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ELŐSZÓ 

mely akár búcsúszó is lehetne az ötven évvel korábban 
megírt műhöz. A félévszázados újratalálkozás alkalmával 
felújulnak a boldog emlékek, amikor térből és időből kihull-
va merültem el Mechtild és Gertrúd írásainak tanulmányozá-
sában. A két solesmes-i kiadású vaskos kötet olvasása magá-
val ragadott szentjeink csodálatos látomásaiba. 

Dr. Rados Tamás adott indítást a latin tanszéken a közép-
kori látnokok műveinek irodalmi feldolgozására. Ötven év 
elmúltával nem könnyű ráismerni irodalmi munkásságom 
zsengéjére, mely ma olvasva nem egy ponton nyugtalanítja 
tömör fogalmazásával és helyenkénti elnagyolásával a régi 
alkotásának kritikusává vált szerzőt. 

A dolgozatban található egyenetlenségekért szolgáljon 
mentségül az a körülmény, hogy 1949. november 16-án, 
Szent Gertrúd ünnepén, kénytelen voltam pontot tenni szak-
dolgozatomra. Éppen egy héttel ezután, november 23-án, 
rendi küldetésben, váratlanul távoztam Pannonhalmáról és 
hazámból, és ezzel a Gondviselés másfelé irányította életem 
útját. 

Köszönet azoknak, akik méltónak találták szakdolgoza-
tomat e késői kiadásra, hogy ne vesszen feledésbe az utókor 
számára. 

Säo Paulo, 1999. november 16-án 
Szent Gertrúd ünnepén 

Tóth Veremund OSB 
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I. RÉSZ 

ESZTÉTIKAI ÉRTEKEZÉS A SZIMBOLIZMUSRÓL 

I. A „szimbólum" szó etimológiája és jelentésfejlődése 

A „szimbólum" szó a görög aujjßcxXAw igéből származik. 
Cselekvő alakú jelentései: összedobni, összekeverni, -gyűjte-
ni, egyesíteni, összehasonlítani, gyanítani, megmagyarázni; 
ill. bennható értelemben: egyesülni, összeütközni, kapcso-
latban állni. A mediális alakban a következő értelemben 
használatos: megegyezni valamiben, szerződést kötni, ven-
dégbarátságot kötni, valamire adakozni, segítségére lenni, 
valamit megbeszélni, összeszámolni, megfontolni, megérteni. 

Az alapigéből két származékszót is ismerünk r\ aujußoXri 
és ró aujußoXov; ugyanúgy a latin nyelvben is meghonoso-
dott symbola és symbolum alakokat. Szótári jelentéseik a 
következők:1 

1. GüjüßöXri és aujLißoÄov: 
a) minden egyezség, minden akár magán-, akár közjogi 

kötelezettség, amire nézve megegyezés jött létre: a oupßocX-
Xerai Athénben jelentette a halál estén történt végrendelke-
zést és ajándékozásokat. Kiemelő értelemben hajókereske-
delmi szerződést áruszállítási kötelezettséggel, s ezzel kap-
csolatban azt a meghatalmazott számára adott igazolványt, 
megkülönböztető jelet, amellyel pl. az adósságot behajthat-
ta, a letétet fölvehette. Innét vitte át később a nyelvhasználat 
mindenféle ismertetőjelre. Végül is minden olyan okiratot 
jelöl, amely szerződésileg támogat valamiféle igényt, köve-
telést. 

b) Hozzájárulás, adomány valamely nyilvános áldozatra 
vagy ünnepségre. 



c) A legfontosabb jelentése: nemzetközi szerződés, mely 
két állam alattvalói, vagy valamely állam és egy másik állam 
alattvalói között fölmerülhető kötelezettségeket jogilag ren-
dezi. így tehát a nemzetközi kereskedelem alapjául szolgál. 

2. oüjLißoXri: 
a) az az adomány, amelyet a résztvevők egy közös lakoma 

költségeinek fedezésére nyújtanak. Eredetileg jelentette az 
italban való hozzájárulást; közönségesen pedig - főleg a gö-
rög és római színházban - a pénzadományt. A közös költsé-
gen rendezett lakomák voltak: áiro oujußoXcöv; aki befizetés 
nélkül jelent meg az ünnepségen, volt az aaiijaßoXoc. 

b) Symbola vagy symbolum: ciborium seu pyxis in qua 
Corpus Christi asservatur.2 

3. Symbolon: 
a) ismertetőjegy, melynek segítségével valaki kilétét iga-

zolhatja. Ilyen értelemben: exovtsç oujußoXov oo«j)ec Xü7rr|C 
Soph. Phil. 401.3 Később az ókeresztény irodalomban Rufi-
nusnál már egyértelmű a jelszóval, amit polgárháború ide-
jén szoktak alkalmazni a fegyvertársak felismerésére: ut si 
forte occurrerit quis de quo dubitetur, interrogatus symbo-
lum, prodat si sit hostis vei socius. PL XXI. 338.4 

b) Bronzból vagy ónból, esetleg csontból készített belépő-
jegyek vagy igazoló jegyek, melyeknek segítségével pl. Athén-
ben a népgyűlések, törvényszéki ülések, a színház látogatását 
ellenőrizték.1 

c) Törvényesen hitelesített mérőeszközök, melyekkel a ke-
reskedelemben használatos súly-, hosszúságmértéket hiva-
talosan szabályozták. 

d) Zálogjegy vagy bizonyíték valamely pénzösszeg vagy 
áruérték átvételéről. Ilyen értelemben azonos a latin tessera-
val. Alakja kettős oklevél volt, melyet középen kétfelé vág-
tak és egymás mellé illesztve pontosan ellenőrizni lehetett 



hitelességüket. Ebből fejlődhetett ki a aujußoXov, mint tesse-
ra hospitalitatis: ékcxgtoc rijucov èoTtv àv6piû7rou GupßoXov; 
Zr\Téí Örj aei tö octou skccgtoç GüjüßoXov, - azaz mindenki 
keresi a maga felemását. 

e) A szimbólum jelentésének a mi szempontunkból leg-
fontosabb továbbfejlődése a keresztény szóhasználatban ta-
lálható: a katolikus hitnek a foglalata. A szimbólumoknak 
több változata ismeretes. Keletkezését tekintve legősibb az 
ún. apostoli hitvallás. Mai formájával csak a 6. század kez-
detén találkozunk, Arles-i Caesariusnál, melyet az apostoli 
időktől kezdve fokozatos fejlődéssel ért el.6 A szentatyák az 
apostoloktól eredeztetvén az első hitvallást, melynek éppen 
12 ágazata van, a szó elemzését e hiedelmükkel igyekeztek 
kapcsolatba hozni. A symbolum collatio-1 jelent: minthogy 
az apostolok egybegyűlve ebben összefoglalták mindaz t , 
amit mindegyikük érzett és vallott:7 Quod Graece Symbo-
lum dicitur, Latine collatio nominatur. Collatio ideo, quia in 
u n u m collata Catholicae legis fides... S. August. Serm. 115. 
de Tempore. 

Nicetas de Remesiana a szerződés-jelentésből igyekszik le-
vezetni.8 Retinete semper pactum quod fecistis cum Domi-
no, i. e. hoc symbolum, quod coram angelis et hominibus 
confitemini: pauca quidem sunt verba, sed omnia continent 
sacramenta. PL LII. 873. 

Riez-i Faustus viszont a szimbólumnak adomány, hozzájá-
rulás értelméből indul ki: az egyházatyák a Szentírásból ki-
vonták az isteni titkokra legjellemzőbb szövegeket, és azo-
kat a lelkek táplálására, lakomájára rövid formulákban ösz-
szefoglalták. 

Legvalószínűbb Rufinusnak már föntebb ismertetett vé-
leménye, aki a symbolumot ismertetőjegy értelmezésben is 
magyarázza: Symbolum enim graece et indicium dici potest 
et collatio, hoc est quod plures in u n u m conferunt. A kate-
kumenek a hitvallás elmondásával vallották meg odatarto-



zásukat; a hitvallás volt tehát az ismertetőjegy, amelynek 
alapján meg lehetett állapítani: ki a barát vagy az ellenség. 

A középkori nyelvhasználatban még két sajátos jelentése 
volt a symbolum szónak: 

f) Symbolum luminis: census pro luminaribus ecclesiae;9 

ezzel egyértelmű a 
S. animae: aequissimum est, ut animae Symbolum (quam 

pecuniam sepulchralem vocant) semper dependatur, cum 
sepulchrum sit effossum. 

g) Jel, jelkép jelentésben maradt fenn a következő ada-
tokban: 

Symbolum > simbolum = campana, qua monachi cientur 
ad refectorium quaeque appendi tur in claustro. Valószínű 
csupán Cymba lum elírása. 

Symbolum, in scholis dicitur Tessera quae Gallice loquenti-
bus dabatur Magistro exhibenda ut punirentur. 

Használatos volt még signum, vexillum értelemben is. 

Összefoglalás 
A szó jelentésfejlődése a s imbolum-szót rendkívül bo-

nyolult és nehezen követhető tartalmi kifejezésekbe sodorta. 
Láttuk, mikén t használ ták a szerződés, az áldozati ado-
mány, a belépőjegy, a hitelesített mérőeszköz, majd a hit 
foglalatának a jelölésére. Mi volna az, ami közös ebben a ve-
gyes szóhasználatban? Mindig kéznél van egy érzékelhető 
valami (okmány, jelszó, zálog), aminek további jelentését az 
érdekeltek vagy beavatottak megértették. 

II. A szimbólum az esztétika rendszerében 

A szimbólum fogalmának szabatos meghatározása a szó-
nak mai szerteágazó használatában majdnem hogy lehetet-



len feladatnak látszik. A tudomány legkülönbözőbb területe-
in beszélnek szimbólumról: a logikában éppúgy, mint az esz-
tétikában, egyformán foglalkozik vele a nyelvfilozófia és a 
vallásfilozófia, sőt szó esik már szimbolikus matematikáról 
is.10 

E fejezetben először néhány példában bemutatjuk a szim-
bólum terén uralkodó zűrzavart, azután értelmezzük a szót 
az esztétika rendszerében. 

A szimbólum háromféle értelmezése 

1.) Pitroff Pál" a szimbólum fő elemének a homályosságot 
tekinti: homályos érzelem és ezzel együtt homályos jelentés. 
Ez a homályosság szerinte az „idea" - amin ő a dolgok és je-
lenségek lényegét, jelentését érti - hiányos volta. Az érzelmi 
elem túlteng az értelem rovására. A szimbolikus alkotás a 
művészetek felé törekvő népeknél a fejlődés kezdő fokát jelzi 
csupán. Lényege valamiféle forrongás, mely nem talált tel-
jes, tiszta, rögtön megérthető kifejezésre - azaz hiányzik belő-
le az az áttekinthetőség, mellyel az ideát közvetlenül felfog-
hatnánk. A világ, a szemléletek ösztöni alapon, majdnem intel-
lektuális felügyelet nélkül törnek elő a szimbolikus alkotásban . 

Végül is megállapítja, hogy a szimbólum az érzelmi világ-
nak az értelmibe való átnyúlása anélkül, hogy teljes harmó-
niára jutna. Különösen nem tanúsított sok megértést korának 
szimbolikus alkotásai iránt, melyeket csupán mint patológiai 
tüneteket tartott f igyelemre méltónak. Végeredményben a 
szimbólumot alárendelt, kevesebb értékű műformának tekin-
tette értelmi homályossága; „rendetlen asszociációi" miatt. 

2.) Érdemes Posch Jenőnek12 idevonatkozó gondolatát is 
megemlíteni. Metaforáról beszél, de nála ez egyjelentésű a 
szimbólummal. A szimbolikus beszéd szerinte is az elmara-
dottság fokát jelzi, és ma már csupán annak az ősibb kornak 
az emléke, amely az anyagi világtól lényegesen különböző 



szellemi világot nem ismerte fel, s annak jelenségeit egysze-
rűen valami „olyan-amilyen, annyira-amennyire" anyagias, 
konkrét dolognak fogta fel és nevezte meg. 

A szimbólum beszédszükséget, szóínséget pótol, azaz he-
lyettesíti azt a szó szerinti értelemben veendő kifejezést, me-
lyet a beszélő nem tudott megtalálni. 

3.) Végül kitérünk még Balázs Bélának13 a nézetére, melyet 
a meta foráva l kapcsolatban fejt ugyan ki, de érvényes a 
sz imbólumra is, mer t mindket tőben bizonyos értelemben 
azonosí tás történik konkrét és absztrakt dolog, anyag és 
szellem között. A metafora bizonyos értelemben „clairvoyan-
ce'". Keresztüllátunk az empírián, két dolog egyikében ráis-
merünk a másikra. Ez a felismerés azt jelenti: a két dolog-
ban egy közös, rajtuk túllévő metafizikai princípium kétféle 
megnyilatkozását fedezzük fel, kétféle álarcát ismerjük meg 
egy láthatatlan arcnak, kétféle irreális szimptornáját látni egy 
közös metafizikai realitásnak. A metafora átlátszóvá és irreális-
sá teszi az empirikus formákat és közvetlen szemlélet útján 
éreztet meg egy mögöt tük való realitást. Világosan ki is 
mondja , hogy a különbség hasonlat és metafora között nem 
formai, sem nem esztétikai, hanem metafizikai. 

Ez a három elmélet - minden tévedésük ellenére is - köze-
lebb vitt bennünket a szimbólum problematikájának megérté-
séhez. Látjuk azt, hogy a szimbólumban van valami értelmi 
homály, érezzük a művész küzdelmét a „szóínség leküzdésé-
vel", aki - egy esztétikus szavai szerint - „a kifejezhetetle-
nek kifejezésére" törekszik, végül - és ez visz legközelebb a 
p rob léma m a g v á h o z - szellem és anyag küzdelme zajlik le 
előttünk a szimbolikus kifejezésre való törekvésben. 

Lélek és anyag összetalálkozása a szimbólumban 

Minden művészet lehetősége és értelme az az örök kettős-
ség, ősi szembenállás, mely lélek és anyag között van. A művészi 



kifejezésben is a létnek ezt az eredeti és alapvető polaritását 
kell leküzdeni, amely a véges és végtelen, abszolút eszme és 
annak az egyedi, empirikus világban való megtestesülése 
között áll fenn.14 A lélek közvetlenül nem fejezheti ki magát, 
csak az anyagon keresztül, mivelhogy - Balázs Béla szép ki-
fejezése - a léleknek nincsenek hangjai, csak visszhangjai. 

Élményünket az esztétikai műben szellemi és érzéki moz-
zanatok határozzák meg. Szellemi mozzanat a tartalom-for-
ma egység nem-szemléletes elemei: a kifejezés és a jelentés. 
Érzéki mozzanat a tartalom-forma szemléletes eleme, az áb-
rázolás. Röviden lássuk ezeket egyenként.13 

Az ábrázolás az esztétikai élmény tárgyi tartalmának érzé-
ki szemléletességbe való öltöztetése. Három iránya ismere-
tes: a másolás, a minél teljesebb valóságutánzás; a jelzés, a 
valóságelemektől való lehető függetlenség; a sűrítés, a való-
ságelemek hű, de szabadon rendezett visszaadása. Ez utób-
bi vezet át a kifejezéshez, hiszen a kiemeléshez, rendezéshez 
valami szempontra van szükség. De ezzel már a maga érzé-
sét viszi a tárgyba az egyén: azt, amit ő fontosnak tart. 

A kifejezés nem egyéb, mint az ábrázolásban megjelenő 
érzelmi tartalom. Az esztétikai élmény az aktuális élmény 
pontján hatol belém, egész valómat átjárja, énem mindenes-
tül magához szívja, magához hasonítja. 

Ezzel viszont eljutottunk a jelentés elvéhez. A jelentés az 
egyik legnehezebb esztétikai fogalom (egyéni, személyi, ál-
landó esztétikai világnézetnek is mondják). Értjük rajta az 
egyéni világképnek, hangulatnak és erkölcsnek egységét, 
vagyis az én-nek a nem én-nel szemben való viszonylag ál-
landó jellegű értelmi, érzelmi és törekvésbeli állásfoglalását. 
Legszembetűnőbb mozzanata a totális jelleg. Az egész em-
berből fakad, az egész embert érdekli, az egész embert tük-
rözi. Amely m ű n e k ilyen egész-mondanivalója nincsen, 
amelyik csak ábrázolni, vagy csak kifejezni akar, - az csak 
fogyatékos esztétikumot nyújt. 



