanács az ószövetségi ká-
non könyvei közé a Kr. u. 90–95-ös években. Ekkor a szinódus Rabbi 
Akiba vezetésével végérvényesen rögzítette azt a tant, hogy az Énekek éneke 
Istennek a választott nép iránti szeretetéről szól.6 

A kereszténység számára az Énekek éneke elfogadása nem jelentett ne-
hézséget. A szöveg keresztény exegézisét Órigenész7 teremtette meg, kom-
mentárjának fennmaradt részei nagy hatással voltak a későbbi Énekek éneke-
magyarázatokra. Órigenész kommentárjában magát a szövegmagyarázatot 
hosszú bevezető előzi meg, ahol a szerző tisztázza az Énekek éneke műfaját, 
témáját, szereplőit, valamint helyét a salamoni könyvek között.8 Előszavá-
nak szerkezete és fő pontjai a késő antikvitás szövegmagyarázataihoz írt 
előszavakkal együtt nagyban befolyásolták azokat a témaköröket, amelyeket 
az Énekek éneke értelmezése kapcsán figyelembe kellett venni.9  

Órigenész értelmezésében a három salamoni könyv a filozófia három ré-
szének felel meg: a Példabeszédekben Salamon az etikát tanítja, a Prédikátor 
                                                   
3 A kézirat két helyen utal a keletkezés idejére. 73r: „Unde doctor gloriosus Hieronymus, 
cuius natalitius dies hodie illuxit, videlicet MCCCCCV novissima septembris die […]” – 
azaz a Én 5, 1-hez fűzött kommentárrészek másolása szeptember 30-án történt. Ez ugyanis 
a világegyházban Szent Jeromos ünnepnapja. 111r, kolofón: „Beati Gregorii pape et ecclesie 
sponse Dei doctoris illustrissimi expositio moralis super Cantica canticorum, que tota in 
marginibus habetur, explicit die 16 Martii 1506. Incohata et ad finem usque perducta una 
cum toto volumine in Carthusia Ferrarie per me fratrem A. professum domus Bononie 
primo anno liberationis mee ex Egypto.” 
4 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Cod. Lat. 443.  
5 TAPODI Zsuzsa, Irodalmi kánonok, Bucureşti, Ed. Univ. din Bucureşti, 2000, 8. 
6 ÓRIGENÉSZ, Kommentár az Énekek énekéhez, ford., kiad. PESTHY Mónika, Bp., Atlantisz, 
1993, 7; SOMOS Róbert, Az órigenészi misztika kérdéséhez, Orpheus Noster, 2011/3–4, 10–17. 
7 ÓRIGENÉSZ, i. m., 24. 
8 Uo., 20, 45–51. 
9 Alastair J. MINNIS, Medieval Theory of Authorship: Scholastic literary attitudes in the later Middle Ages, 
Aldershot, Wildwood House, 1988, 41; JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A műértelmezés 
hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi, 2002 (Humanizmus és Reformáció, 27), 17. 
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könyvében a fizikát, az Énekek énekében a teóriát, azaz a szemlélődés tudo-
mányát. A szemlélődéshez csak az juthat el, aki előbb erkölcseiben tökélete-
sedett, és megismerkedett a világ dolgainak mibenlétével. Az Énekek éneke 
tehát Isten megismerésének lehetőségét nyújtja a szemlélődés segítségével. 
Salamon három könyvének ezen értelmezése az Énekek éneke-kommentárok 
hagyományában gyakori elem, általában a kommentárok előszavai tartal-
mazzák Órigenész hármas felosztását.10 Ennek megfelelően maguk a kom-
mentárok gyakran utalnak a vita contemplativára, azaz a szemlélődő életfor- 
mára, amely elvezethet Isten egyre pontosabb és mélyebb megismeréséhez.  

A keresztény exegézisben az Énekek énekének az úgynevezett ekklézio- 
lógiai értelmezése vált mérvadóvá a patrisztikus kortól kezdve, amely sze-
rint a vőlegény Krisztust, a menyasszony pedig az egyházat jelenti.11 Ettől 
való eltérést a korai kommentárok között csak Órigenész és Szent Ambrus 
kommentárjai jelentettek: Órigenésznél a vőlegény Krisztus, a menyasszony 
az egyház mellett az emberi lelket is jelenti; Ambrus pedig a bibliai könyv 
mariológiai értelmezését12 dolgozta ki. Ennek értelmében az Énekek éneke-
beli menyasszony Szűz Mária, a vőlegény Krisztus, menyegzőjük pedig 
Krisztus megtestesülése, az incarnatio. 

A mariológiai értelmezés, amely a 12. század végétől vált általánossá,13 
sosem fosztotta meg jelentőségétől az ekkléziológiai magyarázatot. A 
mariológiai síkon mozgó és a misztikus egybekelést kiemelő kommentáto-
rok soha nem hagyták figyelmen kívül az egyházra vonatkoztatott magyará-
zatot, a két értelmezési forma nem zárja ki egymást. 

Andreas Pannonius kommentárja az Énekek éneke mariológiai értelmezé-
sét nyújtja, több ponton felhasználva az ekkléziológiai értelmezés elemeit. 
Az előszóból megtudjuk, hogy a kommentár elsődleges célja Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának védelme.14 Nem véletlen a témaválasztás: az 
immaculata conceptio témája aktuális volt Andreas Pannonius korában, a 
15. század második felében. A vita központi kérdése az volt, hogy Szűz 
                                                   
10 Néhány példa erre a teljesség igénye nélkül: HONORIUS Augustodunensis, Expositio in 
Cantica canticorum; Glossa Ordinaria; Laoni ANZELM, Enarrationes in Cantica canticorum. 
11 Ann W. ASTELL, The Song of Songs in the Middle Ages, Ithaca and London, Cornell Univer-
sity Press, 1990, 50–60. 
12 AMBROSIUS, Commentarius in Cantica canticorum, Patrologia Latina [a továbbiakban PL] 15, 
1851–1962; De virginibus, PL 16, 339–397. 
13 Uo., 44. 
14 A témát részletesen tárgyalja az Expositio 2.2.1.–2.2.15. része (33r–38v). 
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Mária fogantatása pillanatában mentesült-e az eredendő bűntől.15 Az újra és 
újra fellángoló vitában a ferencesek és a remeterendek, például a karthauzi-
ak képviselték a szeplőtelen fogantatás tanát.  

Andreas Pannonius kiindulópontja az, hogy az ószövetségi Énekek éneke, 
amely betű szerint Salamon király és Szulamit szerelméről szóló nászdal, 
valójában Jézus Krisztus megtestesülését mutatja be. A szövegbeli vőlegény 
és menyasszony alakja Jézust és Máriát jelképezi. A mariológiai kommentá-
rok gyakori jellemzője, hogy az Énekek éneke szó szerinti jelentését Szűz 
Mária életrajzának tipologikus előképeként értelmezik.16 Ehhez az exegé- 
tikai hagyományhoz Andreas Pannonius is csatlakozik: az Énekek énekét 
invenciózusan állítja párhuzamba a Lukács-evangélium 1. részének 26–38. 
verseiben leírtakkal, azaz Jézus születésének hírüladásával, sőt a Máriáról 
szóló kanonizált híradásokon felül az apokrif Jakab-evangélium egyes életrajzi 
elemeit is beépíti kommentárjába. 

Az angyali üdvözlet eseményeinek és Mária csodálatos foganásának 
gondolati és érzelmi háttere nagy egyéni leleményességgel bontakozik ki 
Andreas Pannonius írásában. A nyolc fejezetből álló értelmezés tagolását 
illetően igazodik az Énekek éneke nyolc részéhez. A szerző értelmezésében 
megmarad a szentírási szöveg dialogikus formája. A párbeszédek szereplői: 
Mária, Jézus, az angyalok seregei és a Szentháromság. Az Énekek éneke cse-
lekményének a magja Andreas Pannonius szerint: Mária kiválasztása a fel-
adatra, hogy világra hozza a Megváltót. A Boldogságos Szűz – aki életét 
már jóval az angyali üdvözlet előtt Istennek szentelte – nem érti pontosan, 
hogy mit tervez vele az Úr. Elbizonytalanodik, először azt hiszi, hogy tiszta-
sági fogadalmát kell feláldoznia a földi dolgok, azaz egy gyermek felnevelése 
miatt. Végül megtudja, hogy a Megváltó fog benne testet ölteni, s így már 
vállalja hivatását.  