Lássuk ezek után, mi a szerepe a művészi alkotásban a 
szemléletes és nem szemléletes elemeknek. Három tipikus 
lehetőségre mutathatunk rá: a képre, jelre és jelképre.16 A kép-
ben a szemléletes elem az uralkodó. A kifejezést és a jelen-
tést csupán bennfoglaltan, másodrendűen hordozza és köz-
vetíti. Ez uralkodik az objektív tárgyú műalkotásokban (pl. 
epikában). Magában hordozza azonban a kifejezés és jelen-
tés mozzanatát is, hiszen nem csupán hideg ábrázolás, ha-
nem a valóságnak a művész lelkén megjelenő vetülete, az 
egyéni állandónak pillanatnyilag felszínre került hullámve-
rése. A jelben a kifejezés vagy a jelentés (nem szemléletes 
elem) az uralkodó. A szemléleti elem legfeljebb csak eszkö-
ze a szellemi tartalomnak, csupán emlékeztetője, előidézője, 
jele a szelleminek. Esztétikailag ez a legkevésbé értékes, 
minthogy az érzéki elem csupán jele a szelleminek. 

A jelképben mind az érzéki, m ind a szellemi mozzanat 
egyformán jelentős. Egyszerre kép is, jel is, ezek részletérté-
keit egyesíti magában, úgyhogy kölcsönösen felerősítik egy-
mást. Jelképnek a szelleminek az érzékiben való olyan meg-
jelenését nevezzük, amelyben egy jelentés nélkül is önálló 
értékű kép az érzékin túlmenő szellemi tartalmat hordoz. 
Sík esztétikai rendszerében tehát a szimbolikus alakítás je-
lenti az esztétikai alkotás legművészibb nemét. Ez az a meg-
határozás, amely alapul szolgálhat - legalább az esztétika 
területén - a sok félreértés kiküszöbölésére. 

A szimbólum belelátja a lelket a tárgyba 

A szimbólumnak - Volkelt elemzése szerint17 - két jelen-
tése van: egy közvetlen és egy rejtett. A szimbolikus képzet-
nek oly tartalma van, amely jelentékenyen mást mond, mint 
amit a dolog valósággal jelent. Itt felelhetünk meg azok ne-
hézségeire, akik a szimbólumban esztétikailag fejletlen, ho-
mályos idea-kifejezést látnak, azért, mert „érthetetlen képei, 



beállításai lehetetlenné teszik az elmélyedést, a tárgyba való 
beleélést". Ez a kifogás - ha valóban helytálló - kiterjeszthe-
tő minden esztétikai alkotásra, amelynek sohasem lehet cél-
ja pontos fogalmi definíció, hanem - amint Pitroff18 is rányit 
erre utolsó szavaival - a szimbólum csupán valami szugge-
ráló keret, amely minden homályossága ellenére is mélyeb-
ben megsejteti az „ideát", a dolgok legbelső minéműségét, 
mint a legszabatosabb, de tartalmilag annál szegényesebb 
fogalmi szó-mez. 

Vizsgáljuk meg azt a nehézséget is, mely a szimbólumban 
elmaradottságot és a szóínség leküzdésére való törekvést lát 
csupán. Láttuk, hogy a szimbolikus alakítás a dolgok leg-
benső értelmét akarja kifejezni, de úgy, ahogy az egyén azt 
magában, a saját egyénisége szerint újjáalkotja. Ha a művé-
szi egyéniség elég eredeti ez új világkép megalkotására, elő-
készületlenül megáradt gondolatbősége, a heves, követelő 
vágy: közölni minden érzett és benne élő árnyalatot, túlra-
gadja őt az adott lehetőségeken.14 Nélkülözi a kifejezési esz-
közöket, hajlékonyságot, azért szükségszerűen kell valami 
szemléltető-szuggeráló érzéki ruhát adni a megfoghatatlan 
eszmei magra. Ez a kényszerűség néha nem is külső, hanem 
belső kényszerűség a misztiko-szimbolikus természetű mű-
vésznél, aki tudattalanul, természete okán kerül a szimboli-
zálás kényszere elé. Tehát valóban fennáll a szimbolizálási 
kényszerűség az absztrakt kifejezéseszközök elégtelensége 
miatt, de ezt soha semmiféle nyelvi tökéletesülés sem fogja 
megszüntetni, míg az ember igényt tart arra, hogy a kifejez-
hetetlent, illetve a csak művészileg kifejezhetőt kifejezze. 

És végül vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy a szimbo-
likus alakítás csupán esztétikai jellegű-e, vagy Balázs Béla 
föntebb ismertetett felfogása szerint metafizikai természetű 
is. Kant ismeretelmélete szerint a kutató elme nem ismerheti 
meg az önmagában való dolgokat (Ding an sich), a dolgok 
eszméjét, mert ezek a „Ding an sich"-ek el vannak előlünk 



fátyolozva a tér és idő, a kategóriák és a cél-rendeltetés apri-
ori-jellegű keretébe. Mi tehát nem az önmagában való dol-
gokat ismerjük meg, hanem csupán a jelenségeket (Erschei-
nung), ahogy azok értelmünk apriori formáiban megjelen-
nek. - Balázs Béla Kant gondola tv i lágában állíthatja azt, 
hogy nem ismerhetjük meg a dolgok metafizikai princípiu-
mát; csupán a művészet segítségével válnak a dolgok empi-
rikus formái átlátszóvá és irreálissá, s így lesz lehetséges a 
valótlan empir ikus fátyol mögött közvetlen szemlélet útján 
fölfedezni a dolgok belső minéműségét. 

Mi ezzel szemben a szimbólum esztétikai jellegét hang-
súlyozzuk: olyan önértékú érzéki kép, mely szellemi tartal-
mat hordoz. Tehát nemcsak hogy nem rombolja le a szimbo-
likus alakítás az anyagi való hitelét, hanem éppen szellemi 
tar talom hordozójává, közvetítőjévé válik. Erre feljogosít 
bennünket az a tapasztalás, hogy a művészet nem veti el az 
anyagot, a szemléleti elemet, és ha néhol mégis megteszi, 
azzal annyit veszít is művészi értékéből. - Azután éppen a 
szimbólumnál, a legművészibb alakító elvnél látjuk, hogy 
mindig határozottan széjjelválasztandó az érzéki a szellemi-
től, hiszen a szimbólum szemléletes eleme mindig teljes ér-
tékű önjelentést hordoz. 

Egy értékes eszmét azonban rejt magában Balázs Béla 
gondolata, azt ti., hogy a két dolog egyikében - a rajtuk túl-
lévő metafizikai princípium alapján - ráismerünk a másik-
ra. Vagyis a szimbólummal tényleg megéreztethetjük a dolgok 
legbenső mivoltát. Hisz eddigi fejtegetésünk értelmében tény-
leg igaz Volkelt20 kifejezése, hogy a szimbólumalkotással bele-
látjuk a lelket az objektumba. A szimbólumalkotás tehát lénye-
gében a gondolkozás szintetikus formája, mely kapcsolatot 
teremt a tekintetbe jövő tárgyak között. 



III. A szimbólumnak és rokon fogalmainak 
stilisztikai értelmezése 

A jelentésváltozások legelterjedtebb osztályozása a klasz-
szikus stilisztika két fő mesterének, Arisztotelésznek és Quin-
tilianusnak köszönhető. Quintilianus De institutione oratoria 
c. művében görög és római grammatikusok nyomán 14 tró-
pusfajt különböztet meg. Rendszerét a 19. századig érdem-
legesebb változtatás nélkül követték a stílus elméletírói. 

A 19. században elinduló jelentéstani kutatások nyomán 
négy ismertebb rendszer bontakozott ki a jelentésváltozások 
értelmezésére.21 

1. Paul H e r m a n n logikai osztályozása: (Prinzipien der 
Sprachgeschichte). Elvileg nem tért még el a klasszikus stilisz-
tika útjaitól. A jelentésváltozások különböző fajtáit a jelen-
tésszűkülés, a jelentéstágulás és a tér-időbeli vagy oki kap-
csolaton alapuló átvitel logikai sémájába szorítja. 

2. A. Meillet történeti-szociológiai osztályozása (Comment 
les mots changent de sens? - Année Sociologique 1904-05, IX.) 
a jelentésváltozások három alaptípusát állítja fel: a.) A szo-
ros értelemben vett nyelvi, grammatikai okok alapján előál-
ló jelentésváltozás, b.) A szóval megjelölt tárgy átalakulásá-
val tö r ténő jelentésváltozás, c.) Jelentésvál tozás azáltal , 
hogy a szó az egyik szociális csoportból a másikba vándo-
rol. 

3. Wundt osztályozása lélektani alapon nyugszik. A kép-
zettársulás törvényéből kiindulva megkülönböztet szórvá-
nyos és szabályos jelentésváltozást, majd az utóbbit négy fő 
típusra osztja: 

a.) asszimikiciós jelentésváltozás a tartalmi hasonlóság 
alapján; 

b.) komplikációs jelentésváltozás a hangulati rokonság 
alapján; 



c.) érzelmi hatások a jelentésváltozásnál; 
d.) jelentéssűrűsödés. 
4. Gombocz Zoltán az eddigi eredményeket is felhasznál-

va abból az alapelvből indul ki, hogy minden jelentésválto-
zás végeredményben jelölésváltozás; így állítja fel a jelentés-
változások négy fő típusát: 

a.) Névátvitel a tárgyképek hasonlósága alapján. 
b.) Névátvitel a tárgyképek érintkezése alapján. 
c.) Jelentésátvitel a nevek hasonlósága alapján. 
d.) Jelentésátvitel a nevek szintagmatikus kapcsolata alap-

ján. 

A stilisztikák a jelentéstan eme eredményei alapján a je-
lentésváltozás egyes eseteiben a változások okát mélyebben 
megvilágítják, de a klasszikus stilisztika kategóriáit továbbra 
is megtartották. Épp ezért mi is a régi klasszikus stilisztika 
terminusait használva keressük - velük viszonyba állítva -
a szimbólum értelmét. 

Beszédünknek azon díszítő elemei, melyek nyelvünket 
szemléletessé és hangulatossá teszik, a szóképek és az alak-
zatok. Tropus (rpémo; versio seu flexió significationis; fordu-
lat, szókép) - Quintilianus szerint22 - valamely szónak vagy 
kifejezésnek eredeti jelentésből más jelentésbe átvitt ügyes 
alkalmazása. A figura (alakzat) a szófűzésnek bizonyos át-
alakítása, mely eltér a rendes és önként kínálkozó beszéd-
módtól. A szókép tehát a jelentésnek, az alakzat a szófűzés-
nek megváltozását jelenti. 

A stilisztikák a trópusnak három alaptípusát szokták meg-
különböztetni: metafora, metonímia, szinekdoché. Zlinsz-
ky23 trópusnak, azaz a költői nyelv érzelemkifejező eszközé-
nek csak a metaforát és a szimbólumot ismeri el. E meghatá-
rozás tehát nem veszi figyelembe a köznyelvi jelentésválto-
zásokat. A fogalmak tisztázása céljából a számbajöhető ro-
konfogalmakat mind tárgyalni fogjuk. 



A hasonlat két tárgy vagy eszme egybeillőségének kinyil-
vánítása. Elemei: a hasonlított, a hasonló - amihez hasonlí-
tunk, a hasonlóság - amiben hasonlít. Pl. Olyan bátran har-
col, mint az oroszlán. Az ifjúság olyan, mint a tavasz. Lát-
juk, hogy két különböző, de bizonyos tekintetben megegye-
ző dolgot állítunk egymás mellé a hasonlatban. Itt azonban 
még nincs szó a jelentés megváltozásáról; ezért nevezi Szé-
kely István lehetőségi vagy kezdetleges trópusnak24, sőt Né-
gyesy László egyenesen az alakzatok közt tárgyalja23. 

A metafora (képátvitel) Quintilianus szerint26 lerövidített 
hasonlat. Zlinszky szerint hasonlóságon alapuló szókép.2 ' 
A metafora is bizonyos egyezést állapít meg két dolog kö-
zött, mégpedig valami hasonlóságuk alapján, de nem ha-
sonlat, hanem azonosítás alakjában. Pl. Én vagyok a jó pász-
tor. Kétféle alakja van: teljes (vagy nyílt), mikor ki van téve 
az is, amit azonosítunk, meg az is, amivel azonosítjuk. Pl. 
Széles utca a víz, ember a sövénye. (Arany, Toldi XI.) Egy-
szerű alakjában csak az van kitéve, amivel azonosítunk; az 
azonosított pedig hozzáértendő. Pl. Hé, fiúk! amott ül egy 
túzok magában. (Arany, Toldi III.) 

Metafora fennállhat két érzéki, konkrét dolog, továbbá 
valamely érzéki és elvont, absztrakt dolog között. Posch Je-
nő2* a jó metaforának azt az elemét hangsúlyozza, hogy a 
metafora mindenkor a távol eső, nem közvetlenül kínálkozó 
hasonlat: A teve a „sivatag hajója". O is rámuta t - talán 
Arisztotelésztől függetlenül is - a metaforának arány-jelle-
gére. A:a = M:m, - ezért a metaforában „A" helyett mond-
juk az „M"-et. 

Arisztotelész példája így szemlélteti a mondottakat: „a 
boroscsésze úgy viszonylik Dionüszoszhoz, mint a pajzs 
Arészhez", a költő tehát a boroscsészét Dionüszosz pajzsá-
nak, a pajzsot pedig Árész boroscsészéjének fogja nevezni2". 

Metonímia (névcsere, névmásítás; transmutatio, permuta-
tio nominis). Tér, idő vagy oki kapcsolaton alapuló szókép. 



Helyi képzettársításon alapszik. Pl.: Megteríti az asztalt. 
Időbelin: pl. mit rákentek a századok... (Petőfi). Okozatin: 
gyermekáldás; van szíve (részvéte); Balassa a kard és a lant 
hőse. 

Szinekdoché (együttértés, tárgymásítás; comprehensio, si-
mul intellectio): faji kapcsolaton alapuló szókép: a nem és 
faj felcserélése. Különféle alakjai: a tárgy helyett azt az anya-
got nevezzük, amiből készült. Pl. vas (kard, bilincs). 

A rész helyett az egészet nevezzük meg vagy fordítva. 
Pl. a személy a szem származéka. A várost 10 ezer lélek lakja. 

Allegória30 az a zárt (rejtett) hasonlat, amely az élő vagy 
élettelen természetből vett lehetséges, de nem valószínű le-
írás vagy elbeszélés alakjában jelenik meg. A képnek és az 
értelemnek az egyezése teljes. A kép minden részének jelen-
tése van. Nincs benne lényegtelen, csupán díszítő elem. A me-
taforától abban különbözik, hogy míg ennek sajátos értelem-
ben vett alanya van, az allegória alanya maga a trópus. Pl. 
Horatius: Carm. I. 14. O navis (republica) referent in mare 
(pericula) te novi fluctus (bella civilia)... etc. 

A sz imbólum világos meghatározását nehezen találjuk 
meg a stilisztikában. N e m szerepel a Quintilianus-féle 14 
trópus között. Zlinszky31 egyszerűen a trópusok közé sorol-
ja. Ezért nem tudja pontosan elkülöníteni a három ismert 
trópustól fogalmilag sem, és ezért van az, hogy ugyanaz a 
példa majd metonímiának, majd meg szimbólumnak szere-
pel nála. 

A „Balassa a kard és a lant hőse"- példát a metonímiák 
között említi, azzal a megjegyzéssel, hogy alkalmasabban 
tárgyalható a szimbólumok között32. Karddal és lanttal szol-
gálta a hazát - a szimbólumok közé számítja. Ott idővel kar-
ral s fővel Isten után vitte sokra, - Négyesy (Stilisztika 218) 
m e t o n í m i á n a k tekinti , Z l inszky ped ig sz imbólumnak. 3 3 

Zlinszky megha tá rozása szerint34 a sz imbólum valamely 
gondolati fogalomnak érzékelhető jelképe, mely alkalmas a 



hozzáfűződő képzettartalomnak asszociatív vonatkozások 
(képzettársítás) útján való felkeltésére. Ez a vonatkozás le-
het érintkezési és hasonlósági. Érintkezési képzettársításból 
keletkezik a metonímia és szinekdoché, hasonlóságiból pedig 
a metafora. A következőkben pontos fogalmi elkülönítést 
szeretnénk nyújtani a szimbólum és rokon fogalmai között. 

1.) Miben különbözik a jeltől? 
a.) A jel35 olyan ismert dolog, amely kinyilvánítja egy má-

sik dolog jelenlétét, pl. a füst a tűzét; a szimbólum ellenben 
képviseli a jelzett dolgot, annak mintegy helyébe állítható 
(Symbolum repraesentans). 

b.) A jel csupán okozati viszonyban áll a jelzett dologgal 
(a nyögés a fájdalommal), a szimbólum ellenben hasonlósági 
kapcsolatban is állhat, pl. a liliom az ártatlansággal (Symbo-
lum analogum). 

c.) A jel természetes kapcsolatban áll azzal, amit jelez (a 
pozsgás arcszín az egészséggel), a szimbólum csupán önké-
nyesen, tehát az eszes lény megfontolásával és elhatározásá-
val jelképezi a tárgyat, pl. a liliom, mint az ártatlanság jelké-
pe (Symbolum arbitrarium). 

2.) Miben különbözik a metaforikus szimbólum a hason-
lattól? 

A hasonlatban mindig különváltan marad a két összeha-
sonlított dolog, a szimbólumban egyesül a kettő egymással; 
a szimbólumnak az a szerepe, hogy a maga érzéki valósága 
mellett elénk állítsa azt a gondolati tartalmat is, amelyet em-
beri megegyezésből hivatva van képviselni. 

3.) Legvégül miben különbözik a metaforikus, metonimi-
kus, szinekdochikus szimbólum a metaforától, metonímiától és 
szinekdochétól?36 

Posch Jenő fentebb idézett gondolatserkentő, de felületes 
cikkében17 teljesen el akarja mosni a határt a metafora és a 
szimbólum között. Megállapítása ez: vannak reális, mond-
hatnánk: tettleges, és vannak szóbeli, nyelvi metaforák. Sze-



rinte a metafora nem egyéb, mint beszédbeli szimbólum. Ez 
az azonosítás csak újabb nehézségeket támaszthatna, ha nem 
tudnánk, hogy ő csupán lélektani szempontból teszi vizsgá-
lat tárgyává eme stilisztikai jelenségeket, amelyek egyfor-
mán a nézet- vagy szándéknyilvánításnak az eszközei. 

Mindenekelőtt tegyünk különbséget a tárgyias és belső 
szimbólum között. Tárgyias szimbólum az a külső érzéki 
való, amely a maga konkrét realitásában jelenít meg vala-
mit. Belső szimbólum a tudatban létező szimbólum, vagy 
mint a tárgyias szimbólum elgondolása, vagy minden külső 
érzékelés nélkül csak a fantáziában megalkotott és kifejezett 
érzéki kép. 

A szimbólumokra egyetemesen érvényes az a megállapí-
tás, hogy a szimbólum önértékű, önmagáért is létező, csu-
pán ö n m a g á b a n is ér te lemmel bíró érzéki valóság, akár 
mint érzékeink alá eső tárgyi valóság, akár mint teljes érté-
kű fantáziakép, mint gondolati valóság. Ezzel szemben a 
metafora, metonímia, szinekdoché képe csak annyiban és 
csak azért létezik, hogy rámutasson a maga valóságán túl 
egy másik tartalomra, tehát itt nem önértékű képpel van 
dolgunk. 

IV. A vallási szimbólumok 

Történeti szempontból legtanulságosabb a vallásos szim-
bólumok vitája, hiszen itt kezdett kialakulni és innen bonta-
kozott ki m a i fejlettségében. Elsősorban a kereszténység 
szimbólumait fogjuk szem előtt tartani, bár általános meg-
állapításaink minden vallási szimbólumra egyaránt vonat-
koznak. 

Amint az ókor filozófusai a leküzdhetetlen kifejezési akadály 
miatt kényszerítve érezték magukat szemléletesen beszélni, 
ezen ok miatt folyamodtak a képes kifejezések használatá-



hoz a vallási képzeteket közlő váteszek is. De kétségtelen, 
hogy van számos olyan szimbólum is, amely - ez elsősor-
ban a görög misz tér iumban és a keresztény miszt ikában 
volt el terjedt - az igazság elfátyolozására készült , egyfelől 
hogy az avatatlanok előtt érthetetlenek maradjanak, - innen 
az őskereszténységben a disciplina arcani a gnosztikus eret-
nekekkel szemben,38 másfelől, hogy a beavatottak figyelmét 
így keltsék fel a mélyebb értelmű tanításokra39. Ez utóbbi 
esetben a szimbólum szándékos, tudatosan kieszelt kifejezési 
eszköz. Nem az érzelemmel áthatott fantázia, hanem a logi-
kusan mérlegelő gondolkodás szüleménye. Épp ezért eszté-
tikai értéke sem helyezhető a másik mellé. Nem is nevezhető 
anynyira szimbólumnak, mint inkább pontosan meghatá-
rozható értelmű allegóriának. 

A vallási sz imbólumnak nagy része a tisztára tárgyias 
szimbólumok közé tartozik. Ez tekinthető a szimbólumfejlő-
dés kezdeti állapotának. Csak később, mikor már a külső 
tárgy egyre inkább kezdett elhomályosulni, lépett előtérbe a 
tulajdonképpeni eszmei tartalom;41' idővel már egyáltalában 
nem létező külső tárgy nélkül is alkottak szimbolikus képet. 

Vizsgáljuk most - elsősorban is a kereszténységben - a 
vallásos szimbólumalkotás legfőbb elveit és megnyilvánulá-
sait. 

A vallásos tudatnak megvan az a követelő hatalma, hogy 
mindent a saját fényében akar szemlélni, s a látszólag egé-
szen távol álló jelenségeket is összekapcsolja. A hittel össz-
hangban gondolkodó elme a teremtett világot is el tudja he-
lyezni Istenhez való viszonyában, mikor az isteni bölcsesség 
csodálatra méltó alkotását dicséri benne. Az anyagi és a 
szellemi világot egy és ugyanazon teremtő ősokra vezeti 
vissza. Mármos t éppen a Teremtőnek azonosságából , ill. 
egyetlenségéből kifolyóan joggal keresheti és ismerheti fel 
az Isten alkotta anyagi természetben az ugyancsak Isten te-
remtette lelki világ hasonlatszerű, elfátyolozottabb tükrözé-



seit.41 Sőt a keresztény filozófia a lét analógiája alapján Te-
remtő és teremtmény között, minden eredendő különbsé-
gük ellenére is, bizonyos hasonlóságot állít, s az érzéki való-
ság formái magukon túl a transzcendentális, szellemi való-
ságra, a tulajdonképpeni Létezőre utalnak vissza. Az evilági 
teremtménynek tehát van bizonyos szimbólum-jellege: nem 
csupán magát jeleníti meg, hanem visszautal egy objektív 
metafizikai, transzcendentális Létezőre.42 Ezt a tanítást fejezi 
ki olyan megkapó természetességgel egy misztikus irat: 
„Egyszer annyira elragadtatott (Giovanni della Vernia test-
vér) és fölemeltetett az Istenhez, hogy meglátta benne te-
remtőjét minden teremtett dolognak a földön és az égen, és 
mindezek tökéletességét, rendjét és rendeltetését külön. És 
akkor világosan látta, hogy minden teremtett dolog az ő Te-
remtőjét képviseli, és hogy Isten van a teremtett dolgokon 
belül és kívül, fölül és körös-körül".43 Ez a misztikus termé-
szetszemlélet. Minél mélyebb a lelki élet, annál mélyebb, na-
gyobb a szépség ősforrásának, Istennek látása a teremtmé-
nyek szépségében.44 

A katolikus teológiában sajátos értelemben esik szó a 
szimbólumról a szentségek tanában. Szentség a kegyelem-
nek Krisztustól rendelt hatékony jele. De a jel itt nem a ter-
mészetes jel, hiszen nincs természeti való, melynek termé-
szetes összefüggése lehetne a természetfeletti léttel. De nem 
is csupán mesterséges jel, mert bizonyos benső hasonlóság 
áll fenn a szentségi jel és az általa jelzett kegyelem között. 
Tehát a jelképek közé sorolható inkább, s nevezhetjük litur-
gikus jelképnek. Ez a szentségi jel dologból (tárgy vagy cse-
lekvés) és szavakból áll.43 

Az Újszövetség szentségei dologi teljesítmény alapján 
mindig megadják a kegyelmet, ha a fölvevő nem állít aka-
dályt a kegyelem elé. A szentség a kegyelemnek valós léte-
sítő oka. Nem főok, hanem eszköz, mely a főoktól, Istentől 
kapott indítást mint eszköz átviszi a fölvevő alanyra. 



A vallástörténészek erőnek erejével próbálnak összefüg-
gést keresni a szentségek és a pogány misztériumvallások 
között. Nem feladatunk itt azzal a különben is eldöntetlen 
kérdéssel foglalkozni: hatottak-e és mennyiben a pogány 
misztériumok a kereszténységre?'16 Csupán rámutatunk arra 
a különbségre, amely a keresztény szentségek és a misztéri-
umok között szimbólumjellegüket illetően fennáll. 

V. A lírai szimbólum 

Foglalkoztunk általánosságban a szimbólummal az esz-
tétika keretein belül, és megközelítőleg próbáltunk fogalmi 
meghatározást adni a szimbólumról. Láttuk, hogy ez a meg-
határozás mennyire megkönnyíti a stilisztikában használt 
szimbólumfogalom körüli zavar megszüntetését. De a szim-
bólumnak - elsősorban a modern lírában - olyan gazdag, 
sokszínű jelentése van, amelyet nem lehet megérteni olyan 
szegényes tartalmú, logikai értékű definícióból, melyet el-
méleti ismereteinkből deduktív következtetéssel nyertünk. 
Eddigi meghatározásunk ugyan itt is érvényben marad, de 
ezt ki kell egészítenünk a szimbolikus műalkotásokon vég-
zett megfigyeléseink eredményeivel. 

A lényeg itt is valamely érzéki kép és szellemi tartalom 
kettőssége marad. Vizsgáljuk ezeket egyenként. 

A szimbólum a tárgyakat és az eseményeket nem a ma-
guk érzéki valóságában fogja fel, hanem szimbólumoknak 
tekinti, azaz bizonyos lelki állapotok és történések kifejezé-
sének. Hasonló ez ahhoz a lelkiállapothoz, amivel az ősem-
ber tekintette a világot, mikor lelkesítette azt, vagy magához 
hasonló lényeket látott benne (animizmus, antropomorfiz-
mus).47 

Makkai Sándor48 mutat rá arra Ady szimbolizmusával 
kapcsolatban, hogy Ady egy egész új költői világot teremt, 



új természeti világrendet, melynek tényezői valóságukat 
mind az ő lelki funkcióiban bírják s mind életté varázsolt 
konkrét lények, hasonlók az ősi animizmus naiv perszonifi-
kációihoz, egy költőzseni ösztönös művészi vízióiban súlyo-
sabb és mélységesebb realitásra születve. A valóságot nem 
szemlélteti, hanem életre támasztja, megérezteti és elhiteti 
ezt a valóságot, amely tulajdonképpen nincs, amely csak 
benne van, amely az ő lelki hullámzásának kivetített, szim-
bolikus képe. Ez a vizionárius, vátesz, látnok-költő látás-
módja. Nála - mint ugyancsak Adyról jegyzi meg Horváth 
János49 - már nem lehet szó „látásról", vagyis a valóság ob-
jektív megfigyeléséről, hanem „látomásról", a valóság szub-
jektív észrevételéről, ami a tárgyi igazság azonnali átidomí-
tását jelenti a költő pillanatnyi lelkiállapota szerint. De ez a 
kép a külső világnak bármennyire is az egyén lelkén meg-
tört visszhangja, a költő mégis a realitás igényével lép föl 
velünk szemben, úgy viselkedik, mintha hinné s velünk is el 
akarná hitetni, amit képes beszéde állít. És ebben különbö-
zik a sz imbólum a metaforától. A metaforában érezzük, 
hogy a kép csupán eszköz a kifejezendő tartalom szolgála-
tában, a fő a gondolati elem; ellenben a szimbólumban a 
kép önálló létet nyer, önmagáért való lesz, eszközi hasonlat 
és metafora helyett magát a valóságot jelenti, mintha élne és 
létezne. Metafora és szimbólum között egyszóval a költői 
vízió természetében van a különbség. A metaforát alkotó 
költő fő gondja a gondolati elem: azt tartja szemmel s neki a 
kép csak ruha, mely szemlélhető, illő formát ad a gondolat-
ra. Ellenben a szimbolizáló költő konkrét valóságnak veszi a 
képet, ezt látja elsősorban, és mintegy belelátja a képbe a 
gondolatot, a tartalmat, az éltető lelket. 

De a szimbólum éppen szemléletes eleme által különbö-
zik még az allegóriától is. Az allegóriában a kép minden 
egyes mozzanatának az értelem határozott mozzanata felel 
meg. De a szimbólumban már nincs pontról pontra haladó 



megegyezés kép és tartalom között. Ez pedig annak a kö-
vetkezménye, hogy az allegória eredendően gondolati jelle-
gű: gondolatból születvén, egyenesen a gondolatra is akar 
hatni. Ezzel szemben a szimbólum érzelemben fogant és el-
sősorban érzelmünkhöz és képzeletünkhöz szól. Mivelhogy 
a szimbólumban a kép önértéket képvisel, a művész azon 
van, hogy a kép jelentőségét ne csupán jelentésbeli tartalma 
emelje ki, hanem önálló szemléleti tökéletessége is. Ezért a 
művész - önkéntelenül - olyan részleteket is kidolgoz, me-
lyek a szellemi tartalom szempontjából jelentéktelenek vol-
nának. Ezek a képet részletező, elevenítő mozzanatok nem 
hozhatók közvetlen kapcsolatba a gondolati tartalommal. 
Mégis a mű igazi, szuggesztív hatását csak a minden jelen-
tésbeli célzatosságtól független, érzelmi mélységekből és a 
kép belső törvényszerűségéből született elemek biztosítják, 
mert ezek hideg fogalmi közvetítés nélkül, érzéki és érzelmi 
kifejező erejükben hatnak ránk. 

Végül míg az allegória csak jelzi, utalással jelöli meg tar-
talmát, a szimbólum a szó teljes értelmében ábrázolja. A kép 
nem áll külön a mondanivalótól, mert a jelentést a művész 
nem úgy fűzi hozzá, hanem benne látja. A kettő valójában 
nem is kettő, hiszen a művész nem úgy kapcsolta össze a 
kettőt, hanem egy víziót lát és láttat a szuggesztív képben 
velünk is.30 

De nézzük most már azt a szellemi tartalmat is, amelyet a 
szimbolikus költő valamiféle képpel akar érzékeltetni. A köl-
tő saját lelkének érzelmi hullámzásait akarja kifejezésre jut-
tatni. Ha az objektív, külső világot rajzolja, azt is saját érzése 
tükrözésébe állítja. De ki tudná az emberi lélek legmélyebb 
megmozdulásait teljes szabatossággal megfigyelni, a lap-
pangó, éppen csak öntudatlanul felszínre jutó ösztönélet tit-
kait megvilágítani! S főleg a modern dekadens lélek beteges 
ösztöniségét és a civilizációtól enervált, rafinált művészlélek 
rajzát nyújtani! 



A modern lélektannal vetekszik a modern líra a lelki élet 
mélységeinek feltárásában. Volna-e erre alkalmasabb művé-
szi eszköz a modern szimbólumnál! Az a modern szim-
bólum, amely sokszor alig követhető asszociációkra téved, s 
valóban gyakorlott érzékenység kell ahhoz, hogy valaki 
ezeket az asszociáció-távolságokat „átérezni" tudja. Viszont 
- és e vonatkozásban ez a nagy értékük - az asszociáció-tá-
volság növelésével - Balázs Béla találó szavaival!31 - (egy 
lelki trigonometria folytán) a léleknek egyre mélyebb réte-
gében lehet csak az a pont, amelyben hatásaik találkoznak. 
Vagyis a léleknek minél mélyebb rétegei lesznek aktuálisak-
ká a lírában, annál nagyobb távolságú hasonlatokra, szim-
bólumokra van szükség, hogy definiálhassuk és kifejezhes-
sük. 