Andreas Pannonius kommentárszerkesztő módszerének egyik jellegze-
tessége, hogy egy-egy teológiai témát az Énekek éneke valamely szövegrészle-
téhez kapcsolódóan tárgyal részletesen. Mivel azonban az Énekek éneke ver-
seiben ismétlődések találhatóak, egy-egy értelmezési lehetőség a kommentár 
több pontján is megjelenik. Ehhez járul még, hogy Andreas Pannonius egy 
                                                   
15 DÁM, A szeplőtelen fogantatás…, i. m.; DEÁK Viktória Hedvig, „Mária, aki anyja méhében 
megtisztult az eredeti bűntől”: Aquinói Szent Tamás Mária eredeti bűntől való mentességéről = A Szeplő-
telen Fogantatás dogmája, Bp., Vigilia, 2007 (Sapientia Füzetek, 7), 25–44. 
16 ASTELL, i. m., 45. 
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olyan koherens értelmezési rendszert dolgozott ki, amelyben az Énekek 
éneke különböző szöveghelyeihez is társíthat hasonló magyarázatot. Így, ha 
pontos képet szeretnénk alkotni gondolatvilágának egyes részleteiről, akkor 
járunk el a legszerencsésebben, ha az egész Expositióból kigyűjtjük az egy-
egy témakörhöz tartozó értelmezési lehetőségeket. Ennek megfelelően az 
alábbi táblázat azokat a részleteket foglalja össze, amelyekben a felemelke-
dési misztikához és hozzá kapcsolódóan a hegy-metaforához köthető gon-
dolatok szerepelnek. A táblázat első két oszlopa az Énekek éneke-részlet 
számát és szövegét tartalmazza, a harmadik oszlop a kommentár vonatkozó 
részeit, a negyedik pedig a kommentárrészlethez felhasznált forrást tünteti 
fel. 
 
Ct Cantica canticorum Expositio17 A kommentárban 

található forrás 

1, 
9 

Pulchrae sunt genae tuae sicut turturis, collum 
tuum sicut monilia. 

1.9.2. 
1.9.5. 
1.9.6. 
1.9.11. 
1.9.13. 

Gregorius: 
Dialogorum libri III. 

34. 
Gregorius: Moralia in 

Iob XXVII. 19. 
Isidorus: 

Etymologiarum lib. 
XII. 7. 60. 

Chrysostomus: De 
compunctione cordis 

II. 1–3. 
Herp: Theologiae 

mysticae lib. III. p. I. 
c. 5. 

Cicero: Cato Maior de 
senectute XII. 39, 40. 

Petrarca: De otio 
religioso II. 

2, 
7 

Adiuro vos filiae Hierusalem per capreas cervos- 
que camporum, ne suscitetis neque evigilare facia- 
tis dilectam, quoadusque ipsa velit. 

2.7.1. – 

2, 
8 

Ecce iste venit saliens in montibus, transiliens 
colles. 

2.8.1. 
2.8.2. 
2.8.3. 

Isidorus: 
Etymologiarum lib. 

XII. 1. 15–21. 

                                                   
17 A kézirat fejezeteinek beosztását magam végeztem. 
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4, 
1 

Quam pulchra es amica mea, quam pulchra es, 
oculi tui columbarum absque eo, quod int-
rinsecus latet. Capilli tui sicut greges caprarum, 
quae ascenderunt de monte Galaad. 

4.1.2. 
4.1.3. 

– 

4, 
5 

Duo ubera tua sicut duo hinuli capreae ge- 
melli, qui pascuntur in liliis, donec aspiret dies et 
inclinentur umbrae. 

4.5.1 
4.5.2. 

– 

5, 
6 

Quaesivi et non inveni illum, vocavi et non 
respondit mihi. 

5.6.1. 
5.6.2. 

Augustinus: De 
trinitate II. 

7, 
3 

Duo ubera tua sicut duo hinuli gemelli capreae. 7.3.1. Haimo: Enarratio in 
Cantica canticorum c. 

VII. 

8, 
14 

Fuge dilecte mi et adsimilare capreae hinuloque 
cervorum super montes aromatum. 

8.14.2. 
8.14.3. 

Isidorus: 
Etymologiarum lib. 

XII. 1. 15–21. 

 
Pál elragadtatásán kívül (2Kor 12, 2–4) Mózes istentapasztalatai (Kiv 19, 

9–25; 33, 9–21) váltak a keresztény misztika legfontosabb alapszövegeivé. A 
Kivonulás könyvének 19. fejezete Isten és a zsidó nép szövetségkötésének 
előkészítéséről szól. Az Úr a Sínai hegyen jelenik meg virradatkor egy sűrű 
felhőben, mennydörgés, villámlás, füst, tűz és harsonazúgás közepette. A 
nép tagjai közül az első alkalommal egyedül Mózes részesül abban a ke-
gyelmi ajándékban, hogy felmehet az Úrhoz. A második alkalommal pedig, 
azaz a tízparancsolat kihirdetésekor Áron kíséretében térhet vissza a Sínai 
hegy csúcsára. Az eseményben megfigyelhető kétirányú mozgás, azaz az Úr 
leereszkedése a hegyre, illetve Mózes felmenetele a felemelkedési misztika 
bibliai alapját nyújtja. Az ószövetségi eseményt először Nagy Szent Ger-
gely18 kötötte össze a kontemplációval a Moralia in Iob V. könyvének 36. 
fejezetében: „Mózes felfelé tartott, Isten pedig alászállt a hegyre. Maga a 
hegy ugyanis a mi szemlélődésünk, amelyre felmegyünk, hogy azokhoz a 
dolgokhoz emelkedjünk, amelyek az emberi esendőségünkön túl láthatóak. 
Az Úr pedig leereszkedik erre a hegyre, mivel – míg mi sokat haladunk elő-

                                                   
18 Kurt RUH, A nyugati misztika története, I: A patrisztikus alapok és a 12. század szerzetesi teológiája, 
ford. GÖRFÖL Tibor, Bp., Akadémiai, 2006, 185. 
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re – ő saját magából alig mutat meg valamit az érzékeinknek.”19 A hegy 
metaforája ezután már visszatérő eleme a misztikához köthető írásoknak.  

Andreas Pannonius a szemlélődés hegye témát műve több pontján rövi-
den érinti. Ilyen az Énekek éneke 4. énekének 5. verse: „Két emlőd mint két 
őzgida, amelyek a liliomok között legelnek.”20 A részlethez írt magyarázatá-
ban az őzgidák lakhelyét, azaz a hegycsúcsokat hozza összefüggésbe a kon-
templációval. Az őzek éles szemét a Szentírás mélyreható tanulmányozásával 
értelmezi, a sziklás hegycsúcsokat pedig a kontempláció magasságaival. A 
karthauzi szerző exegétikai módszerére jellemző, hogy az Énekek énekében 
felbukkanó állatokhoz és növényekhez fűzött magyarázataiban előszeretet-
tel használja – hivatkozva vagy hivatkozás nélkül – Sevillai Isidorus (556–
636) Etymologiarum libri című népszerű munkáját. Először Isidorus alapján 
bemutatja a Szentírás szövegében szereplő élőlény tulajdonságait, majd ezek 
segítségével értelmezi az adott szentírási szakaszt. Ebben az esetben is pon-
tosan így jár el: az Etymologiarum libri XII. könyve I. fejezetének (De pecoribus 
et iumentis) 15–21. része tárgyalja azoknak a párosujjú patásoknak a jellemző-
it, amelyek az Expositio szempontjából jelentőséggel bírnak: a kecskék 
(capra) élesen látnak, és a sziklás hegycsúcsokon élnek. Ugyanez jellemző az 
őzekre (caprea) is; a szarvasok (cervus) jellegzetessége, hogy a kígyók ellen-
ségei; a szarvasborjú (hinulus) pedig a ’bólintani’ (innuere) főnévi igenév 
alapján kapta az elnevezését, mivel az anyja bólintására elrejtőzik.21  

Az őz, a szarvas és a kecske kifejezések hasonló interpretációjával talál-
kozunk az Énekek éneke 2, 7; 4, 1; 7, 3 és 8, 14 versével kapcsolatban. Az 
                                                   