A szimbólum jelentő eleme tehát nem fejezhető ki pontos 
fogalmakkal. Hogy az alkotó mit látott, azt látom, - hogy 
mit érzett, azt tudom, - de hogy mit gondolt, azt csak ér-
zem, de nem tudom. A jelentés tehát nem logikai, hanem ér-
zelmi evidenciával van jelen a műben.32 Csupán megérezte-
ti, sejteti, szuggerálja. Az a homályosság, amit elmarasztaló-
lag emlegetnek a szimbolikus versben, legtöbbször nem is a 
beszéd homályossága, hanem a beszéd segítségével kifeje-
zésre jutott tudattalan, ösztönös lelkiállapoté. A szimbolikus 
versnek ez a homályossága és érthetetlensége legsikereseb-
ben bizonyos érzelmi azonulással küzdhető le. Mihely sike-
rült belehelyezkedni a költő érzelemvilágába, sokkal érthe-
tőbbé válik, mint sok gondolati költő fogalmi rendszere."3 

Érdemes követni a költőt ezen az úton, mert ez nem ke-
vesebbet jelent, mint részt venni a műalkotásban, újjáalkotni 
magunkban a már kész művet. 
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II. RÉSZ 

SZENT MECHTILD ÉS SZENT GERTRÚD 
SZIMBOLIZMUSA 

I. A középkor világa és a szimbolizmus 

1. A középkor lelki keresztmetszete 
a szimbolizmus tükrében 

Bevezetésképpen szeretnék rámutatni azokra a lelki adott-
ságokra a középkori ember lelkületében, amelyek gondola-
tai kifejezésében szinte kényszerítették őt a szimbolizmusra. 

A középkori ember hitével és érzelmével Istenben találja 
meg a lét értelmét és végső célját a respublica Christiana esz-
ményében. (A mély Isten-hit kapcsolja össze a középkor né-
peit Isten közös gyermekeivé...) Gondolkodása homlokteré-
ben az örökkévalóság tudata áll. (Ezt a mély Isten-hitet az 
Egyháztól, a történeti Krisztus történelmi továbbfolytatójá-
tól kapta a középkori ember. Épp ezért az Egyháznak döntő 
szerepe van a hívő középkor lelkületének kialakításában.) 
Létének igazi célját nem a földön keresi és találja, hanem a 
túlvilágon. Gondolkodása alapvetően teocentrikus. Ez az Is-
ten-központú világnézet gyűjti egybe a számos kolostor sok 
lakóját, hogy mint Isten házanépe dicsérje a hívő világ kép-
viseletében is Isten irgalmas jóságát. Csakis a mély Isten-hit 
érteti meg velünk azt a pompázó liturgiát, amelynek tanúi 
lehetünk a középkorban, és azt a liturgiában Istennek hódo-
ló gyermeki lelkületet, amelynek éppen Nagy Szent Gertrúd 
és Szent Mechtild kinyilatkoztatásaiban lehetünk néma cso-
dálói. Szent Tamás a maga tömörségével össze is foglalja a 
liturgia lényegét: „Cum enim homo sit compositus ex anima 



et corpore, u t rumque debet applicari ad colendum Deum; 
ut se. anima colat interiori (!) cultu et corpus exteriori..."1 

Ebből az Isten-hitből táplálkozó nagy eszmékkel voltak 
képesek emberfeletti erőfeszítések vállalására is (pl. a ke-
resztes háborúkban, a keresztény szeretet hősies gyakorlatai-
ban). A hívőknek élő, eleven közösségét a szentegyház jel-
képezi. Az Isten-háza annak az erős épületnek a jelképe, 
melyet Krisztus sziklára épített és mindenkor fenn kell áll-
nia, mint az összes hívek közösségének, egyben a mennyei 
Je ruzsá lemnek sz imbóluma. (S. Aug. in Ps. 39,1 [Migne 
XXXVI. 4331; 44, 31 [5121 De civ. Dei 15, 26.)2 A hívő nép a 
klerikusok és laikusok két osztályára oszlik, ezért választják 
szét a templomban is a kórust és a hajót. Az oltár beszédes 
jelképe Krisztusnak, a föláldozott báránynak, becsavarva a 
jászol és a sír fehér gyolcsába. Benne nyugosznak a szent 
márt í rok ereklyéi, akik már a legbensőbben egyesültek a 
megdicsőült Isten-emberrel. 

Amint a természetfeletti célokra hivatott ember nem él 
elszigetelten, hisz belekapcsolódik az Egyház közösségébe, 
a természetes ember sem szakadhat ki az emberi közösség 
hatalmas szervezetéből. Az ember csak a közösségben érhe-
ti el a maga tökéletességét, de úgy, hogy ugyanakkor méltá-
nyolja az egyediséget is, hisz erkölcsi célokat kell az ember-
nek megvalósítania, aztjpedig mint erős, öntudatos egyéni-
ségnek kell teljesítenie. Elő szervezet tagja az ember és nem 
egy gép csavarja csupán. Eredeti és mással nem pótolható 
hivatást kell betöltenie abban a hatalmas organizmusban; 
v i rágzása javára van az egész szervezetnek, sa tnyulását 
megérzik a többi tagok is. Amint a világegyetem létezői Is-
tentől meghatározott szoros rendben összefüggnek egymás-
sal, hasonlóképpen az emberek is bizonyos csoportokban 
szoros közösséget alkotnak. Ez a rendiség gondolata. Min-
denki egy rend keretébe tartozik (nemesség, papság, lova-
gok, polgárság, jobbágyok, szolgák stb.). Isten akarata sze-



rint abban kell megmaradnia és tökéletességét elérnie. És ez 
az egész nagy földi rendeltetésű organizmus nem egyéb, 
mint mása az égi hierarchiának. Amint Hildegard von Bin-
gen olyan átlátszó egyszerűséggel megfogalmazta: „Az Is-
ten a maga népét a Földön különböző rendekbe osztotta, 
amiként az angyalok is az Égben különböző csoportokba 
oszlanak.. . S Isten valamennyit szereti".3 

A külső világ sem véletlenek szövevénye, hisz a teremtő 
Isten egy-egy gondolatát megérzékítő valóság. Célgondola-
tok valósulnak meg benne. Egyedi létezésükben és egymás-
hoz való viszonyukban egyaránt rendet tükröznek. A létala-
nyok különböző tökéletességi fokot mutatnak. Egyetemes 
törvényük az, hogy a kevésbé tökéletes szolgálja a tökélete-
sebbet. A létezők együttesen egy hatalmas egészet alkotnak. 
- Minden egyes létezőnek ezt a harmonikus Egészet kell 
szolgálnia.4 

2. A középkori szimbolizmus forrásai 

Mielőtt részletekbe bocsátkoznánk, szükségesnek tartjuk 
rámutatni arra a kevésbé pontos fogalomhasználatra, amely 
a középkori szimbolizmusról tárgyaló művekben tapasztal-
ható. Nevezetesen nem különböztet ik meg szabatosan a 
szimbólumot sem a metaforától, sem az allegóriától, sem a 
típustól; hanem szimbólumon általában valamely szellemi 
tartalom érzéki kifejezését értik. Csak éppen szemléltetésül 
muta tunk be erre néhány példát Karl Künstle nagyértékű 
művéből: Iconographie der christlichen Kunst. I. 13. „Das 
alte Testament bedient sich zur Bezeichung geistiger Verhält-
nisse fast auschliesslich sinnlicher Begriffe". „... so redet das 
Alte Testament... in antropomorphistischen Ausdrücken". 
„Im neuen Testament ... muß sich die Sprache bildlicher 
Ausdrücke bedienen.. ." „Dazu kommt daß Christus sich mit 



Vorliebe der Parabeln bedient . . / ' „ . . . der ganze Alte Bund 
mit allen seinen Einrichtungen ein Symbol des Neuen ist". 
Képes kifejezés általában, antropomorfizmus, példabeszéd, 
t ípus - mert az utóbbi példában a szimbólum ezt jelenti -
t ágabb ér te lemben mind sz imbó lum szerzőnk számára . 
N e m akarjuk kétségbe vonni annak jogosultságát, hogy -
különösen a képzőművészetben - ajánlatos is együtt vizs-
gálni az ezen rokon műfajokban fennmaradt alkotásokat, de 
amellett szükséges, hogy világosan meg is tudjuk különböz-
tetni őket. Erre különösen helyes értelmezésük miatt lesz 
szükség. 

Már most leszögezzük, hogy do lgoza tunkban mi sem 
c supán a szoros ér te lemben vett sz imbólumokra fogunk 
szorítkozni - hisz akkor nagyon is hiányos képet kapnánk a 
vizsgálandó művek stílusáról, mivel bennük a legtöbb kép 
szabatosan szólva allegória, hű általában az érzéki képek-
hez, amelyek szellemi tartalmat hordoznak. De a szükség 
szerint majd rámutatunk a nem szabatos értelemben hasz-
nált szimbólumokra is, ha az értelmezés azt megkívánja. 

a.) A Szentírás 

A Szentírásban egy élénk képzeletű keleti nép színes 
nyelvén szól a sugalmazó Isten a földkerekség minden né-
péhez, a legelhagyatottabb, bármennyire nehézkes felfogású 
emberhez is, hogy az írás közérthető szavaiból minden em-
ber eltalálhasson az üdvösség útjára. Már ebből is világos, 
hogy nem az e lvont foga lmak világából szól hozzánk a 
Szentírás, hisz könnyen felfogható, a rejtett igazságokat ké-
pekben szemléltető kifejezésekkel könnyíti meg az emberek 
számára a megértést. 

De felvetődik a kérdés, hogyan is kell ezeket a képes ki-
fejezéseket értelmezni. Hogyan kapjuk meg a sugalmazó Is-
ten szándékolta értelmet, és milyen értelmezéssel térünk a 



tévedések útjára. Ezért röviden összefoglaljuk a Katolikus 
Egyház hagyományos tanítása szerint a szent szövegek ér-
telmezésének szabályait. 

Szó szerinti (verbális litteralis [sensu stricto], immediatus) 
értelem az, amit a szavak közvetlenül kifejeznek, akár sajátos, 
akár átvitt értelemben. Ilyen szó szerinti értelemről van szó a 
metaforában, allegóriában, mesében, példabeszédben stb. 

Dologi (reális, mediatus) értelem az, amit a szavakkal kife-
jezett dolog (eszes vagy értelmetlen lény, cselekmény, törté-
nés) megjelöl. Erről van szó a szimbólumban és a típusban. 

Mindkettő valóban szándékolt és kifejezett értelem. A szó 
szerinti értelmet a szavaknak tulajdon vagy átvitt jelentésé-
ből nyerjük. Az átvitt jelentésben használt szavak adják a 
szóképeket, trópusokat. 

Ha a szó szerinti és dologi értelmet közös néven kifejezett 
értelemnek nevezzük, minthogy ez a beszélőnek szavaiban 
világosan megjelölt gondolata, - ezzel szemben belemagyará-
zott értelem az, amit a szerző nem fejez ki a szövegben, ha-
nem egy értelmező tulajdonít a beszédnek a szerző szándé-
kán kívül . Három fajtája van: alkalmazott, misztikus és ki-
következtetett értelem. Az alkalmazott értelem szándékosan, 
de jóhiszeműen mást tulajdonít a beszélő szavainak, mint 
amit szerzőjük akart. Akkor megengedett az alkalmazott ér-
telem, ha joggal lehet feltételeznünk, hogy az a szerző véle-
ménye is, ámbár azon a helyen nem azt fejezte ki. Két fajtája 
van: accomodatio per extensionem: a szavaknak eredeti értel-
me megmarad, csupán felcserélik az alanyt egy hozzá ha-
sonlóval. Pl. Ecce verus Israelita (Jn 1,47), ha nem Nátánael-
re értik, hanem pl. egy törvényhű emberre; acc. per allusio-
nem: a szavak meg vannak fosztva eredeti értelmüktől, és 
más alanyról is szól a kijelentés, mint azt a szerző kijelentet-
te. Pl. Mirabilis Deus in sanctis suis, alkalmazással az erede-
ti szövegtől eltérően a szentekre vonatkoztatják és nem Isten 
szentélyére. 



A misztikus értelem a szerző szándékán kívül a szándékolt 
értelemhez hozzáadott mintegy mélyebb és ti tokzatosabb 
értelem. Ez vagy jámbor, mely a buzgóság és az erény el-
mélyülését szolgálja, pl. Ezekiel látomását a csontokkal telt 
mezőről (37. f.) misztikusan a test feltámadására vonatkoz-
tatják; vagy pedig hamis, hogyha a szerzőtől szándékolt igaz 
értelem igényével lép fel. 

A következtetett értelem nincs benn kifejezetten a szöveg 
szavaiban, de a helyes következtetéssel le lehet belőle vezetni. 

Mármost a különféle értelmezésekről az alábbi szabályo-
kat tartja a katolikus hermeneutika:3 A Szentírásnak minde-
nütt csupán egyetlen, a Szentlélektől szándékolt szó szerinti 
értelme van. 

A szó szerinti értelem mellett legalábbis az Ószövetség 
némely helyén van a Szentlélektől szándékolt lelki (előképi) 
értelme is. De ezt a lelki értelmet nem lehet csak önkénye-
sen kitalálni, hanem vagy a kinyilatkoztatás bizonyságából, 
vagy nyilvánvaló észérvből kell meríteni. 

Az alkalmazott értelmet bizonyos feltételek mellett sza-
bad és előnyös használni. Csak feleljen meg az Atyák és az 
Egyház gyakorlatának, és ne sértse a Szentírás méltóságát. 

A jámbor misztikus értelmezést megfelelő határok között 
szabadon és gyümölcsözően lehet használni a gyakorlati 
oktatásban, mert igazában esztétikai alkalmazás, valamely 
elvont tanítást szemléletes külsőbe burkol. Azután nem is 
tér el szerzőjének gondolatvilágától. E misztikus magyará-
zat feltételezi a látható és láthatatlan, való és eszmei, fizikai 
és erkölcsi világ hasonlóságát. 

Ezek előrebocsátása után vizsgáljuk meg, hogy a Szent-
írás milyen lehetőségeket nyújtott a középkori szimboliz-
mus számára. 

Itt most mellőzzük a szűkebb értelemben vett képes be-
széd (trópus) vizsgálatát. 



Allegóriára szép példa az Ószövetségben az elpusztított 
szőlő a 79. zsoltárban (9-16), vagy Izajásnál a terméketlen 
szőlőskert (5-7), Jessze vesszeje és virága (11 f.) stb. 

Igazi szimbólumnak kell tekinteni az egész Énekek énekét, 
amely a földi szerelem rajzában Istennek a választott nép 
iránt érzett szeretetét jelképezi. Idetartoznak az Ószövetség 
szertartási jelei: kézföltétel, térdhajtás, lábmosás, áldozatok 
stb. Jelképes látomások azok a kinyilatkoztatásból látott ér-
telmi képek, amelyek valamilyen tanítást, dolgot vagy ese-
ményt, melyet természetes módon nem ismerhetünk meg, 
jelképesen megjelenítenek. Talán ilyen volt Mózes számára 
Istentől a teremtéstörténet kinyilatkoztatása (Gen 1-2), Já-
kob égbe érő létrája (Gen 28), Ezekiel négy állata (1. f.), Na-
b u k o d o n o z o r á lma (Dán 2 és 4). Jelképes cselekmény az 
olyan szokatlan cselekedet, melyet egy próféta Isten paran-
csára végez kortársai figyelmeztetésére valamely esemény 
bekövetkezésének hírüladására. Achija próféta a 12 részre 
tépett köpeny 12 darabját Jeroboámnak adja (lKir 11,30). 
Izajás mezítláb, sarutlanul sétál (20 f.), Ezekiel a könyvet 
megeszi (2 és 3 f.), haját és szakállát leborotválja (5. f.). Oziás 
házasságtörő nőt vesz el (1. f.), stb. 

Végül vizsgáljuk az előképeket, amelyek a középkor mű-
vészetében döntő szerepet játszottak. Az Ószövetség és Újszö-
vetség viszonya volt a középkori ábrázolások legkedvesebb 
tárgya. Szent Ágoston klasszikus tömörséggel fejezi ki a ket-
tő viszonyát: „In veteri testamento novum latét, in novo ve-
tus patet" (In Exodum c. 73.). Maga Krisztus Urunk jelölt 
meg az izraelita nép történetében olyan eseményeket, ame-
lyeknek önmagukban ugyan nincs messiási jellegük, mégis 
magára és az ő művére vonatkoztatta őket: „Amint Mózes 
felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is 
felemeltetnie" (Jn 3,14), vagy: „Amint Jónás három nap és 
három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is 
három nap és három éjjel a föld belsejében" (Mt 12,40). Szent 



Pál építette tovább ezt a gondolatot (vö. lKor 10,1-6; Gal 
4,24). Az Ószövetség egész liturgikus felépítésében úgy áll 
előttünk, mint a földre eljövendő Isten-országának az előké-
pe: umbra futurorum bonorum (Kol 2,16; Zsid 10). Nagy je-
lentőségűvé vált a keresztény művészettörténetben az az ér-
telmezése, melyet a zsidókhoz írt levélben fejt ki Szent Pál 
az Ószövetség áldozata és Krisztus kereszthalálának viszo-
nyáról. Áron és Melkizedek előképe az igazi főpapnak, Krisz-
tusnak. 

Hogy a középkori ember képzelete azután mit következ-
tetett ki mindenből, álljon itt egy jellemző példa: Krisztus 
egy helyütt a zsidó templomhoz hasonlította magát. Ezt a 
párhuzamot lelkiismeretesen keresztülviszik, Krisztus életét 
vonatkoztatva a templom építésére, és a következő adatokat 
nyerik belőle az Üdvözítő életére vonatkozólag: a templom, 
mely 46 évig épült, Krisztust jelenti, aki halálakor 34 éves 
volt. Szűz Mária tehát 12 éves volt, mikor Krisztust a világra 
szülte, és ezzel együtt valóban kijön a 46 év, amely alatt 
Krisztus testének a temploma felépült. Ezt igazolja még az 
is, hogy Krisztus az Újszövetség Ádámja. Márpedig Ádám 
nevének görög betűiből ugyancsak a 46-os számérték áll 
elő, ami Krisztus testének a felépülését jelzi (H=l, A=4, A=l , 
M=40).6 

Ha azok után az elvek után nézünk, amelyek alapján ezek 
az írásmagyarázatok keletkeztek, Sauerrel megállapíthatjuk, 
hogy legtöbbször egészen külsőséges összefüggéseket és 
hasonlóságokat használtak fel valamely belső, lelki kapcso-
lat kimutatására. Sauer egy jellemző példát idéz Deutzi Ru-
perttól.7 Az a tény, hogy a bárka oldalán ablak (!) volt, ame-
lyen át a megmentésre kiszemelt emberek bemehettek, em-
lékezteti őt egy másik oldalnyílásra, amely hasonló célt 
szolgált. Az ily értelmezési módnak sokszor - különösen a 
görög nyelv - pontos filológiai és etimológiai ismeretének a 
hiánya az oka. A menyasszony a menyegzői dalban nem 



„puella", hanem „pulera" néven van említve, mivel az Egy-
ház, „quasi carens pulvere est"! A pátriárka szót az egész 
középkorban páter arcae-val értelmezik „önként adódó" eti-
mológiával. Egy és ugyanaz a dolog jelképe lehetett két kü-
lönböző, sőt ellentétes eszmének. Pl. az oroszlán jelképezte 
Krisztust, de az ördögöt is. „Lex significat aliquando Chris-
tum, aliquando diabolum, aliquando superbum principem."8 

A tárgyi világ egyes jelenségeinek szimbólumértékét 
azoknak a Szentírásban való jó vagy rossz értelme, össze-
függése határozza meg; így kaphat egy dolog két, ellentétes 
értelmet. Az oroszlán esetében: Diabolus circuit tamquam 
leo quaerens quem devoret; Vincét leo de tribu Juda. 

b.) Az alexandriai iskola allegorikus-misztikus 
szentírásmagyarázata DTC. I. 1. (812-15) 

Az alexandriai iskola szentírásmagyarázata szoros ösz-
szefüggésben áll az alexandriaiak istentanával, melyet Kele-
men és Origenész dolgozott ki platonikus nyomokon. Lé-
nyege röviden kifejezve: az isteni transzcendencia. Kénysze-
rítve voltak fölvenni a harcot az epikureusokkal, sztoiku-
sokkal és az antropomorfiták tévedéseivel, akik anyagiasíta-
ni próbálták az istenséget: o'i OéÀovrec si von ocojua róv 060 v. 
In Joannem (PG XIV. 433). Nem szűnik meg hangoztatni, 
hogy Isten nem testi való; kifejti, Isten milyen értelemben 
értendő szellemnek, és az anyagi dolgokat jelölő szavakat -
mint pl. fény, tűz, élet - milyen értelemben lehet Istenre al-
kalmazni. Az isteni transzcendenciának ez a túlzott hangsú-
lyozása elfátyolozta a teljes igazság másik tényezőjét: az is-
teni immanenciát, amelyre pedig a Szentírásban is van ért-
hető utalás: „Invisibilia ipsius a creatura mundi per ea quae 
facta sunt, intellecta conspiciuntur" (Róm l,20).8b Sajnos idő-
vel az alexandriaiak hozzászoktak, hogy az érzéki dolgok-
ban, sőt a történeti eseményekben mindenütt realitás nélkü-



Ii jelképet lássanak, vagy legalábbis olyan jelképet, amely-
nek történeti valósága kevésbé objektív, mint az a felsőbb, 
érzékfeletti valóság, amelyet jelöl. 

Ez a túlzott metafizikai felfogás találkozott egy alapjában 
véve helyes, de náluk eltúlzott biblikus tétellel, amely sze-
rint az Ószövetség előképe az Újszövetségnek. Hogy a két 
tételt azonosítsák, túlozták a másodiknak a terjedelmét és az 
elsőnek a következményeit. Ezért oda jutottak, hogy a Szent-
írás minden részében előképeket fedeztek fel, hisz az egész 
Ószövetség semmi egyéb, mint képe az Újszövetség valósá-
gának. így alkották meg az ideális egzegézis rendszerét, 
mely tele van különleges (bizarr) alkalmazásokkal, tévedé-
sekkel és veszélyes, merész állításokkal. 

A Szentírásnak - Origenész szerint - háromféle értelme 
van. Ahogy az Isten képmása, az ember három részből áll -
test, lélek, szellem - , a Szentírásnak is három értelme van: 
szó szerinti, erkölcsi és misztikus. Legkisebb a bizalma a szó 
szerinti értelemben: a betű ugyanis - mint ő mondja - telve 
van lehetetlenségekkel és ellentmondásokkal, onnét eredt 
minden eretnekség is. „Ki olyan ostoba - mondja - , aki el-
hinné, hogy Isten, mint valami kertész, ültette a növényeket 
az Édenben, és hogy valóban ültetett volna egy fát - az élet 
fája nevűt - , mely érzékeink alá esnék?" (PG XI. 375.) A Ge-
nezishez írt kommentárban aztán kifejti, hogy az Éden nem 
egyéb, mint az eljövendő Egyház allegóriája. (PG XI. 99.) 
Ilyen értelmezéssel aztán a Szentírás szöveghű jelentése 
egészen elenyészik. Sok tekintetben épp ezért maga is letér 
az igaz hitnek előtte különösen is magasztalt biztos ösvé-
nyéről. 

A kiindulási pontban kétségtelenül voltak helyes és ter-
mékeny elvek. És ezek - a tévedések elítélése után - a kato-
likus hagyományban meg is termették áldásos gyümölcsü-
ket. 



c.) Az újplatonizmus* 

Röviden rámutatunk az újplatonizmus fő képviselőjének, 
Plotinosznak10 azon tanításaira, amelyek a keresztény újpla-
tonikusokon (elsősorban Pszeudo Dionüsziosz Areopagitán 
és Szent Ágostonon) keresztül különösen is alakítólag hatot-
tak a középkor szimbolikus világképére. 

Egyszóval spiritualista monizmus elnevezéssel lehet jel-
lemezni. Az újplatonizmus világképében a végső elv túl van 
mind a szellemi, mind az érzéki léten. Teljesen egyszerű, hi-
ányzik belőle minden megosztottság. N e m gondolkodik, 
mert ez már az alany és tárgy kettősségét tételezné fel; nem 
tevékeny, mert ez egy tőle különböző valóság létét állítaná. 
Pozitíve csak az Egy ("Ev) és a Jó állítható róla. Anélkül, hogy 
önmaga megváltozna, túláradó bőségéből tudat talanul és 
szükségképpen csordul ki a lét. Az Egy először a Noöc-t bo-
csátja ki magából, mely az Egy hasonmása. A Noue azáltal, 
hogy eredeti mintája felé fordul, megismeri önmagát. Érte-
lemmé válik. A Noi3c immanens tartalmai az ideák, mert ha 
tőle különbözők volnának, a Noöc nem lenne az igazság bir-
tokában, hisz csak a tévedés lehetőségét megengedő képze-
tekkel (eíÖcoAa) lenne kénytelen megelégedni. A Noue az 
ideákat eredeti szépségükben tartalmazza, s minthogy min-
den egyes dolognak megvan az ideája, a Noue az érzéki vi-
lág ősmintája (egzemplarizmus).n 

A Nouc-ból árad ki a világlélek, melyből az egyedi lelkek 
jönnek létre. Az egyedi lélek nemesebb (szellemi) részével a 
Noue felé fordul, másik része pedig leereszkedik az anyagi 
világba. Az ember tehát három részből áll: szellemből (voue), 
a testtel egyesült lélekből (íjjuxn) és testből (atopa). A testtől 
független szellemi tevékenységek tudattalanok. Nincs olyan 
pont, ahol önmagunk határát megállapíthatnánk, azt mond-
ván, eddig vagyok én, úgyhogy a tiszta szemlélődésben meg-
szűnik alany és tárgy különbsége. 



Az emanáció folyamatának utolsó tagja az anyag, amely 
maga a hiány a rossznak a forrása (7rpcoTOv koikov). De az 
anyag is szükséges, mert így lesz teljes a fejlődés, így jön lét-
re a valóság minden foka. Az emanációk eredményeképpen 
a lét folytonos rangsort tüntet fel, s a lét alacsonyabb foka 
magasabb által tökéletesedik. 

3. A középkori szimbolizmus vázlatos áttekintése 

A keresztény szimbolizmus középkori történetében két 
kort lehet határozottan megkülönböztetni. Az első a 12. szá-
zadig terjed, és nevezhetjük a tipikus (allegorikus) Szentírás-
magyarázat korának. A Szentírásból meríti elsősorban is a 
jelképek tárgyát, és ott is majdnem kizárólag az Ó- és Újszö-
vetség kölcsönös viszonya érdekli. 

A 12. században új korszak indul a sz imbol izmusban 
Honor ius Augustodunensis és a Hortus deliciarum képes-
könyv hatása következtében. Ettől kezdve Isten földi orszá-
ga, az Egyház kerül a szimbolikus ábrázolás középpontjába, 
azt a jegyesi viszonyt világítják meg sok oldalról, amely az 
Egyházat Krisztushoz fűzi. Kitágul a jelképek köre olyan ér-
t e l emben is, hogy sokkal e levenebben, színesebben, bár 
mindig eszményítve, stilizálva a természet is egyre inkább a 
jelentő ábrázolás előterébe nyomul. 

Keletkezését tekintve az első nagyhatású irat a görög 
nye lvű „Physiologos"12 ( természetismerő), melyben talán 
egy 2. századbeli alexandriai ismeretlen keresztény szerző 
valóságos és mesés állatokat t ipologikusan Krisztusra, az 
Egyházra, az emberre vagy az ördögre vonatkoztat. 400 kö-
rül már latinra is lefordították, s lassanként meg is változott; 
hatása egyre nagyobb lett a középkor művészetében.13 

A keleti Egyházban virágzó ortodox-allegorikus szent-
í rásmagyarázatot a Kis-Ázsiába száműzöt t Szent Hilarius 
közvetítette Nyugat felé számkivetéséből való visszatérése 



után. Igazi népszerűségét azonban Szent Ambrus homíliái-
nak köszöni. Egy nagyra hivatott hallgatója, a hippói Ágos-
ton rétor, később így jellemzi beszédeit: „Gyakran örömest 
hallgattam Ambrust közvetlen szavakkal a néphez így szól-
ni: A betű öl, a lélek az, ami éltet. És lelki értelemben ma-
gyarázta azokat a szövegeket, amelyek, betű szerint véve, 
látszólag a vétekre serkentettek."14 

Szent Ágoston átvette mesterének a módszerét, és azt meg-
ismertette az egész világgal. O állapította meg az elkövetke-
ző századok számára a szimbolikus egzegézis alapelvét: 
„Testvérek - mondja - , mindenekelőtt figyelmeztetlek ben-
neteket Isten nevében, hogy ha hallgatjátok a Szentírást, 
higgyétek, hogy a dolgok valóban úgy állnak, ahogyan az a 
Könyvben mondva van. Nem távolíthatjátok el az írás törté-
neti alapját anélkül, hogy a levegőbe ne építenétek. Ábra-
hám valóban létezett, valóban volt neki egy fia, feleségétől, 
Sárától. De Isten ezen embereket eljövendő fia követeivé tet-
te meg. Ezért mindabban, amit ők mondtak és tettek, Krisz-
tust kereshetjük és találhatjuk meg. Mindaz, amit az írás 
Ábrahámról mond, valóban megtörtént, de ugyanakkor ő 
prófétai alak is. Maga az apostol tanít bennünket: írva van -
mondja (Gal 4,22-24) - , hogy Ábrahámnak két fia volt, az 
egyik szolgálótól, a másik szabadtól; ez allegória: egyik asz-
szony az O-, másik az Újszövetség."15 

Döntő jelentősége van Szent Ágostonnak a plátói világ-
képnek a keresztény filozófiába való beillesztése terén is. 
A manicheista neoplatonikus pesszimizmussal szemben az 
anyagot nem vallja a rossz pr incípiumának. Ezt mondja : 
„Isten mentsen az ilyen kifakadástól: Bár ne volna ez a ron-
gyos világ!" Ha ugyanis semmi más alkotásodról nem tud-
nék, lehet, hogy a földi világ helyett jobbat kívánnék, de csu-
pán ebből is dicséretedet kellene zengenem."16 Világosan ta-
nítja Isten transzendenciáját és immanenciáját , és a kettő 
összhangba állításával nem kerül tévútra: 



„Betöltesz eget és földet. Be tudnak-e azonban téged egé-
szen fogadni, vagy marad-e valami belőled, ami már nem fér 
beléjük? A Veled tele mindenség neked nem tartó edényed. 
Szétzúzhatod és nem ömlesz szét. Reánk kiáradásod is nem 
a te leszállásod, hanem a mi fölemelkedésünk; nem magad 
szakadozol ilyenkor, hanem minket igazítasz egybe."17 

A plátói ideák világát a keresztény platonizmus Istenbe 
helyezi. Ennek segítségével magyarázza meg, hogy foglalta-
tik az egész világ, az egész teremtett természet Istenben mint 
okban. Szent Ágoston a Verbumba, Logoszba helyezi a plátói 
ideákat.18 „Mivel tehát az Istennek egyetlen Igéje van, mely 
által minden lett; és ez a változhatatlan Igazság; benne mint 
kútfőben változatlanul van minden együtt; nemcsak ami most 
van az egész természetben, hanem ami volt és ami lesz."19 

A középkor szimbolizmusát tekintve talán még Szent 
Ágostonnál is nagyobb hatással voltak az Areopagita Dénes 
nevéhez fűzött, 5. századból származó apokrif iratok: De di-
vinis nominibus, Coelestis hierarchia. A 9. században két la-
tin fordítása is készül. (Hilduin, Scotus Eriugena.) 