19 „Quod bene ipsa legis acceptione signatur, cum dicitur, quia Moyses ascendit, et 
Dominus in monte descendit. Mons quippe est ipsa nostra contemplatio, in quam nos 
ascendimus, ut ad ea, quae ultra infirmitatem nostram sunt videnda sublevemur. Sed in 
hanc Dominus descendit, quia nobis multum proficientibus parum de se aliquid nostris 
sensibus aperit […].” Moralia in Iob, V. 36.; PL 75, 715. (Ford. Bíró Csilla.) 
20 „Duo ubera tua sicut duo hinuli capreae gemelli, qui pascuntur in liliis.” Ct 4, 5. 
21 „(15) Capros et capras a carpendis virgultis quidam dixerunt. Alii quod captent aspera. 
Nonnulli a crepitu crurum, unde eas crepas vocitatas. […] (16) Morantur enim in excelsis 
montibus, et quamvis de longinquo, vident tamen omnes, qui veniunt. Idem autem et 
capreae: idem ibices, quasi avices, eo quod ad instar avium ardua et excelsa teneant et in 
sublime inhabitent, ita ut de sublimitate vix humanis obtutibus pateant. […] (18) Cervi dicti 
ἀπό τῶν κεράτων, id est cornibus; κέρατα enim Graece cornua dicuntur. Hi serpentium 
inimici cum se gravatos infirmitate persenserint, spiritu narium eos extrahunt de cavernis, et 
superata pernicie veneni eorum pabulo reparantur. […] (21) Hinnuli filii sunt cervorum ab 
innuere dicti, quia ad nutum matris absconduntur.” Etymologiarum libri, XII. 1. 15–21; PL 82, 
426–427.   
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Énekek éneke 2, 7 verséhez („Jeruzsálem leányai, kérlek benneteket az őzekre 
és a mezők szarvasaira, fel ne keltsétek és fel ne ébresszétek a szerelmemet, 
amíg nem akarja.”22) írt 2.7.1. részben Andreas Pannonius az őzet az angya-
lokkal hozza összefüggésbe: az őz élesen lát, azaz az angyalok számára 
semmi sem marad rejtve a teremtmények között; az őz feljut a meredek 
sziklákra, azaz az angyalok az Istenhez emelkednek a szemlélődés során; az 
őz zöld növényeket legel, azaz az angyalok a vízió által egyfajta belső jó 
érzéshez jutnak. Az összes isteni kinyilatkoztatást az angyalok kapják, és 
rajtuk keresztül jutnak el hozzánk. Andreas Pannoniusnak ez a kijelentése 
összhangban áll a Dionüsziosz Areopagitész (5. sz. utolsó harmada) Mennyei 
hierarchiájában megfogalmazott gondolattal: „[Az angyalok] tehát azok, akik 
elsőként és sokrétűen részesülnek az isteni létben, s akik elsőként és sokfé-
leképpen kinyilatkoztatják az ősistenség titkát. Ezért mindenki másnál in-
kább ők találtatnak méltónak, hogy »angyalnak« nevezzék őket, hiszen az 
ősisteni megvilágítás először rájuk sugárzik, aztán az ő közvetítésükkel jut-
nak el hozzánk a természetünket meghaladó kinyilatkoztatások.”23 Andreas 
Pannonius műve hét különböző pontján is idézi a De caelesti hierarchiát, min-
den alkalommal az isteni kinyilatkoztatások lépcsőzetes, közbenjárókon, 
angyalokon keresztül való közvetítésével kapcsolatban. Dionüsziosz tanát 
azzal egészíti ki, hogy a hierarchiában az angyalok fölé helyezi Szűz Máriát – 
aki közvetítő Isten és az emberek között –, hangsúlyozva ezzel a Szűzanya 
mediatrix szerepét.24 

Az Énekek éneke 4, 3 verséhez („[...] a hajad miként a kecskenyáj, amely a 
Galaad hegyéről ereszkedik le.”25) írt 4.1.3. részben, amelyben Jézus beszél 
a Szűzanyához, magát a Szűzanyát azonosítja a kecskenyájjal a cselekvő és a 
szemlélődő életforma tökéletes gyakorlása alapján. A kecskére is az a három 
tulajdonság jellemző, mint az őzre: meredek helyekre jut fel – itt az isteni 
rendelések végrehajtása következtében; zöld növényeket legel – ezt úgy 
értelmezhetnénk, hogy megérti az isteni szózatok lényegét a folyamatos 

                                                   
22 „Adiuro vos, filiae Hierusalem per capreas cervosque camporum, ne suscitetis neque 
evigilare faciatis dilectam donec ipsa velit.” Ct 2, 7. 
23 Pszeudo-DIONÜSZIOSZ Areopagitész, A mennyei hierarchiáról = Az isteni és az emberi termé-
szetről, II: Görög egyházatyák, szerk. HÁY János, ford. ERDŐ Péter, Bp., Atlantisz, 1994, 225. 
24 Dionüsziosz hatásáról Andreas Pannoniusra ld. ifj. HORVÁTH, i. m. 277–281. 
25 „[…] capilli tui sicut greges caprarum, quae ascenderunt de monte Galaad.” Ct 4, 1. 
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meditáció során; és látja a magasan lévő dolgokat, azaz a mennyei dolgokat 
a tökéletes szemlélődés során. 

Az Énekek éneke 7, 3 verséhez („Két emlőd miként az őz ikrei.”26) írt 
7.3.1. rész szintén a Szűzanyával hozza összefüggésbe ezúttal az őz kicsi-
nyeit (hinuli gemelli capreae). Andreas Pannonius Auxerre-i Haimo27 (?–
855 k.) bencés szerzetestől kölcsönzi a részletet, amelyben elmondja az 
őzről, hogy magas helyekre jut fel, magasan lévő dolgokat lát meg, gyorsabb 
a többi állatnál, tejjel táplálja az utódait, tiszta állat, párosujjú patás és kérő-
dző. Hogyan feleltethetők meg ezek a jellemzők a Szűzanya tulajdonságai-
nak? Mária lélekben mennyei magasságokba jutott a szemlélődés során, lelki 
éleslátásával az Isten dolgait szemlélte, a szent cselekedetekben gyors volt, 
az egyház fiait az isteni tanítások tejével táplálta, minden bűntől mentes 
volt, és lelki ikrei voltak, akiket a szent tudományokkal és a szentség példái-
val szült. 

Az Énekek éneke 8, 14 verséhez („Fuss, szerelmem, legyél hasonló az őz-
höz és a szarvasborjúhoz a balzsamhegyeken.”28) kapcsolódó 8.14.2–4. rész 
érdekessége, hogy az Énekek éneke párbeszédes formájából eredően ezúttal a 
Szűzanya beszél Jézushoz, így a szövegben szereplő őzet és szarvasborjút a 
szerzőnek a Megváltóval kell azonosítania. Andreas Pannonius ezt a felada-
tot úgy oldja meg, hogy olvasatában Mária arra biztatja Jézust, térjen vissza 
a mennybe, miután itt a földön betöltötte a születés és a passió misztériu-
mát. Legyen hasonló az őzhöz és a szarvasborjúhoz, hiszen ezek az állatok 
kerülik az ember közelségét, és inkább a hegyekben tartózkodnak. Az őz 
gyorsasága megfeleltethető annak, hogy Jézus gyorsan ment fel a mennybe, 
az őz éles szeme pedig itt szintén az isteni dolgokról való szemlélődéssel áll 
összefüggésben. Az Énekek énekében szereplő balzsamhegyek (montes 
aromatum) a szentek és az angyalok rendjeit jelentik, amelyek fölé emelke-
dett Jézus. 

A hegy mint a szemlélődés, illetve mint az isteni kinyilatkoztatás jelképe 
az Énekek éneke 2, 8 verséhez írt kommentárrészletben jól nyomon követhe-
tő: „A szerelmem hangja, íme ő jön ugrálva a hegyekben és átugorva a 

                                                   
26 „Duo ubera tua sicut duo hinuli gemelli capreae.” Ct 7, 3. 
27 HAYMO, Enarratio in Cantica canticorum, c. VII., PL 117, 343. 
28 „Fuge, dilecte mi et adsimilare capreae hinuloque cervorum super montes aromatum.” Ct 
8, 14. 
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dombokat.”29 A szövegrészlethez három jól elkülöníthető magyarázat tarto-
zik: a 2.8.1. részben az ’íme, ő jön’ (ecce iste venit) kifejezés Jézus incar- 
natióját jelenti, a 2.8.2. részben pedig pontosabban megismerhetjük, hogy 
Jézus földi életében mit jelentenek a hegyek és az ugrások. A karthauzi 
szerzetes először három ugrást nevez meg: elsőként a tanítás ugrását (saltus 
eruditionis), értve ezen a hegyi beszédet (Mt 5–7 és Lk 6, 20–49), amely 
átmenetet jelent két állapot, a Törvény és a Kegyelem állapota között. A 
második ugrás az átalakulás ugrása (saltus transfigurationis), amely Jézus 
színeváltozását (Mt 17, 1–9; Mk 9, 2–8; Lk 9, 28–36) jelenti. A hegyen lezaj-
lott csodás látomásban Jézus három legközelibb tanítványa a Megváltó kül-
detésének titkába nyer betekintést. A látomás mondandója, hogy Jézus által 
válik teljessé mindaz, amit Isten az Ószövetségben törvényei (Mózes) és pró-
fétái (Illés) által elkezdett.30 A harmadik ugrás pedig Jézus különböző cso-
datételeit jelenti (saltus mirificae operationis), amelyekkel szintén isteni ha-
talmát nyilvánította ki.  