Ps. Dionüsziosz hangsúlyozottan kiemeli Istennek világ-
fölöttiségét, a teremtményektől való különbözőségét. Isten 
lévén az első létező, minden létezőt egyszerűen és végtele-
nül magába foglal és előre bír (anticipai). O a dolgok léte (ip-
se est esse rebus). Az örökelső létezőből van a dolgok létezé-
se. Ezt a tételt a következő pythagoreizmusra emlékeztető 
hasonlattal magyarázza: A (neo-platonikus) Egyben előre 
megvan (praeexistit) minden szám; az egység magában bírja 
egységesen (singulariter) az összes számot. Minden szám az 
egységben van összefoglalva és egységből áll, és minél to-
vább jut az egytől, annál jobban osztódik és sokszorozó-
dik..."20 

A teremtménytől legbiztosabban az okság útján juthatunk 
el a Teremtőhöz. Ps. Dionüsziosz az analógia entis helyett az 
áthidalhatatlan különbséget hangsúlyozza. A természet - a 



krisztusi hagyomány szerint - Isten lábanyoma (vestigium), 
az ember Isten képmása (imago). Ps. Dionüsziosz a természe-
tet Isten jelképévé, szimbólumává teszi.21 „Az egész termé-
szet be van vonva az Isten láthatatlanságával. Ezért kell ne-
künk a szent jelképeket, szimbólumokat ésszel áthatni, nem 
tiszteletlenül elhanyagolni őket, mert hiszen ezek eredeti és 
kifejezett jelei az isteni dolgoknak és világos képei titkos és 
természetfeletti jelenségeknek."22 A Szentírás egyszerű meta-
foráiból Ps. Dionüsziosznál szimbólumok lesznek, melyek ér-
zéki jelvoltuk mellett az istenség mélyeit érintik. Minden jelnek 
egészen konkrét jelentése van, mely vagy az isteni életnek, 
vagy az angyalok szellemi világának egyes tulajdonságait, 
jegyeit hordozza. Ezek az elvek óriási jelentőségűekké váltak 
a kereszténység természetszemléletében, és ez lett alapja a 
középkori művészet állat- és növényábrázolásának is.23 

A keresztény bölcseleti gondolkodás Szent Ágostonnal 
és Ps. Dionüsziosszal összeegyeztette a kinyilatkoztatás ter-
mészetes képét az újplatonikus világképpel, olyanformán, 
hogy az újplatonista emanáció helyébe Isten akaratának te-
remtő aktusát állította; azután elvetette az anyagi természet-
nek a rosszal való azonosítását és az anyagban is megpillan-
totta Isten alkotását, az ő keze nyomát. így lett az anyagi 
természet is Isten jelképe, mely halványabban ugyan, mint a 
szellem, de mégis rámutat Alkotójára, minden valóság ős-
forrására.24 

Nagy Szent Gergely pápa Liber Moralium lob. c. művében 
történeti, előképi és misztikus értelemben fejtegeti Jób köny-
vét. 

Sevillai Izidor5 végleges formát adott az Ószövetség alle-
gorikus értelmezésének, utána már ugyanezt ismételgetik 
az atyák gondosan ragaszkodva a hagyományos tanításhoz. 

Hrabanus Maurus: De institutione clericorum26 és Metzi 
Amalarius: De ecclesiasticis officiis27 c. művei szintén nagyon 
használatosak voltak a középkorban. 



Walafried Strabo műve: Glossa ordinaria28 még ma is érté-
kes és használható könyv, mert mint az allegorikus értelme-
zések gyűjteménye, mind megoldhatja a Biblia allegorikus 
ábrázolásait tekintve felmerülő nehézségeinket. 

Nagy megbecsülésnek örvendett a középkorban az elzászi 
Hohenburg kolostor apátnőjének, Herradisnak a képesköny-
ve, Hortus deliciarum29 (12. sz.), mely csak részben maradt 
meg, de nagyon értékes, mert kora egyetemes tudásának az 
enciklopédiája, és mint ilyen nagyon sok olyan szimbolikus 
ábrázolásról tudósít, amelyet más forrásból nem ismerünk. 

Szintén felbecsülhetetlen forrás az előképek értelmezésé-
re a Biblia pauperum,30 amely a 11. sz-ban jelenik meg először. 
Rajzai szövegmagyarázatokkal vannak ellátva: az Üdvözítő 
történetéből muta tnak be egy-egy jelenetet, mely körül van 
véve két előképes jelentésű ószövetségi ábrázolással és négy 
próféta mellképével. 

Szinte kimeríthetetlen anyagú jelképpel szolgálnak az ál-
lat- és növényábrázolásokkal telt Bestiarumok és Herbáriu-
mok, melyek a középkor kezdetleges t e r m é s z e t - t u d o m á -
nyi" ismereteiről is hű képet nyújtanak egyúttal. 

A középkori szimbolizmus virágkorát három nagy név 
jelzi. 

Az első Honorius Augustodinensis31 (Augsburg). Nemzeti-
sége vitás. Sauer német származása mellett tör lándzsát . 
Működési színhelye Augsburg környékén lehetett a 12. szá-
zadban. A mi szempontunkból számba jöhető művei: Expo-
sitio in Cantica Canticorum, Sigillum B. M. Virginis; Sacra-
mentarium, Speculum Ecclesiae. Leghíresebb a Gemma ani-
mae,32 mely négy könyvben foglalkozik a liturgia misztikus-
szimbolikus értelmezésével. A pozitív-történeti magyarázat 
csak egészen ritka őnála, legfeljebb akkor van meg, ha elen-
gedhetetlenül szükséges a lelki értelemhez. Allegorikus fel-
fogásmódjában széles teret juttat a tipológiának, de nem az 
O- és Újszövetség ellentétének a formájában. A két szövet-



séget Krisztus Egyháza kifejlődésének csupán két állomása 
gyanánt fogja fel. Megkapóan hű betekintést nyújt korának 
felfogásmódjába, és mindig szoros kapcsolatban marad a 
népi felfogásmóddal. Nem csupán sok műérték értelmezé-
séhez találjuk meg a kulcsot az ő műveiben, hanem ezenfe-
lül sokszor azok sugalmazója is volt.33 

Sicardus cremonai püspök (t 1215) liturgikus műve: Mit-
rale seu de officiis ecclesiasticis summa.34 Papoknak akar li-
turgikus kézikönyvet nyújtani; könyve nem annyira az egy-
házi szokások leírását, mint inkább a mélyebb, lelki értelem 
kifejtését célozza. Nála találjuk a templomnak első beható, 
rendszeres leírását és szimbolikáját. 

A középkor legnevesebb liturgikusa a híres jogász, Du-
randus. A 13. sz. első felében született Montpellier közelé-
ben. Tanulmányait Bolognában végzi. 1265-ben IV. Kelemen 
pápa káplánjává nevezi ki. X. Gergely kísérője a lyoni zsina-
ton. 1285-ben mendei püspök, majd VIII. Bonifác Ravenna 
érsekévé nevezi ki. Rómában halt meg 1296-ban. 

Liturgikus műve: Rationale divinorum officiorum,33 a leg-
tökéletesebb összefoglalása mindannak, amit a középkor a 
liturgiáról tudott és érzett. Művét 1286-ban állíthatta össze; 
Marténe véleménye szerint azonban csak 1295 körül publi-
kálhatta. A könyv óriási népszerűséget ért meg a századok 
folyamán. O is - mint elődei - papoknak akar segédeszközt 
adni benne a liturgikus tárgyak, cselekmények megértésé-
hez. Bevezető sorai megéreztetik egész művének a levegő-
jét: „Quaecumque in ecclesiasticis officiis ac rebus in orna-
mentis consistunt, divinis plena sunt signis atque mysteriis 
ac singula sunt caelesti dulcedine redundantia". A Szent-
írásnak négy értelmét különbözteti meg: historikus, mely az 
elbeszélés betűje szerint veszi a dolgokat és az eseményeket; 
allegorikus, mely az Ószövetség előképeit kutatja fel; tropo-
logikus, mely az elbeszélés erkölcsi értelmét hámozza ki; 
anagogikus, mely a jövendő élettel és az örök boldogsággal 



való összefüggést keresi. Eszerint pl. Jeruzsálem neve, mely 
annyiszor szerepel a szent könyvekben, történeti értelem-
ben jelenti Palesztinának azt a városát, ahova most a zarán-
dokok járnak; allegorikus értelemben a küzdő Egyházat, 
tropologikus értelemben a keresztény lelket, anagogikus ér-
telemben pedig a mennyei Jeruzsálemet, égi hazánkat.36 

Nála is - mint már föntebb láttuk - a szimbolikának leg-
mélyebb alapgondolatát, mint az egész korabeli világnézet 
tengelyét, „az Egyház Krisztus misztikus teste" eszmében 
jelölhetjük meg. 

Felfogásmódjában hűségesen követi elődeit. A méhhez 
hasonlítja a maga munkáját, valóban szorgalommal hordta 
össze művébe tíz századnak minden édességét. 

II. Szent Mechtild és Szent Gertrúd 
a helftai kolostorban 

1. A helftai kolostor alapítása és élete 

E részben foglalkozunk a helftai kolostor alapítástörténe-
tével és vázlatosan végigkísérjük történetét szomorú pusz-
tulásáig. 

A mansfeldi Burchard gróf feleségével, Erzsébettel és két 
leányával, Gertrúddal és Zsófiával 1229-ben apácakolostort 
emelt családi birtokán, Mansfeldben, bőven ellátva az apá-
cák fenntartásához szükséges anyagi javakkal,, hogy - mint 
az alapítólevél mondja - az általuk nyújtott anyagi támoga-
tással a földiekkel ellátva zavartalanul a szent elmélyedés-
nek élve értük, szüleikért és utódaikért szünet nélküli imád-
sággal zörgessék az isteni jóság kapuját.37 Egy 15. századbeli 
apátnőnek, Stolbergi Zsófiának 1451-ből keletkezett elbeszé-
lése szerint az alapítás évében,38 „Péter és Pál apostolok nap-
ján Isten örök szolgálatára rendelt közösségünk elterjeszté-



sére Szent Jakab apostol és Szent Brokádnak Halberstadt 
közelében fekvő zárdájából két szürke-rendű szerzetesnőt 
hozott át Mansfeldbe" az alapító. De öt év múlva, 1234-ben 
a gróf özvegye a helység közelsége miatt a zárdaszüzek 
nyugalmát zavaró sok kellemetlenség elkerülésére Rodards-
dorfba helyezte át a kolostort. A zárda első apátnője a nagy 
jámborságú és istenfélő Halberstadti Kunigunda volt. Halá-
la után, 1251-ben a nővérek egyértelműen a még csupán 19 
éves Hackeborni Gertrúdot választották meg apátnőjüknek, 
aki aztán 40 évig kormányozta a kolostort. 

Hackeborni Gertrúd bölcs vezetése alatt a zárda mind 
anyagi, mind szellemi-lelki értelemben nagy virágzásnak 
indult. Az erősen népesedő kolostor már 1253-ban 12 apácát 
tud küldeni kebeléből Hederslebenbe, hogy ott egy új zárda 
di-csérje az isteni szolgálattal az örökké dicső Szentháromsá-
got. 

De a vízhiány miatt idővel Rodardsdorfban is megnehe-
zült a nővérek tartózkodása. Ezért 1258-ban Gertrúd a test-
véreitől, Hackeborn Alberttól és Lajostól a zárdának ajándé-
kozott Helfta faluba költöztette át az apácákat. A 13. század 
második felének mostoha viszonyai között a helftai kolos-
tort is bőven érik megpróbáltatások, melyek hűen tükröződ-
nek a világ bűneiért az isteni irgalomért engesztelő két szent 
misztikusnő írásaiban is. 1284-ben a Mansfeldi Ghebard, 
Zsófia nővérnek, a későbbi apátnőnek testvére, cimborái és 
szolgái kíséretében nagypénteken megtámadja és megszáll-
ja a kolostort; a szent idő megvetéséből húst esznek, a nővé-
reket méltatlanul bántalmazzák. IV. Márton pápa kiközösí-
téssel sújtja a féktelen hatalmú, kegyetlen főurat. Szinte ál-
landó veszély fenyegeti őket a tartománygrófok között dúló 
háborúságokban, '4 különösen pedig a nassaui Adolf és a 
szász Albert fiai között kitört 1294-i háborúban.40 De minde-
nekfölött legérzékenyebben az az egyházi tilalom érintette a 
nővéreket, amellyel a püspöki szék üresedése idején a hal-



berstadti káptalan sújtotta anyagi követelései miatt a helftai 
zárdát 1296 körül.41 Gertrúd apátnő 1290-ben súlyosan meg-
betegszik (apoplexia minor), s a következő évben - ahogy 
égi Jegyese elrendeli - ez a boldog lélek Jézus legédesebb 
Szívébe repül, mely előtte szerető vággyal megnyílik. Halá-
la után a már említett Mansfeldi Zsófia lett az apátnő 1303-
ig, amikor állandó kínos betegsége miatt lemondott hivata-
láról. - Csak néhány szót még a kolostor további szomorú 
sorsáról! 1342-ben az újonnan választott, de a római pápától 
visszavetett halberstadti püspök, Albertus de Brunswig 
nagy sereggel pusztított Mansfeld környékén; s nem kímél-
te meg Helftát sem, annál kevésbé, mert annak éppen az a 
Luitgard volt a főnöknője, aki a pápa által jóváhagyott püs-
pöknek, Mansfeldi Albertnak volt a nővére. A had nagy 
pusztítást vitt végbe a kolostorban, a templomot és a lakó-
épületet nagy nehezen megmenthették a tűzvésztől. A vál-
ságossá vált helyzet miatt az apátnő édesapja, Mansfeldi IV. 
Brokád (Burchardus) Eislebenben új hajlékot adott a zakla-
tott nővéreknek 1346-ban, s új zárdájukat Új-Helftának (No-
vum Helfta) nevezték el az egy évszázad imádságával és 
sok szent élettel megszentelt zárdához ragaszkodó apácák. 
Az utolsó gyászos évszám Uj-Helfta történetében 1525, ami-
kor a parasztlázadás (rebelles rustici) kifosztotta és elpusztí-
totta a virágzó kolostort. Ekkor a Régi-Helftába költöztek 
újra vissza a nővérek, de egy betolakodott újhitű (haereticus 
intrusus) prédikátor innen is kiszorította őket, s így végleg 
kialudt a három százados szerzetescsalád szeretet-tűzhelye. 

Mielőtt néhány szóval összefoglalnánk a két helftai misz-
tikus léleknek, Mechtildnek és Gertrúdnak életét, feleljünk 
röviden arra a sokat vitatott kérdésre is: valójában milyen 
rendű apácák laktak Helftában? Bencés reridűek-e, vagy a 
Szent Bernát módosította bencés életet követő ciszterci apá-
cák? E kérdést először Szent Gertrúd és Szent Mechtild mű-
veinek a solesmes-i bencések által gondozott kiadásai elő-



szavában találjuk/2 s ott a következő érvek alapján a bencés 
rendűség mellett szól a döntés. A ciszterci feljegyzések se-
hol sem említik Helftát a ciszterci kolostorok között. Az 
1228-i ciszterci általános káptalan határozatot hozott, hogy 
azontúl egy női zárdát sem vesz fel a Rend a maga keretei 
közé: „Többé egyetlen női kolostor se kerüljön a Rend neve 
és joghatósága alá, se ne társuljon a Renddel. De ha egy női 
kolostor, mely még egy Rendhez sem tartozik, vagy csak ez-
után alakul, a mi szabályainkat szeretné követni, nem aka-
dályozzuk meg; de sem a lelki vezetést nem vállaljuk, sem a 
felügyelő látogatás tisztségét be nem töltjük."43 

Ezen előszó írója megállapítja, hogy a helftai kolostor éle-
tében - ahogy a fennmaradt írásokban előttünk áll - nem ta-
lálunk semmi ciszterci jelleget, arról sem tudunk, hogy Helf-
tában valaha is ciszterci vizitátor járt volna. A Charta Chari-
tatis a legteljesebb egységet követeli meg a ciszterci kolosto-
rok között a liturgia végzésében is. S ha összehasonlítjuk a 
Helftában végzett liturgiát - úgy, ahogy Szent Mechtild és 
Szent Gertrúd irataiból összeállíthatjuk - a ciszterciek litur-
gikus könyveivel, igen nagy eltéréseket kell megállapíta-
nunk. Figyelemre méltó a már említett Stolbergi Zsófiának 
az az 1451-ből származó adata is, hogy mikor a helftai rítu-
sokat egybevetette a Szent Brokád monostorának (ciszterci!) 
rítusával, oly távol állt tőle, hogy az egész szabályzattal, ami 
pedig a ciszterci Rendben szükséges volt, egyezőnek vélje 
magukat, hanem ezt még az eredeti házukkal is kétségbe 
vonhatná. 