Ezek mellett még több újszövetségi helyet említhetünk, amelyben egy-
egy meghatározó esemény hegyen történik: ilyen, amikor Jézus elhívja ti-
zenkét tanítványát (Mk 3, 13–19) vagy gyötrődése az Olajfák hegyén (Mt 
26, 30–46; Mk 14, 26–42; Lk 22, 39–46).  

A 2.8.3. részben Andreas Pannonius az Énekek éneke-szöveghely egy má-
sik értelmezési lehetőségét adja: a hegyek (montes) a szemlélődő embereket 
jelképezik, hiszen kimagaslanak a többiek közül életük kiválóságával és a 
mennyei dolgokról való szemlélődésükkel. Az ő szívükben megjelenik Jé-
zus, míg átugorja a dombokat (colles), azaz a cselekvő életet élőket, akik 
elfoglaltságaik miatt nem tudnak az Isten dolgaival foglalkozni. Az ő vigasz-
talásukra a szerző a 103. zsoltár 18. versét hozza: „A magas hegyek a szarva-
soknak, a szikla a sünöknek a menedéke.”31 Krisztus a vita activát élőknek 
is menedék, szenvedéseiről elmélkedve pedig eljuthatnak a vita 
contemplativához.  

Andreas Pannonius a saját felemelkedési modelljét az Énekek éneke 1. 
énekének 9. verséhez fűzött magyarázataiban mutatja be. A szentírási rész-
let így hangzik: „Szép az arcod, miként a gerléé, a nyakad, miként a nyak-

                                                   
29 „Vox dilecti mei, ecce iste venit saliens in montibus, transiliens colles.” Ct 2, 8. 
30 TARJÁNYI Béla, Jézus színeváltozása, Új Ember, 2001/10, 2. 
31 „Montes excelsi cervis, petra refugium erinaciis.” Ps 103, 18. (Ford. Bíró Csilla.) 
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lánc.”32 A kommentárrészletben a szerző a kontempláció külső és belső 
körülményeit fejti ki részletesen. Andreas Pannonius interpretációja szerint 
ebben a részletben Jézus a Boldogságos Szűz szemlélődő életformáját di-
cséri. A gerle-hasonlattal a kommentár szemléletesen érzékelteti a kontemp-
láló Szűzanya három vonását: a bűnbánatot, melynek sóhajai a gerle hangjá-
val állíthatók párhuzamba; a magányt, mivel a gerle természeténél fogva 
magányos, és csak egyszer választ párt; valamint a tisztaságot, amelynek a 
gerle félénksége feleltethető meg. Andreas Pannonius a gerle kifejezés ér-
telmezése esetében is Sevillai Isidorus Etymologiarum librijét tekinti kiindulási 
pontnak: „A gerle – [latinul turtur] – a hangjáról kapta a nevét. Félénk ma-
dár, folyton a hegyekben vagy az elhagyatott sivatagban tartózkodik. Az 
emberlakta területeket elkerüli, és inkább az erdőkben él.”33  

A kommentárrészletben Andreas Pannonius bemutatja az Istenhez ve-
zető út három fokát: az első lépcsőfok a compunctio, vagyis a bűnbánat; a 
második lépcsőfok a solitudo, azaz a magány; a harmadik pedig a 
castimonia, a tisztaság. Mindhárom fokozatot részletesen ismerteti, és for-
rásokkal támasztja alá a szerző.  

Mielőtt rátérnék az Istenhez vezető út fokozatainak egyenkénti bemuta-
tására, részletesen ismertetem Andreas Pannonius felemelkedési modelljé-
nek fő forrását, Aranyszájú Szent János De compunctione cordis34 című érteke-
zését. Andreas Pannonius a műből kommentárja több pontján is átvesz egy-
egy rövid szó szerinti részletet,35 két helyen pedig említi a Chrysostomus 
nevet,36 a felhasznált mű címét azonban nem. A rövid szövegátvételek mel-
lett kiemelt szerepe van Khrüszosztomosz munkájának Andreas Pannonius 
felemelkedési misztikáról vallott felfogásában. A De compunctione cordis má-
sodik könyve az alapja, miként azt látni fogjuk, Andreas Pannonius fel-
emelkedési modelljének, és feltételezhetően kulcsszerepet játszik abban a 
programban, amellyel a karthauzi szerző megkezdi az Énekek éneke 1, 1 
                                                   
32 „Pulchrae sunt genae tuae sicut turturis, collum tuum sicut monilia.” Ct 1, 9. 
33 „Turtur de voce vocatur; avis pudica, et semper in montium iugis et in desertis solitudinibus 
commorans. Tecta enim hominum et conversationem fugit, et commoratur in silvis. Quae 
etiam hieme deplumata in truncis arborum concavis habitare perhibetur.” Etymologiarum 
libri, XII. 7. 60; PL 82, 467. (Ford. Bíró Csilla.) 
34 Az általam használt szövegkiadás: Sancti patris JOANNIS Chrysostomi archi-episcopi 
Constantinopolitani De compunctione cordis libri II., Agriae, 1760 (OSZK, 604.712). 
35 Expositio, 1.1.1.; 1.9.6.; 1.9.10.; 2.7.2.; 3.1.2. 
36 Expositio, 1.9.6.; 1.9.10. 
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versének értelmezését. Khrüszosztomosz, azaz Aranyszájú Szent János 
(344/354–407) egyházatya és Konstantinápoly püspöke volt, bár nem ked-
velte a zajos városi életet.37 Számos írása maradt ránk a teológia legkülön-
bözőbb területeiről, munkásságának terjedelme Órigenészéhez mérhető. 
Művei mind a keleti, mind a nyugati egyházban nagy népszerűségnek ör-
vendtek, számos írását fordították le latinra. A De compunctione cordis – kelet-
kezési ideje a 375–376 körüli évekre tehető – első könyvének címzettje 
Demetrius, a másodiké Stelechius: két barátja, akik a bűnbánattal kapcsolat-
ban kértek tőle felvilágosítást. Az értekezés első könyve kilenc fejezetet 
foglal magában, amelyek egy-egy újszövetségi részlet elemzéséből kiindulva 
különböző, bűnökhöz és erényekhez köthető témákat tárgyalnak: egész 
életünkben gyászolnunk kell bűneink miatt (c. I.); szitkok és káromlások (c. 
II.); a harag (c. III.); a megbocsátás (c. V.); a keskeny és a széles út (c. VI.); a 
Krisztus iránti szeretetből mennyi mindent eltűr az ember (c. VII.); Krisz-
tus szeretete (c. VIII.); mindig emlékezzünk a bűneinkre (c. IX.). 

Andreas Pannonius tanulmányozása szempontjából a második könyvnek 
van kiemelt jelentősége: a hat fejezetet tartalmazó szakasz egyes témái meg-
határozó szerepet játszottak az Énekek éneke-kommentár szellemiségének 
kialakításában. A második könyv hat fejezete koherensebb egységet alkot, 
mint az első könyv témái. Az első, bevezető fejezetben Khrüszosz- 
tomosz a földi dolgoktól való legteljesebb elszakadást hirdeti: csak e módon 
juthatunk közelebb Istenhez:  

Ha valaki ebbe a magasságba a lélek istenibb szárnyalásával felemelkedett, nem 
pillanthat le a földre, sem azokra a dolgokra, amelyek a földön történnek. Annak 
fentről szabad kell, hogy legyen a látása, szabad kell, hogy legyen a hallása, hogy a 
nyelve szabad segítséget tudjon adni a szónak. Aki ennek a jónak a kezdetéhez el 
szeretne jutni, annak előbb lélekben és szellemben a látható dolgok minden za-
varó körülményétől és változásától el kell távolodnia, és ahhoz a csendhez eljut-
nia, ahol tökéletes a nyugalom, folyamatos a béke, tiszta a derű, és semmi olyan 
nincs, ami megmozdítaná, semmi, ami megzavarná a feszülten figyelő lelket, vagy 

                                                   
37 Az Aranyszájú Szent Jánosról szóló alapvető szakirodalom: VANYÓ László, Ókeresztény írók 
lexikona, Bp., Szent István Társulat, 2004, 275–284; Chrysostomus BAUR, Der heilige Johannes 
Chrysostomus und seine Zeit, I–II, München, Max Hueber Verlag, 1929–1930; Manfred 
KERTSCH, Exempla Chrysostomica: Zu Exegese, Stil und Bildersprache bei Johannes Chrysostomus, 
Graz, 1995; HANULA Gergely, Biblikus exegézis Chrysostomos János evangéliumához írt homíliáiban, 
Debreceni Egyetem, 2008 (doktori disszertáció), http://hdl.handle.net/2437/108731; John 
Norman Davidson KELLY, Aranyszájú Szent János: szerzetes, prédikátor, püspök, ford. M. DAL-
NOKI Fanni, RÁKOS-ZICHY Johanna, ÜRMÖSSY Zsuzsanna, Bp., Kairosz, 2011.  
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félbeszakítaná a gondolkodás megfeszített tevékenységét. Hanem legyen a lélek 
szeme mozdulatlan, és minden törekvésével függjön az Isten utáni vágyon, a 
hallgatás legyen csendes, nyugodt, megfeszített, és csak arra figyeljen, hogy hallja 
az Isten szavát, és még pihenést se követeljen.38  

Ez a Khrüszosztomosz-idézet az, amelyet Andreas Pannonius kommentárja 
négy pontján is felhasznál hosszabb-rövidebb formában.39 Ezek közül az 
első idézés kiemelt helyen, a kommentár elején található. 

A földi dolgoktól való elszakadás gondolatmenetét folytatja a második 
fejezet. Itt az isteni dolgokhoz való felemelkedésre használja a szerző a hegy 
(mons) és a csúcs (culmen) kifejezéseket. Ahhoz, hogy minél tökéleteseb-
ben át tudja adni magát az emberi lélek a bűnbánatnak, fokozatosan szabá-
lyoznia kell öt érzékét, mert ezek alapvetően az evilági gyönyörűségek érzé-
kelésére alkalmasak. Khrüszosztomosz gondolatmenetei pontosabb érzékel-
tetésére előszeretettel használ hasonlatokat. Ebben a fejezetben is szerepel 
egy részletesen kifejtett hasonlat: a lélek egy szigorú úrnő, a bűnbánat aktu-
sa a kenőcskészítés folyamata, az öt érzék pedig az úrnő szolgálói:  

Miként egy félelmetes és meglehetősen szigorú úrnő, aki valamiféle szükséges és 
értékes kenőcsöt akar készíteni, és akinek ehhez több segédre is szüksége van, és 
sok kezet igényel, felkelti a szolgálóleányait, és magához hívja őket, valakinek 
megparancsolja, hogy tartsa a mérleget, hogy minden egyes összetevőt egyenlő 
súlyban keverjen össze, és egyikből se tegyen többet vagy kevesebbet, mint ameny- 
nyi szükséges, tudván, hogy nem lesz hasznos, amit összeállít, hacsak nem figyel 
a mérés pontosságára. Másra rábízza, hogy törje össze a durvább darabokat, és 
alapos munkával porítsa, nehogy durva vagy éles maradjon benne. Másnak meg-
parancsolja, hogy válassza szét kis szitákkal, amit őröl, hogy a keményebb festék-
szemcsék az apróbbaktól és a lágyabbaktól elkülönüljenek. Másnak azt a paran-
csot adja, hogy szórja egybe és keverje össze, amiket különbözőképpen készítet-
tek elő. Másnak azt rendeli, hogy hozza az olajtartó palackot, és másvalakire mást 
bíz. Miután ily módon az érzékeiket, lelküket és kezüket lefoglalta, és a kitűzött 
feladathoz hozzárendelte, nem engedi, hogy az érzékelésük bármikor is elkószál-

                                                   
38 „Nisi enim quis ad illam celsitudinem volatu animae diviniore conscenderit, non poterit 
terram despicere, neque ea, quae geruntur in terris. Liber enim ei de supernis debet esse 
aspectus, liber auditus, ut et lingua possit liberum verbo praebere ministerium. Oportet 
ergo boni huius volentem adire principia, prius animo et menti secedere ab omni 
perturbatione ac fluctuatione visibilium, atque ad illa conscendere et penetrare silentia, ubi 
quies summa, tranquillitas iugis, pura serenitas et nihil prorsus, quod moveat, nihil, quod 
intentum sollicitet animum, aut indaginem cogitationis interrumpat; sed sit immobilis 
oculus mentis, et in desiderium Dei tota intentione defixus, sit auditus silens, quietus, 
intentus, in hoc solum directus, ut audiat verbum Dei, neque somnum requirat.” De 
compunctione cordis, l. II. c. I. (Ford. Bíró Csilla.) 
39 Expositio, 1.1.1.; 1.9.6.; 2.7.2.; 3.1.2. 
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jon, hogy a kitűzött munka félbeszakadjon. Folyamatosan fenyegetve és a sar-
kukban járva nem tűri, hogy segédkező szolgálóleányai pillantása bárhová is elka-
landozzon. Így tehát a lélek is, amely ezt az igen értékes kenőcsöt, azaz a bűnbá-
natot megalkotni és őrizni akarja, a test minden érzékét magához gyűjti, lustasá-
gukat és hanyagságukat elűzve arra kényszeríti őket, hogy minden aggodalmukkal 
azon őrködjenek, és csak arra törekedjenek, amit eltervezett.40 

Mivel a bűn az Istentől elforduló lelkület megnyilatkozása,41 a bűnbá-
natnak központi szerepe van az Istenhez való tartozás szándékának kifeje-
zésében. A bűnbánat előfeltétele a megigazulásnak, és csak a kegyelem hatá-
sára születik meg a lélekben. A tökéletes bűnbánatban az ember Isten iránt 
érzett szeretete nyilvánul meg. 

A bűnbánat jelentőségének hangsúlyozása mellett a De compunctione cordis 
második könyvében kiemelt szerepe van Pál apostolnak és Dávid királynak, 
illetve említi a szerző Elizeust, Illés próféta tanítványát és utódját. Andreas 
Pannonius a Dávidról és az Elizeusról szóló részletekből is kölcsönöz a 
böjtölés kapcsán.42 

A következő, harmadik fejezet az előző fejezetben megkezdett úton ha-
lad tovább: az őszinte bűnbánathoz és az Isten titkaiba való bepillantáshoz 
csendre (silentium) és nyugalomra (quies) van szükség – de nemcsak nyu-

                                                   
40 „Sicuti enim domina quaedam terribilis, satisque severa, volens aliquod unguentum 
conficere necessarium et pretiosum, pluribus ad hoc indigens ministris, multasque manus 
requirens, suscitat famulas suas, atque ad semetipsam congregat, imperat alii tenere libram, 
ut aequis ponderibus unaquaeque species misceatur, et neque amplius aliquid, neque minus 
quam oportet, habeat: sciens, non posse utile effici, quod componitur, nisi summa 
librationis mensura servetur. Alii terere iniungit, quae duriora sunt, et summo cum labore 
laevigare, ne quid durum inveniatur aut asperum. Aliam discernere cum cribellis, quod 
tunditur, iubet, ut crassiora quaequae pigmenta a minutis et mollioribus secernat ac 
segreget. Aliam iubet miscere, et in unum conspergere, quae ex diversis praeparata sunt, alia 
cum alabastro adstare praecipitur, et aliud alii iniungitur. Atque hoc modo sensibus earum 
et animis ac manibus occupatis, et operi proposito affixis, non permittitur sensus usquam 
evagari, intentionemque operis propositi interrumpi, imminens iugiter et insistens, nec 
aliquo prorsus indulgens oculum saltem aspectumque dispergi ministrantium famularum. 
Ita ergo et anima, quae pretiosissimum unguentum istud, compunctionem dico cordis, 
componere ac servare desiderat, omnes corporis sui sensus ad semetipsam congre- 
get, segnitiemque ipsorum ac negligentiam deturbans, tota sollicitudine vigilare et in hoc 
tantum, quod proposuit, cogat intendere.” De compunctione cordis, l. II. c. II. (Ford. Bíró 
Csilla.) 
41 GÁL Ferenc, Bűnbánat = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, II, Bp., Szent 
István Társulat, 1993, 132. 
42 Expositio, 1.9.10.  
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godt körülményekre, hanem a lélek és a szándék nyugalmára is.43 Egy zajos 
nagyvárosban is el lehet érni a nyugalmat, sőt még úgy is, ha valaki magas 
tisztséget tölt be. Kivételes példa erre Dávid király, akinek evilági teendői 
mellett mindig jutott alkalma a bűnbánatra:  

És mégis, a boldog Dávid […] elszakadva mindentől, ami őt, úgy tűnt, hogy kö-
rülveszi és akadályozza, úgy volt hatalmon, hogy mintegy mindennek alárendelte 
magát, és úgy ült a trónszéken, mintha börtönben lett volna megbilincselve, és 
úgy feküdt a bíbor takaró alatt, mint cilíciumban, hamut hintve magára és szívé-
ben bűnbánatot tartva. A királyi csarnok olyan volt a számára, mint a remetének 
a legnagyobb magány. Mindezt a bűnbánat vitte véghez a szívében. Ez az egy az 
ugyanis, amely elrettenti a lelket a bíbor takarótól, vágyat kelt a cilíciumra, meg-
szeretteti a könnyeket, és elűzi a nevetést. Egyedül, úgymond, a bűnbánat az, 
amely, miként a tűz, a lélek összes bűnét elégeti és megsemmisíti, és akármennyi 
hibát is talál benne, az összeset eltávolítja, és teljesen eltörli.44 

A negyedik fejezet Isten jótéteményeivel és a teremtett világ részleteivel 
foglalkozik. Az ötödik és a hatodik fejezetben Khrüszosztomosz arra hívja 
fel a figyelmet, hogy bűneinkre – a megbocsátott bűneinkre is – folyton 
emlékeznünk kell. 