Arra a véleményre jut tehát, hogy a helftai kolostor jogilag 
abba az egyházmegyébe tartozott, ahol feküdt, vagyis a hal-
berstadi püspök alá, liturgiája nem volt más, mint a mo-
nasztikushoz alkalmazott római liturgia. Ennek igazolására 
szolgál az a tény, hogy a kolostor kormányzására a püspök 
kijelölt állandóan egy világipap-elöljárót (saecularis Praepo-
situs), aki egyaránt részt vett a zárda anyagi és lelki ügyei-



nek az intézésében. A kolostor lelki vezetését a hallei do-
monkosok látták el (fratres Ord. Praed.),44 de rámutattak a 
ferences lelkiség nyomaira is Szent Gertrúd műveiben.45 

Ezzel szemben Michael46 és Berlière47 hivatkoznak az ala-
pítólevél és az oklevelek kifejezésére: Monasterium religio-
sarum monialium cisterciensis ordinis, vagy grisei ordinis. 
Ha néhol Helfta szerepel is Ordinis St. Benedicti megjelölés-
sel, ennek bizonyító értékét eléggé gyengíti az a másik kife-
jezés: Conventus sanctimonialium grisei Ordinis Sancti Be-
nedicti, tehát a Szent Benedek-rendet olyan általánosabb ér-
telemben használja, mint amelyikbe beletartozik a ciszterci 
rend is. De ők is elismerik, hogy a 14. század közepétől 
Helfta mindig az Ordinis St. Benedicti megnevezéssel szere-
pel a ránk maradt oklevelekben. 

Végeredményben Zimmermann4 8 összefoglaló vélemé-
nyét tekinthetjük a kérdés legtárgyilagosabb megoldásának: 
a helftai apácák a 13. században cisztercieknek tekintették 
magukat, ha a kolostor nem is tartozott a Rend jogi kötelé-
kébe, hisz a halberstadti püspöknek volt alárendelve és álta-
lánosságban az egyházmegye liturgiájához igazodott. 

Az apácák írásaiból úgy látszik, hogy ők magukat nem 
tekintették valamelyik sajátos értelemben vett Rend tagjai-
nak, hanem általánosságban Szent Benedek leányainak. 

2. Szent Mechtild és Szent Gertrúd élete 

Szóljunk most már a két helftai szűznek külső esemé-
nyekben nagyon is szegény, Krisztussal az Istenben elrejtett 
életéről.49 De előbb még tisztázzuk a személyek kilétét, an-
nál is inkább, mert a 16. század óta Arnoldus Wion OSB 
Lignum Vitae c. művének megjelenésével a múlt századig 
nagy zavar volt a személyek megkülönböztetésében, végül 
is Nagy Szent Gertrúd apátnő Hackeborni Mechtild testvére 



lett. A solesmes-i kiadás előszavában50 megállapítják, hogy 
Heltfában egy időben két Gertrúd és két Mechtild is élt. 
Hackeborni Gertrúd volt az apátnő; testvére H. Mechtild az 
énekmester, kinyilatkoztatások részese, a Liber specialis grati-
ae szerzője; az ő lelki barátnője volt az ismeretlen eredetű 
Nagy Szent Gertrúd, a Legátus divinae pietatis és az Exercitia 
spiritualia c. művek szerzője; 1268 körül lép át valamely más 
kolostorból Heltfába Magdeburgi Mechtild nővér begina, ő 
is az isteni kegyelem kitüntetettje, a Lux divinitatis fluens in 
corda veritatis című könyv írója. 

Szent Mechtild 1241-ben született a Hackeborn grófok elő-
kelő családjából. Hétéves korában édesanyjával meglátogat-
ta a rodersdorfi zárdában élő apácanővérét, Gertrúdot, a ké-
sőbbi apátnőt, s a fiatal leánykának annyira megtetszett a 
zárdai élet, hogy sem fenyegetéssel, sem hízelgéssel nem le-
hetett többé hazavinni; szülei kénytelenek voltak belenyu-
godni, hogy második leányuk is Rodesdorfban készüljön az 
Istennek szentelt életre, egyelőre csak mint puella oblata. 
A kisleány különösen is kitűnt szíve tisztasága által. Legsú-
lyosabb bűne az a gyermeki hazugság volt, hogy egy alka-
lommal azt állította, hogy tolvajt látott az udvarban , bár 
nem látta.31 Mechtildnek élénk esze és gazdag tudása volt. 
Nővére, az apátnő maga is tudományszerető nő volt. Azon 
volt tehát, hogy kolostorában minél alaposabban megismer-
jék a Szentírást s ahhoz előfeltételül a szabad művészeteket. 
Szépen foglalják össze halála után leányai e téren kitűzött 
elveit: „Gondosan szorgalmazta, hogy a leányok előhaladja-
nak a szabad művészetekben, azt mondván, hogy ha kive-
szik a tudomány szeretete, ha a Szentírást többé már nem 
értik meg, lehanyatlik egyúttal majd a szerzetesség virágzá-
sa is".52 A tudomány iránt komolyan érdeklődő Mechtildre 
vall, hogy olyan nagy tisztelettel és ragaszkodással beszél 
kinyilatkoztatásaiban Nagy Szent Albertről és Szent Tamás-
ról.53 Szinte feltűnő, hogy a középkor többi misztikusával 



szemben nála nem találunk elítélő idegenkedést a tudomány-
nyal szemben.54 Szeretetre méltó alázatossága, a lelki életben 
való tapasztaltsága valósággal feléje vonzotta a lelkeket, ha 
lelki szükségeikben segítséget kerestek. A Legátus divinae pi-
etatis55 úgy emlegeti Mechtildet, mint aki in gratia revelatio-
num tum nominatissima et reverentissima. Szép hangja az 
istenszolgálatban jó szolgálatot tett. Előénekes volt élete vé-
géig, s legkedvesebb gondja az istenszolgálat minél szebb 
végzése volt. Nővérei kedveskedve Krisztus csalogányának 
nevezték, s halálakor isteni Jegyese dalolta szerelmesének a 
boldog egyesülés énekét: „Minden énekesek énekese a leg-
édesebb hangon. . . kezdte mintegy viszontszolgálni az éne-
ket az ő csalogányának, aki édes énekével, de sokkal inkább 
odaadó figyelmével, mint hangjának zengésével isteni Szí-
vét a földön annyiszor elbájolta."56 

Ez az Istennek élő szűz Krisztus szeretetéért megvetette 
a világ örömeit, és helyettük a szegénységet, önmegtagadást 
kereste. „Önmagát annyira megvetette, s magáról megfeled-
kezve úgy elmerült Krisztusban, hogy mint Szent Bernátról 
olvassuk, külső érzékeit nem is igen használta; úgyhogy 
gyakran mit sem sejtve bűzös tojást is megevett, mígnem a 
mellette ülők a szagról észrevették."57 

Látva a világ sok bűnét, az emberek elesettségét és nyo-
morúságát a bűnökben, Isten fölségének a gyalázását, ko-
moly vezeklő gyakorlatokat végzett: „A bűnösökért sok ön-
sanyargatással sújtotta magát. Egy alkalommal, farsangban, 
mikor az énekeiben pajzánkodó népet hallotta, Isten iránti 
buzgóságában és az együttérzés hevében nagyon is fellán-
golva, hogy Istennek legalább valami jobbulást mutasson, 
üvegcserepet és más éles tárgyakat helyezett fekvőhelyére 
és levetve magát addig forgolódott rajtuk, míg bőrét felsért-
ve és agyonsebezve vérezni kezdett, úgyhogy a fájdalomtól 
sem ülni, sem feküdni nem tudott."58 De az Úr az önként 
vállalt sanyargatásokon túl betegségekkel is meglátogatta 



kedvelt leányát. Hosszan tartó fejfájásban és májbajban szen-
vedett, s élete végén három évig súlyos szenvedések nehe-
zedtek rá, de mindezt a legkészségesebben s a legörömest 
fogadta az Úr kezéből.59 

Az Üdvözítő már kora fiatalságától kezdve rendkívüli 
kegyekkel tüntette ki választottját. De az Úr édes közelsége 
sem kímélte meg nagy és nehéz belső megpróbáltatásoktól. 
Az ördög sokszor nyugtalanította és próbálta megzavarni 
olyan gondolatokkal, hogy kinyilatkoztatásai nem Istentől 
valók.60 Szórakozottság, szomorúság, csüggedtség sokszor 
leverte a lelkét. Betegségében természetesen erőt vett rajta a 
kicsinység, haszontalanság érzése, mivel betegsége miatt 
még a szabályokat sem tudta megtartani.61 És az Úr megvi-
gasztalta kedves leányát azzal, hogy minden szenvedés és 
nehézség az O szenvedésével egyesítve bő gyümölcsöt hoz 
az égben: az igazak dicsőségét növeli, a bűnösöknek bocsá-
natot, a szenvedő lelkeknek pedig megkönnyebbülést (sza-
badulást) eszközöl.62 

1291-ben súlyos betegségbe esett. Egy hónapon keresztül 
aludni sem tudott őrjítő fejfájása miatt. Az Úr megvont tőle 
minden belső vigasztalást. Az egész házban hallani lehetett 
panaszát és kiáltozását lelkének szerelmese után. De ezen 
megpróbáltatás után az égi gyönyöröknek oly áradata ön-
tötte el a lelkét, hogy azt már nem tudta többé magába rejte-
ni.63 Különösen két nővérhez volt nagy bizalommal, akiknek 
elmondta az Úrtól kapott kinyilatkoztatásokat. Azok pedig 
leírták - akarata ellenére - az ő elbeszéléseit apátnőjük, 
Mansfeldi Zsófia parancsára. A szomorkodó Mechtildet az 
Úr maga nyugtatta meg, hogy az ő kedve és akarata szerint 
történt a könyv megírása.'*4 S hogy érdemes volt közkinccsé 
tenni, azt ugyancsak isteni Jegyese nyilatkoztatta ki neki: 
„Mindazok, akik hűséges szívvel keresnek engem, örömü-
ket lelik abban, és akik szeretnek engem, még inkább fellán-
golnak az én szeretetemben, akik pedig szomorkodnak, vi-



gasztalást találnak benne. A lélek (Mechtild) újra megkér-
dezte az Urat, hogy mi legyen a könyv címe. O azt felelte: 
Liber specialis gratiae."65 

A halál 1299. nov. 19-én érte utol, miután életének utolsó 
évei a szenvedés meg nem szűnő láncolatai voltak.66 „Elér-
kezvén pedig a várva várt óra, amelyben Jézus Krisztusnak 
a sokszor említett választott jegyese (Mechtild), aki Szerel-
mesének legfőbb tetszése szerint tökéletesen készen állott, 
belépni készült Jegyese nász-hajlékába, akkor Maga a Fölsé-
ges Úr gyönyörtől eláradva, istensége fényével őt egészen 
kö rü l r agyog ta , a legédesebben rákezde t t az énekre: Jöjj 
Atyám áldottja, vedd az országot stb. Kelj fel, siess, jöjj én 
bará tnőm. . . Majd a legnagyobb kedveskedéssel üdvözölve 
őt, mondta: 'Hol van az én ajándékom?' Erre ő szívét két ke-
zével Szerelmesének hasonlóan feléje tárt Szíve felé tárja, az 
Úr pedig Szentséges Szívét annak szívére helyezi, s őt isten-
ségének erejével egészen magába olvasztva dicsősége bol-
dog részesévé tette."67 

Szent Gertrúd 1256. január 6-án született, valószínűleg 
Thüringiában. Ötéves korában mint gyenge liliomot a világ 
mételye elől a helftai kolostor magányába ültette át a kivá-
lasztó isteni kegyelem. Családjától és hazájától egészen el-
szakadt, s ma sem ismerjük őket pontosan; az isteni Gondvi-
selés ezt sem cél nélkül rendezte éppen így, hiszen az Úr 
maga jelentette ki róla valakinek: „exulem earn feci ab om-
nibus parentibus, ut nullus earn propter consanguinitatem 
amaret, et sic ego solus essem causa qua ab omni amico dili-
geretur".68 A kedves kis leány, akit általában csak Trutta né-
ven becéztek, igen szép előhaladást mutatot t fel a szabad 
művészetekben. Mint a valóban tehetséges és erős akaratú 
gyermekeknél az természetes, Gertrúd is roppant érdeklő-
déssel, talán nagyravágyással is merült el a világi tudomá-
nyok elemeit nyújtó szabad művészetekben. Nem beszélhe-



tünk megtévelyedésről, inkább csak elhidegülésről, talán 
egy kis közönyről az isteni Jegyessel szemben. Mindeneset-
re észrevétlenül a világ útjára kezdett lépni, mint később 
maga is bűnbánóan leírja: „... dissimulasti cum annos meos 
infantiae et pueritiae, adolescentiae et juventutis meae, us-
que pene ad finem vicesimi quinti anni69 tam caecata demen-
tia pertransirem, ut cogitationibus, verbis et factis perfice-
rem absque remorsu conscientiae, ut mihi nunc videtur om-
neque libebat, ubicumque licebat,... ac si pagana inter paga-
nos vixissem, et nunquam intellexissem quod tu, Deus me-
us, vei bonum remunerares, vei malum punires.. .//7Í) Az iste-
ni kegyelem ekkor megérintette lelkét, hogy levesse hiúsá-
gát és vétkes kíváncsiságát. De először nem az isteni gyö-
nyörűségek patakjával árasztotta el Isten világhoz tapadt 
lelkét, hanem előbb egy tisztító viharral akarta méltóvá ten-
ni a nagy kegyelmek befogadására. Egy hónapon keresztül 
súlyos lelki zavar és sötétség borult lelkére, és csak azután, 
1281. január 27-én ragyogott fel lelke előtt a kegyelem fé-
nyessége. Ekkor jelent meg előtte ragyogó ifjú alakjában az 
Üdvözítő, s azóta élete a rendkívüli kegyelmi ajándékok 
szakadatlan láncolata, mint maga írja, boldogan emlékezve 
erre a napra: „Extunc nova spiritus hilaritate serenata in sua-
veolentia unguentorum tuorum procedere coepi, ut et ego 
jugum tuum suave et onus tuum leve reputarem, quod pau-
lo ante velut importabile judicavi."71 

Amilyen mohósággal vetette magát korábban a szabad 
művészetekre, ezután olyan szorgalommal tanulmányozta a 
Szentírást és a teológiát. „Ex hinc de grammatica facta theo-
loga... cophinum cordis crebro utilioribus et mellitis Sciptu-
rae sacrae eloquiis impletis usque ad summum replebat, ita 
ut semper praesto sibi esset sermo divinus et aedificatori-
us..."72 Az írói munkát ő nem a kevélység és nagyravágyás 
kielégítésének tekintette, hanem a testvéri szeretetből folyó 
hivatásnak fogta fel, hogy a neki juttatott kegyelem minden-



kinek bir tokába jusson.. . „Quaeque obscura infirmioribus 
intellectibus plana et perlucida faciens, quamplures libros 
omni suavitate plenos de dictis Sanctorum more columbino 
triticum recolligentis, compilavit et conscripsit ad utilitatem 
communem monialium in ipsis legere cupientium."73 Az ő 
nevén két m ű maradt reánk. Legátus divinae pietatis és Exerci-
tia spiritualia. Saját kezével azonban csak a Legátus II. könyvét 
írta 1289-ben, a többi részt társnői jegyezték le nagyobbrészt 
még halála előtt.74 Mint később látni fogjuk, valószínűleg ő 
volt Szent Mechtild két bizalmas barátnője közül az egyik, 
aki a Liber specialis gratiae lejegyzését is végezte. 