A De compunctione cordisról elmondottak fényében nézzük, hogyan épül fel 
Andreas Pannonius felemelkedési modellje! A bűnbánat az első lépcsőfok 
(primus gradus), amely hozzásegít, hogy minél közelebb kerülhessünk Isten 
látásához. Andreas Pannonius hivatkozott forrása ebben az esetben Nagy 
Szent Gergely, az itt idézett műve a Dialogorum libri III. könyvének 34. feje-
zete (Quot sunt compunctionis genera), amely a bűnbánat két fajtájáról szól:45 a 

                                                   
43 „Ut ergo dicebamus, requirenda sunt silentia, requirenda est quies, non solum locorum, 
sed et animi ac propositi, et ad huiusmodi secreta invitanda est anima.” De compunctione 
cordis, l. II. c. III. 
44 „Et tamen ille beatus David […] cunctis, quae eum circumstare et constringere 
videbantur, abruptis, ita erat in potestate positus, tanquam omnibus esset ipse subiectus, et in 
solio regali erat ut vinctus in carcere, et in purpura quasi in cilicio iacebat, cinere conspersus 
et corde compunctus, aula regalis erat ei tanquam eremi vastissima solitudo. Haec autem 
omnia agebat in eo cordis compunctio. Sola enim est, quae facit animam horrescere 
purpuram, desiderare cilicium, amare lachrymas, fugere risum. Sola est, inquam, cordis 
compunctio, quae sicut ignis omne animae vitium perurit et adimit, et quantacunque in ea 
reperit mala, abstergit universa et penitus delet.” De compunctione cordis, l. II. c. III. (Ford. 
Bíró Csilla.) 
45 „Principaliter vero compunctionis genera duo sunt, quia Deum sitiens anima prius timore 
compungitur, post amore. Prius enim sese in lacrymis afficit, quia dum malorum suorum 
recolit, pro his perpeti aeterna supplicia pertimescit. At vero eum longa moeroris anxie- 
tudine fuerit formido consumpta, quaedam iam de praesumptione veniae securitas nascitur, 
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kevésbé tökéletes bűnbánatról (attritio), amelyet a büntetéstől való félelem 
vezérel, és a tökéletes bűnbánatról (contritio), amely az Isten iránt érzett 
szeretetből valósul meg.46 A karthauzi szerzetes Gergely szövegét hivatko-
zás nélkül olvasztja össze Johannes Cassianus Collationesének 9.27. részével, 
ahol is Izsák apát fejti ki tanításait a buzgóság és a töredelem fajairól:  

Gyakran kimondhatatlan öröm, a lélek ujjongása érleli meg az üdvös töredelem 
gyümölcsét, úgyhogy nem tudja többé magába fojtani a nagy boldogságot, ha-
nem hangos kiáltásban tör ki, és még a szomszéd cellába is áthangzik szíve örö-
me és nagy ujjongása. Néha meg oly nagy csendben merül el a lélek a mélységes 
hallgatás titkaiba, hogy a hirtelen támadt megvilágosodás feletti bámulatában el-
akad a szava. Ilyenkor a megdöbbent lélek minden tehetsége szinte megbénul, s 
vágyait szavakba nem foglalható sóhajtásokban önti ki Isten felé. Máskor meg 
oly heves töredelem és bánat fogja el, hogy csak könnyhullatással tud könnyíteni 
rajta.47  

Cassianus két írása, az említett Collationes patrum (Az egyiptomi szerzetesek 
tanítása) 420 körülről és a De institutis coenobiorum (A keleti szerzetesek sza-
bályai) a nyugati szerzetesség számára íródtak, és a középkor folyamán mél-
tán váltak a különböző szerzetesrendek népszerű olvasmányává: erős hatás-
sal voltak a domonkos rendre,48 Szent Benedek Regulájának 73. fejezete 
pedig ajánlja olvasásukat.49 

A második lépcsőfok (secundus gradus) a magány (solitudo) és ennek já-
ruléka, a csend – ezek segítik tovább a szemlélődőt, hogy közelebb kerül-
                                                                                                                       
et in amore coelestium gaudiorum animus inflammatur; et qui prius flebat ne duceretur ad 
supplicium, postmodum amarissime flere incipit, quia differtur a regno. Contemplatur etenim 
mens qui sint illi angelorum chori, quae ipsa societas beatorum spirituum, quae maiestas 
aeternae visionis Dei; et amplius plangit, quia a bonis perennibus deest, quam flevit prius 
cum mala aeterne metuebat. Sicque fit, ut perfecta compunctio formidinis trahat animum 
compunctioni dilectionis.” Dialogorum libri, III. 34; PL 77, 300–301. 
46 GÁL, i. m., 132. 
47 Johannes CASSIANUS, Az egyiptomi szerzetesek tanítása, ford. SIMON Árkád, I, Pannonhal-
ma–Tihany, 1998, 265. – „Frequenter enim per ineffabile gaudium et alacritatem spiritus 
saluberrimae compunctionis fructus emergit, ita ut etiam in clamores quosdam intolerabilis 
gaudii immensitate prorumpat, et cellam vicini iucunditas cordis, et exsulationis penetret 
magnitudo. Nonnumquam vero tanto silentio mens intra secretum profundae taciturnitatis 
absconditur, ut omnem penitus sonum vocis stupor subitae illuminationis includat, 
omnesque sensus attonitus spiritus vel contineat intrinsecus, vel emittat, ac desideria sua 
gemitibus inenarrabilibus effundat ad Deum. Interdum vero tanta compunctionis abun- 
dantia ac dolore suppletur, ut alias eam digerere nisi lacrymarum evaporatione non possit.” 
PL 49, 803–804. 
48 RUH, i. m., 132–133, 153. 
49 Szent BENEDEK Regulája, ford. SÖVEGES Dávid, Pannonhalma, Bencés, 2005, 109–110. 
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hessen Istenhez. Andreas Pannonius hivatkozott forrása itt Aranyszájú 
Szent János, hivatkozás nélküli kölcsönzése pedig Jean Gerson De theologia 
mystica című művének Tempus idoneum et locum inquirere című fejezete. Gerson 
a 14. század második felének és a 15. század elejének egyik legterméke-
nyebb és legismertebb, karthauzi körökben népszerű egyházi szerzője. Is-
mertségét több dolognak köszönhette: latin és francia nyelven írt, rövid, 
áttekinthető műveinek, magas tisztségeinek – 1395 és 1415 között a párizsi 
egyetem kancellárja – és fontos kapcsolatainak, valamint annak, hogy művei 
terjesztéséről saját maga gondoskodott. Ha egy szöveg a középkori kézira-
tos hagyományban száz körüli példányban fennmaradt, arról feltételezhető, 
hogy kifejezetten elterjedt lehetett. Gerson művei közül a legnépszerűbb, az 
Opus tripartitum, több mint kétszáz kéziratban hagyományozódott, és 1500-
ig 23 alkalommal nyomtatták ki öt különböző nyelven. Szintén nagy nép-
szerűségnek örvendett az Andreas Pannonius által is felhasznált De theologia 
mystica, ezt a művét körülbelül száz kézirat tartotta fenn.50 Gersontól szár-
mazó egyéb részletet az Expositióban nem fedeztem fel. 

Az Istenhez vezető út harmadik foka (tertius gradus) a tisztaság (castitas), 
amelynek a szerző három fajtáját különbözteti meg Hendrik Herp (1400?–
1478) Theologiae mysticae […] libri tres című misztikus írása alapján. A flamand 
obszerváns ferences munkáját először a karthauzi Dietrich Loher (1495–
1554) jelentette meg nyomtatásban, 1538-ban Kölnben. Herp írása népsze-
rű volt, 1611-ig még ötször adták ki újra. A legismertebb része, a második 
könyv (Directorium aureum contemplativorum) eredetileg holland nyelven író-
dott. Az Andreas Pannonius által idézett részlet Herp művének harmadik 
könyvéből származik:51 a tisztaság három foka a test tisztasága (castitas 
corporis), a szív tisztasága (castitas cordis) és a legmagasabb szint, az ész 
tisztasága (castitas mentis), amely által a legközelebb kerülhetünk Istenhez. 

A tisztaság jelentőségét Andreas Pannonius szerint már a pogány filozó-
fusok is felismerték. A karthauzi szerző kommentárjában ritkaságnak számí-
tó forráshivatkozás található ebben a részben, Arisztotelész mellett az 

                                                   
50 Daniel HOBBINS, The Schoolman as Public Intellectual: Jean Gerson and the Late Medieval Tract, 
American Historical Review, 2003, 1311–1312.  
51 Theologiae Mysticae D. Henrici HARPHII […] libri tres, Coloniae Agrippinae, apud haeredes 
Arnoldi Birckmanni, 1556, CXCIIII, lib. III., pars I. (Directorium aureum contemp- 
lativorum, cuius pars prima in se complectitur XII mortificationes vivificas), c. V. (De 
ornatu vitae activae per virtutes morales). 
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egyetlen megnevezett pogány szerző Cicero, akinek a Cato Maior de senectute 
című értekezéséből olvashatunk egy rövid részletet a gyönyörök pusztító 
hatásáról. A kommentár 1.9.11. részében szereplő Cicero-idézet52 valószí-
nűleg nagy hatással lehetett Andreas Pannoniusra, hiszen a Libellus de 
virtutibus Matthiae Corvino dedicatusban is megtalálható bővebb formában, a 
De luxuria című fejezetben. 

A pogány kölcsönzés után egy keresztény is következik: Andreas Pan-
nonius Jeromosnak a Szent Hilárion élete53 című életrajzára hivatkozik.54 A 
rövid részletből megtudhatjuk, hogy Gázai Szent Hilárion (291–371), aki 
Remete Szent Antal követője volt, hogyan zabolázta meg testét – amelyet 
szemléletesen szamár-metaforával55 mutat be –, hogy az evilági örömök 
helyett Istenre figyeljen:  

A Sion hegyére, azaz a mennyei dolgok szemléléséhez vezető út rögös és kes-
keny, mivel a test, amely megkísérthető, elnehezíti a lelket. A lélek a test ellen tö-
rekszik, a test viszont a lélek ellen. És bár a mennyei dolgok szemléléséhez veze-
tő út meredek, keményebben kell törekedni, teljes erőnkkel és minden szorgal-
munkkal igyekezni, hogy elérjük a mennyei dolgok szemlélésének a csúcsát. Ha el 
akarunk ehhez jutni, kényszeríteni kell a szamarat, amelyen ülünk, hogy fogadja 
el a zablát, és tűrje el az ütlegeket, nehogy szokása szerint csintalankodva meg-
makacsolja magát, és minket az égi dolgok szemlélésétől visszahúzzon, és az evi-
lági kívánságok mélységébe rántson. Ahogy az Apostol is mondja: Megsanyarga-
tom a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam va-
lami módon méltatlanná ne legyek. Ezt a szent kijelentést a legnagyobb mérték-
ben utánozza Szent Hilárion atya, akiről a dicsőséges tudós, Jeromos így írt: 
Hilárion haragudván magára verte a mellét, mintha a rossz gondolatokat a kezé-
vel ki tudná űzni. Én – így szólt – téged, szamár, megtanítalak arra, hogy ne csö-
könyösködj. Nem zabot adok neked, hanem szalmát, éheztetéssel és szomjazta-

                                                   
52 CICERO, Cato Maior de senectute, XII. 39–40. 
53 S. HIERONYMUS, Vita S. Hilarionis eremitae, PL 23, 32. 
54 Jeromos reneszánsz kori recepciójához ld.: Eugene F. RICE Jr., Saint Jerome in the 
Renaissance, Baltimore–London, Johns Hopkins University Press, 1985; Hilmar M. PABEL, 
Herculean labours: Erasmus and the editing of St. Jerome’s letters in the Renaissance, Leiden–Boston, 
Brill, 2008. 
55 A szamár-metafora valószínűleg más szerzők számára is ismert lehetett: például Saint-
Thierryi Vilmos is használja a De contemplando Deo című írásának első fejezetében: „Venite, 
ascendamus ad montem Domini, et ad domum Dei Iacob, et docebit nos vias suas (Isa 2,3). Intentiones, 
cogitationes, voluntates, affectiones et omnia interiora mea, venite, ascendamus in montem, 
vel locum, ubi Dominus videt, vel videtur. Curae, sollicitudines, anxietates, labores, poenae, 
sevitutes, expectate me hic, cum asino, corpore isto.” PL 184, 367. 
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tással meggyengítelek, súlyos teherrel pakollak meg. Forrósággal és hideggel fo-
gom elérni, hogy inkább az eleségen, mint a pajkosságon járjon az agyad.56 

A szöveg érdekessége, hogy ez esetben valójában nem Szent Jeromos 
Hilárion-életrajza a közvetlen forrása, hanem Petrarca De otio religioso című 
értekezése.57 Andreas Pannonius viszont nem Petrarcára hivatkozik, hanem 
a megkérdőjelezhetetlen tekintélyű Jeromosra. A szövegegyezéseket kurzív-
val jelöltem.  

Petrarca, De otio religioso II.  Andreas Pannonius, Expositio super Cantica 
canticorum 1.9.13 

Servus quidem, imo vero asellus hic 
noster nutritus in pascuis voluptatum letis 
ac mollibus, inter flumina illa de quibus 
multa diximus assuetus per plantas et latas 
seculi vias, quid ni piger evaserit ad 
ascendendum montem Syon, cuius in verticem 
arduus et angustus et scrupeus trames fert? 
Quid hic vero remedii est, nisi ut quo 
serius, eo acrius summa vi et omni studio 
incumbamus, ut solita dediscens insueta 
condiscat? Durum opus et laboriosum, 
fateor, sed salubre; nam profecto si salvi 
esse volumus frenum excipere et pati 
verbera cogendus est asellus iste cui in- 
sistimus, ne suo more lasciviens atque recalcitrans 
nos in praecipitum trahat. Fecisse id quosdam 
vidimus, sed plures audivimus aut legi- 
mus, sed in primis illos eximios con- 
temptores rerum mundanarum Hilario- 
nem monachum ac Franciscum, quorum 
primus adversus flammas voluptatis gene- 
rosa indignatione vix dum pubes viriliter 
inardescens et, ut Ieronimus de illo scribit, 
iratus sibi et pectus pugnis verberans quasi 
cogitationes cede manus posset excludere «Ego te 
– inquit – aselle, faciam, ut non calcitres, nec te 
ordeo alam, sed paleis, et fame conficiam et siti, 
gravi onerabo pondere, per estus indagabo et 

 Via verumtamen difficilis est et angusta 
ascendendi in monte Syon, id est speculationem 
celestium, quia corpus, quod corrumpitur, 
aggravat animam et spiritus concupiscit 
adversus carnem, caro vero adversus spiri- 
tum. Et quamvis via illa celestis specu- 
lationis sit ardua, nitendum tamen est et 
acrius summa vi et omni studio incumbendum ad 
arcem contemplationis attingere celestium, 
quam si attingere volumus, asellus iste, cui 
insidemus, ne suo more lasciviens recalcitrans nos a 
celestium contemplatione retrahat et in 
precipitium terrene concupiscentie precipitet. 
Unde Apostolus: «Castigo – inquit – corpus 
meum, et in servitutem redigo, ne forte aliis 
predicans ipse reprobus efficiar.» (I Cor 
8,27) Cuius sancti sermonis emulator sanc- 
tus pater Hilarion maxime fuit, de quo 
doctor gloriosus Hieronymus scribit: «Qui iratus 
sibi ipsi et pectus pugnis verberans quasi cogitationes 
cede manus posset excludere. Ego – inquit – aselle, 
te faciam, ut non calcitres. Nec te ordeo alam, sed 
paleis, et fame conficiam et siti, gravi onerabo 
pondere. Per estus indagabo et frigora, ut cibum 
potius, quam lasciviam cogites.» 

                                                   
56 Expositio, 1.9.13. 
57 Il »De otio religioso« di Francesco Petrarca, a cura di Giuseppe ROTONDI, Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1958, 73–74. 
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frigora, ut cibum potius quam lasciviam cogites.» 
Secundus vero similia et dixisse legitur et 
fecisse, suum nempe asinum, sic enim et 
ipse suum corpus apellabat, nudum noctu 
nivis in cumulum demergens fedum 
voluptatis incendium pulcro mentis ardo- 
re et carnis algore superavit. Hec vobis 
exempla sequenda sunt, fratres; hoc 
tenendum iter et nobis noster asellus loris 
agitandus, cibo arcendus, gravioribus sar- 
cinis premendus et urendus, denique 
modis omnibus castigandus et redigendus 
in servitutem. Quod si celestis ille vir 
Paulus faciebat, quid agendum nobis 
extimamus, nisi standum in armis et, quod 
comune cum seculari militia vobis est, sub 
pellibus hibernandum orandumque non 
modo ter, sed milies, ut colaphizans spi- 
ritus a nobis auferatur? 
 

A tartalmi egyezések jól mutatják, hogy Andreas Pannonius nem szolgai 
másoló: Petrarca művének részleteit nem pusztán bemásolja az írásába, 
hanem a saját mondanivalójának megfelelően átalakítja azokat. A szöveg 
megrövidül, kimarad belőle Szent Ferenc példája, a Petrarca-szövegben 
utalásszerűen megjelenő Szent Pál-idézet Andreas Pannoniusnál nagyobb 
hangsúlyt kap: szó szerinti citátumként jelenik meg, és a helye is megváltozik. 

Andreas Pannonius fennmaradt műveiben nem ez az egyetlen Petrarca-
részlet, maga az Expositio super Cantica canticorum több hivatkozás nélküli 
Petrarca-szöveget is megőrzött,58 ezek közül jelentős a fent említett De otio 
religioso-részlet, valamint egy hosszú átdolgozás a De vita solitaria I. könyvé-
ből, amelyben Petrarca a szemlélődő és a cselekvő életforma egy-egy képvi-
selőjének egy napját hasonlítja össze. 

1342 és 1353 között Petrarca gondolatvilágára különösen jellemzőek a 
hithez és a szerzetességhez köthető témák: ezt bizonyítják ekkor keletkezett 
művei és életének egyes eseményei.59 Kifejezetten a szerzetesség témakörét 
                                                   
58 KERTÉSZ, Petrarca-idézetek…, i. m. 
59 Giles CONSTABLE, Petrarch and Monasticism = Francesco Petrarca Citizen of the World: Proceedings 
of the World Petrarch Congress, Washington, D. C., April 6–13, 1974, ed. Aldo S. BERNARDO, 
Padova–Albany, Antenore – State University of New York, Press, 1980, 57. 
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tárgyalja az ebben a periódusban létrejött De vita solitaria, a De otio religioso, a 
Bucolicum carmen I., valamint testvéréhez, Gherardóhoz írott levelei.60 Petrar-
ca ismertsége a karthauzi renden belül annak is köszönhető, hogy 1343 
áprilisában Gherardo éppen a karthauzi rendbe lépett be. Petrarca két alka-
lommal is meglátogatta testvérét a montrieux-i kolostorban, először 1347-
ben – ezen találkozásuk után született meg a De otio religioso, melyet a kolos-
tor szerzeteseinek ajánl. A szerzetességhez köthető műveiből árad az őszin-
te csodálat és tisztelet egy olyan életforma iránt, melyet ő maga nem ért el, 
de elemeit igyekezett beépíteni saját életébe. Ezt a törekvését jól tükrözi 
Petrarca vágya a nyugalom (otium) és a magány (solitudo) iránt, ami össze-
függésbe hozható a remeterendek világtól elzárt életformájával. Számos 
életrajzi adata bizonyítja, hogy barátai között szerzetesek is voltak, és ő 
maga is többször élt kolostorok közelében, csatlakozott a szerzetesek napi 
zsolozsmázásához, illetve tett hosszabb-rövidebb látogatást egyes rendhá-
zakban.61  

Petrarca szerzetesi élethez köthető művei közül elsősorban a De vita 
solitariáról mutatható ki, hogy hatott, Itáliában leginkább a koldulórendekre 
és az ágostonos remetékre, német és francia területen pedig a monasztikus 
rendekre. A mű kézirata számos kolostorban megvolt, de szellemiségének 
hatása már kevésbé követhető nyomon.62  

Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárja jó példát jelent arra, hogy 
Petrarcát nemcsak ismerték, hanem fel is használták a 15. század közepén a 
karthauzi rendben. Külön érdemes kiemelni, hogy egy kifejezetten a szerze-
tességhez köthető témánál, az Istenhez való felemelkedés tárgyalásánál dol-
gozza fel a szerző a De otio religioso részletét. A De otiót befogadói a középko-
ri aszketikus irodalom egyik darabjának tekintették, ezért is volt meg szá-
mos kolostori könyvtárban Európa-szerte. Az Andreas Pannoniusnál talál-
ható Petrarca-kölcsönzések hosszú terjedelme és tudatos, aprólékos átalakí-
tása azt támasztja alá, hogy környezetében megvoltak ezek a szövegek.  

Ha valaki az Istenhez való felemelkedés mindhárom fokát végigjárta, a 
közvetlen istentapasztalathoz juthat. Az Expositio 5.6.1. és az 5.6.2. része az 
                                                   
60 Ad fam. X. 3.; Ad fam. X. 4.; Ad fam. X. 5.; Ad fam. XVI. 2.; Ad fam. XVII. 1.; Ad fam. 
XVIII. 5. és Sen. XV. 5. 
61 Anna Maria VOCI, Petrarca e la vita religiosa: il mito umanista della vita eremitica, Roma, Istituto 
storico italiano per l’eta moderna e contemporanea, 1983. 
62 Uo., 129–156. 
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Énekek éneke 5, 6 versrészletének („Kerestem és nem találtam, hívtam és nem 
válaszolt nekem.”63) az Isten látásával és megismerhetőségével kapcsolatos 
értelmezési lehetőségét nyújtja. Az 5.6.1. részben a téma teológiai alapjaival 
találkozunk, hasonlóképpen a 4.1.2. részhez, az 5.6.2. részben pedig olyan 
bibliai személyek és szöveghelyek kerülnek bemutatásra, akik és amelyek kap-
csolatba hozhatók valamilyen misztikus élménnyel. A szerző hivatkozott 
forrásai a visio Dei kérdéskörében Szent Ágoston három műve, a Super 
Genesim ad litteram, melynek utolsó, 12. könyvében Pál apostol elragadtatását 
(raptus) elemzi, a De videndo Deo ad Paulinam és a De Trinitate második könyve.  

Andreas Pannonius magyarázatait az Énekek éneke 5, 6 verséhez a követ-
kezőképpen foglalhatjuk össze. Az 5.6.1. rész: kerestem őt (quaesivi illum) – 
Mária keresi Isten lényegét (essentia); és nem találtam (et non inveni) – lehe-
tetlen, hogy egy teremtett lény értelme felfoghassa Isten lényegét. Ebből 
következőleg egy teremtett lény nem is láthatja Istent teljes valójában. Az 
5.6.2. részben folytatódnak a magyarázatok, elsősorban a visio Dei témakö-
rére koncentrálva: hívtam (vocavi), és nem válaszolt nekem (et non res- 
pondit mihi) – Mária imádkozott és szemlélődött, de nem részesült a teljes 
megértésben, illetve a színről színre való látásban. Andreas Pannonius konk-
lúziója itt is, miként a 4.1.2. részben, hogy a földi életben nem láthatjuk Isten 
lényegét, nem történhet meg Isten színről színre való látása. Ez csak néhány 
kiválasztottnak adatott meg, mint például Mózesnek és Pálnak, és – Andreas 
Pannonius véleménye szerint – Máriának Jézus fogantatása után. 

Az Isten lényegének szemlélése a contemplatio végső határa, melyhez 
csak két úton lehet eljutni: vagy a halálban, vagy az elragadtatás (raptus) 
által, amikor a lélek (mens) teljes egészében elkülönül a test érzékeitől. Pél-
daként részletesen elemzi a Szentírásból Mózes találkozását az Úrral.  

A középkori, felemelkedési misztikával foglalkozó teológiai írások nagy 
részének jellemzője a felfelé irányuló mozgást érzékeltető három elemből 
álló modell. De a három elem mellett megtalálhatóak a négy,64 illetve hat65 
fokozatból álló elképzelések is. A felemelkedési misztika ősmintája Dionü-
sziosz Areopagitész hármas útja, a megtisztulás, a megvilágosodás és a be-

                                                   
63 „Quaesivi et non inveni illum, vocavi et non respondit mihi.” Ct 5, 6. 
64 Például II. GUIGO, Scala Claustralium; Szentviktori RICHÁRD, De quatuor gradibus violentae 
caritatis. 
65 Például Szent BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum. 
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teljesedés útja.66 Bár Andreas Pannonius kommentárja több pontján is hi-
vatkozik Dionüszioszra, háromtagú felemelkedési modelljéhez nem tőle 
veszi az ötletet. Mint láttuk, az Istenhez vezető út három fokának bemuta-
tásához, a bűnbánathoz, a magányhoz és a tisztasághoz több forrást is fel-
használt, felemelkedési modelljét nem egy nagy egyházi tekintélytől vette át, 
hanem saját maga állította össze Aranyszájú Szent János De compunctione 
cordisának második könyve és Hendrik Herp Theologiae mysticae […] libri 
tresének harmadik könyve alapján. 
 

                                                   
66 RUH, i. m., 61–67. 



 

 
 

 
 