Az isteni jóság különösen is három nagy kegyelemmel 
tüntette ki. 1. Krisztus állandó érezhető jelenléte szívében: 
„ab illa hora (sc. conversionis) usque in praesens nunquam 
ad oculi ictum sensi vei cognovi te cordi meo alienatum, ... 
exceptis semel undecim diebus"/3 amiről később maga álla-
pítja meg: „quod accidit ex sermocinatione quodam mundi-
ali..."76 2. Lelki stigmái és a szeretet sebe. „Impressisti cordi 
meo sa luberr imorum vulnerum tuo rum praeclara monilia 
et ad hoc vulnus amoris evidenter et efficaciter cordi meo 
infixisti.. Z'77 3. Krisztus Gertrúd szívét a magáéval cserélte 
fel. „Addidist i etiam.. . illám nobilissimam arcam divinita-
tis, scilicet deificatum Cor tuum praebendo in copiam omni-
u m de lec ta t ionum mearum; nunc gratis dando , nunc ad 
május indic ium m u t u a e familiaritatis illud mihi pro meo 
commutando; cum quo et occulta secretorum tuorum judici-
orum simul et deliciarum tuarum mihi manifestasti, ac ami-
cissimis blanditatibus animam meam multoties liquefecis-
ti..."78 

Ez az Istenben elmerült és Istennel egyesült lélek azon-
ban nem volt érzéketlen testvéreivel szemben sem. Gyön-
géd lelke észrevette mások szükségeit és tehetsége szerint 
segíteni is igyekezett rajtuk. Egy nagyon szép fejezet szól az 
ő buzgóságáról a lelkek üdvösségéért. Ebben olvassuk: „Si 



quando aliquem defectum in aliquo proximorum cognos-
cens ipsum corrigi desiderabat, nec desiderii sui videbat ef-
fectum, hoc tanto pondere gravabat animam ejus quod nul-
latenus consolari potuit, donee tam precibus a Domino quam 
etiam exhortacionibus sive per se, sive per alios quos ad hoc 
inducere potuit, saltern aliquantam obtinuisset emendatio-
nem."79 

Az isteni kegyelem indításai iránt való állandó hűség 
megérlelte gyümölcsét. Olyan fokú lelki szabadságra jutott 
el, hogy a világon semmi, még tökéletlenségeinek látása 
sem tudta lelki egyensúlyát és Istennel való egyesülését 
megzavarni. 1302. nov. 17-én boldog bizalommal repülhe-
tett Jegyesének isteni Szívére. (Halálának leírása: Rev. G. ac. 
M. I. XXIII-XXV. Leg. div. piet. L. V. c. 32.) 

Halálának szemtanútól elbeszélt leírása nem marad t 
ránk, hanem csupán annak a jövendölő kinyilatkoztatásnak 
a közlése, amelyben az Úr őt lélekben elragadva e világból 
való elköltözésének körülményeit neki előre megmutatta. 
Úgy látszott neki, hogy az Úr bal karjával isteni Szíve felé 
karolva őt, az Úr ölén pihenve haldoklott. Megjelentek az 
angyalok és szentek, majd hívására a Boldogságos Szűz Má-
ria. Szent Mihály arkangyal elűzi tőle a kísértő ördögöket; 
jelen vannak a Szentek összes rendjei, Szent János evangélis-
ta, az isteni szeretet és a szemlélődés kiváló tanítója, kihez 
Gertrúd egész életében különös ragaszkodással vonzódott. 
Közlik vele érdemeit a vértanúk, hitvallók és Szüzek. „Hinc 
Filius Altissimi, Rex gloriae cum inaestimabili blanditate 
inclinans se, quasi osculum sponsae suae sic in sinu suo deli-
cianti praebiturus, intraxit sibi totam animam illám beatissi-
mam in virtute sua divina... Et sic eam totam circumdans, 
penetrans sibi similem efficiebat: sicut ferrum inflammatur 
ab igne"."0 



3. Szent Mechtild és Szent Gertrúd 
egymáshoz való viszonya 

Mivel a következő fejezetekben minden elkülönítés nélkül 
fogjuk vizsgálni a Szent Mechtild és Szent Gertrúd nevén 
fennmaradt művek szimbolizmusát, szükségesnek tartjuk, 
hogy előbb rávilágítsunk arra a rokonságra, mely műveik 
között fennáll. Bár Michael81 nem alaptalanul mutat rá arra a 
lélektani (talán erkölcsi is!) különbségre, amely kettejük kö-
zött az érezhető kegyelem megvonásának, vigasztalanságá-
nak elviselésében fennáll - ti. Gertrúd ekkor sem veszítette 
el soha lelki békéjét,82 míg Mechtild a pokolban érezte magát 
ilyenkor - irodalmi műveikben főleg stilisztikai szempont-
ból oly egyezések vannak köztük, hogy nehéz volna elkülö-
níteni őket egymástól. Annál is inkább, mert - mint látni fog-
juk - a Liber speciali gratine lejegyzése is részben Gertrúd 
munkája. Érthető azonban így is az a magával sodró, tüze-
sen lángoló nyelv, mely Szent Gertrúdnak saját lejegyzésű 
vagy tollbamondással keletkezett műveiben az élmény tel-
jes erejével tör elő és ragad minket is magával oly erővel, 
mely közel sem érezhető a kinyilatkoztatásokat emlékezet-
ből megörökítő írónő objektív jellegű szavaiban. 

A Legátus divinae pietatis nem egy helye t anúskod ik 
Mechtild és Gertrúd lelki barátságáról.83 A fiatal Gertrúd a 
kinyilatkoztatásokban már tapasztalt, nálánál idősebb Mech-
tild tanácsát kéri ki az Úr akaratára vonatkozólag; őt kéri 
meg arra is, hogy kérdezze meg az Urat, mit kell tartania 
(sentire) a neki juttatott különös kegyelemről. - A Liber spec-
ialis gratiae több helyén84 valaki Mechtild legbizalmasabb ba-
rátnőjének van feltüntetve. A Lib. sp. gr. VII. könyvének a 
Legátus L. V. c. 4.-gyei való egybevetéséből kitűnik az, hogy 
Mechtildnek ez a benső barátnője nem volt más, mint Gert-
rúd. Mechtild halálos ágyán Gertrúd könyvének: Exercitia 
spiritualia 7. részét olvassa, mely a halálra való előkészület-



ről szól.85 - Ez a bizalmas barátnő a vele közölt kinyilatkoz-
tatásokat elbeszélte azzal a szándékkal, hogy ketten leírják; 
s ez meg is történt, mégpedig Mechtild tudta nélkül. Gert-
rúd Mechtildet egy kinyilatkoztatásban megkérdezi már ha-
lála után: vajon kedves-e neki, vagy talán nehezére van, hogy 
leírták az ő kinyilatkoztatásait.86 Tehát Gertrúdnak nem csu-
pán Mechtild nagy kegyelmeiről volt tudomása, hanem a 
két író barátnő közül ő volt az egyik. 

A Lib. sp. gratiae elbeszéli, hogy két bizalmas nővére 
annyi dicséretet végzett egy antifóna elmondásával, ahány 
napig élt a földön Mechtild.87 A Legátus V. könyvének 4. fe-
jezetében88 pedig Gertrúd megkérdezi Mechtildtől, hogy mi-
lyen kegyelmeket nyert az érte mondot t antifónákért és 
szentmisékért. 

Mechtild könyvében89 az utolsó kenet felvételére inti valaki 
Mechtildet, akinek az Úr előre megmondta Mechtild halá-
lát; a Legátus-ból tudjuk, hogy ez a személy Gertrúd volt/ ' 

Mármost ezek a párhuzamosan szereplő helyek, melyek 
az előbb keletkezett Lib. sp. gr.-ban a személy megnevezése 
nélkül, a későbbről való Legátus-ban Gertrúd személyéhez 
vannak kötve, csakis úgy értelmezhetők, hogy a Lib. sp. gra-
tiae lejegyzője azért hallgatta el szerényen annak nevét, aki-
nek révén az Úristen valamiféle kegyelmet juttatott Mechtild-
nek, mert az a személy éppen magának a könyvnek az írója 
volt. A későbbről származó Legátus lejegyzői természetes, 
hogy ezeket a Mechtild könyvében már közölt kinyilatkoz-
tatásokat a többi között már Gertrúd nevével hozták nyilvá-
nosságra. 



III. Kinyilatkoztatásaik és szimbólumaik 

III. 1. Szent Mechtild és Szent Gertrúd 
kinyilatkoztatásairól általában 

Kívül esik dolgozatunk keretein szentjeink misztikájával 
részletesen foglalkozni. Mégis szükségesnek tartjuk röviden 
összefoglalni idevonatkozó észrevételeinket, és főleg a ki-
nyilatkoztatásokban rámutatni a természetes és természetfe-
letti mozzanatok viszonyára, annak a kérdésnek a tisztázá-
sára, hogy egyáltalán vizsgálhatjuk-e a magánkinyilatkozta-
tás szövegeit az irodalomtudomány módszereivel. 

A keresztény életszentség lényege: egyrészt Isten jóságos 
lehajlása az emberhez elsősorban a szentségekkel, melyek 
méltó használatával az isteni természet részesévé leszünk; 
másrészt a kegyelemtől támogatott ember szerető odafordu-
lása, sőt azonosulása Isten akaratával. A keresztény miszti-
ka pedig ennek az Istenbe oltott életnek a megtapasztalása. 
Ennek a lényegi misztikus életnek vannak néha feltűnő kül-
ső megnyilvánulásai is, amelyek - eltekintve a karizmatikus 
ajándékoktól - a szervezet lelki visszhangjainak „réactions 
psychologiques"-nek tekinthetők a belső élményekre.91 Szent-
jeinknél elég ritkán tudunk csak ilyen rendkívüli külső jelen-
ségekről. Szent Mechtildről egy helyen azt olvassuk, hogy 
egyszer, mikor Jegyesével, Jézussal a legbensőbb szeretet-
ben egyesült, külsőleg annyira megszűnt minden életjelen-
ség rajta, hogy mint valami halottat vitték ki a kórusról: „... 
vidit ipsum sponsum Ecclesiae Jesum de coelo se incilinan-
tem expansis manibus, in ejus amplexus mentem, eamque 
medullitus sic in se trahentem, ut tota absorpta in Deum pe-
nitus in se deficeret, in tantum ut a choro portaretur quasi exa-
nimis".92 Szent Gertrúdról is azt olvassuk, hogy egyszer -
szintén a kóruson - elragadtatása közben egészen elszakadt 
a külső világtól, azért nem alkalmazkodott a kórusi szoká-



sokhoz: „Et ecce subito in tantum corporalibus abstrahitur 
sensibus ac Deo unitur interius, quod et in sedendo et stando 
conventui negligeret conformari",93 

Szentjeink a rendkívüli misztikus jelenségek közül a láto-
más és a természetfeletti szavak adományát különös fokban 
is élvezték Istentől. A misztika teológiája a látomásoknak és 
szavaknak három fajtáját különbözteti meg: lehetnek érzéki-
ek, képzeletiek vagy tisztán szellemiek. A testi szavakat, je-
lenéseket külső érzékeinkkel fogjuk fel. Nem szükséges, 
hogy a jelenés érzéki állag legyen, elég ha valamely külső 
ok (angyalok) olyan okozatokat hoz létre, amelyeket érzéke-
ink csalódás nélkül, valóságosan felfognak (pl. mestersége-
sen felidézett rezgés okozta fényjelenségek). Vannak képze-
leti szavak és látomások, amelyeket Isten vagy az angyalok 
képzelőtehetségünkben idéznek elő ébrenlétünkben vagy 
álmunkban. A tisztán szellemi látomásokban és szavakban 
valamely szellemi igazságot fognak fel - amelynek nincs ér-
zékelhető alakja Isten különös közbenyúlásával, azzal a 
megismeréssel, amellyel az angyalok ismernek az égben.94 

A látomások ezen három formája közül leggyakoribbak a 
képzeletiek. Szent Gertrúdnál tudunk testi látomásról is: 
„... frequenter illis diebus quibus ad vivifica alimenta cor-
poris et sanguinis tui accederem, visibili praesentia tua me 
dignareris, licet te clarius non viderem quam ea quae viden-
tur diluculo...".95 A többi látomásról - mégha élő szerzetes-
nővérei szerepelnek is valamely látomásban - nem mernénk 
állítani, hogy érzéki látomás, mert a látomásban leírt külső 
megjelenésüket , szereplésüket ténylegesen nem tud juk 
megmagyarázni az adott körülmények között. Pl. egyszer, 
mikor Sexta idején a közösség minden tagja körmenetben 
vonul föl Krisztus keresztjét hordozni segíteni."1 

Eletének vége felé - a solesmes-i kiadó megjegyzése sze-
rint - tisztán szellemi látomásokban volt inkább része: „... 
ultimis vitae temporibus, imaginibus plerumque substrac-



tis, in animae superioribus potentiis res ageretur, indeque 
difficillime per verba innotesceret".97 Itt elsősorban is a Lelki-
gyakorlatokra gondolhatunk. A leggyakoribbak azonban 
mind Szent Mechtildnél, mind Szent Gertrúdnál a képzeleti 
látomások. A képzeleti látomásokban ismerhették meg azt a 
színes, ragyogó szimbolikus világot, amelynek ismertetése e 
dolgozatnak lesz feladata. Azt gondoljuk, hogy képzeleti lá-
tomásra kell vonatkoztatnunk az ilyen állandóan ismétlődő, 
látomásleírást bevezető kifejezéseket: (deliciari), videbatur, 
videbatur sibi quod, visum est sibi quasi videret stb. Egy-
szer pedig magát a „látomás" szót is használja: „Visio illa 
disparuit".98 Ilyen képzeleti volt Szent Gertrúdnak az év leg-
első látomása, mikor a lelki életben kissé ellanyhult Gertrú-
dot az Úr 1281 adventjében meghívta a szemlélődésre: ép-
pen a hálóteremben tartózkodott, mikor megjelent előtte 16 
éves ifjú alakjában az Úr, és e szavakkal szólította meg őt: 
„Cito veniet salus tua; quare moerore consumeris? Numquid 
consiliarius non est tibi, quia innovavit te dolor? Haec cum 
diceret, quamvis me corporaliter scirem in praedicto loco, 
tarnen videbar mihi esse in choro, in angulo quo tepidam orati-
onem facere consuevi..."99 A képzeletbeli látomásokra utal 
már Gertrúdnak az a szerzetestestvére is, aki egybeszerkesz-
tette a Legátus divinae pietatist, és megírta elébe az előszót: 
„Cum in consequentibus pateat huic jugiter affuisse divinae 
dignationis praesentiam, et tarnen quandoque inseratur 'ap-
paruit ' vei 'affuit ei Dominus', sic intelligendum est, quod 
quamvis vere frequenter affuerit ipsi speciali quadam praero-
gativa, pro causa tarnen et pro tempore quandoque magis 
imaginatoriam exhibuit Uli formám, ad capacitatem proximorum 
quibus hoc notificandum praeordinavit".100 

A látomásokban a misztikus nem veszíti el egyéni tudat-
életét, mint amire a nem keresztény misztika törekszik, mely-
nek célja a személyes lélek feloldódása, megsemmisülése Is-
tenben, nemcsak istenivé, hanem az istenséggel lényegileg 



is eggyéválása; s így - legalábbis szándékában - azonosulva 
a személytelen világszellemmel, megsemmisíti, személyte-
lenéi önmagát is.101 Szent Mechtild egy látomásában a szere-
tetet a zöld szín szimbolizálta. Ez szokatlan volt Mechtild-
nek, mert rendesen arany vagy piros szín jelképezte a szere-
tetet. Ezért kért felvilágosítást az Úrtól.102 Ehhez hasonlót ol-
vashatunk Gertrúdnál is: „Cumque ipsum (S. Joannem Bap-
tistam) considerando recoleret, quod valde dissimilis forma 
eum in pictura ostenderet, quia senex et despicabilis ubique 
depingeretur..."103 Az egyéni tudatélet, korábbi ismeretei-
nek a misztikus élmény közben való felhasználása kitűnik 
azokból a szövegekből is, amelyek szerint a szent maga pró-
bálta a látott jelképeket értelmezni. Idézünk egy-egy példát 
a sok közül: „Supercilia ejus (Domini) specialiter bene erant 
composita et parumper arcuata; per quod sibi videbatur innui 
eius providentia..."104 Mikor Szent Gertrúd fehérvasárna-
pon az evangélium felolvasása alatt arra kérte az Urat, hogy 
ő is elnyerhesse a Szentlelket, az Úr azt válaszolta neki, 
hogy a tanítványok példájára ő is érintse meg előbb oldalát 
és kezét. „In quibus verbis intellexit, quod si quis desiderat 
Spiritum Sanctum suscipere, debet contrectare latus Domi-
ni, id est, cum gratitudine perpendere Cordis divini bonita-
tem..."103 Szentjeink kinyilatkoztatásában - amint látni fog-
juk - benne él a középkor szimbolikus látásmódja, világ-
szemlélete; külön tanulmányt érdemelne az a feladatunkon 
már kívül eső kérdés is, hogy mennyire a középkori tudo-
mány nyomaira lehet találni Szent Mechtild és Szent Gert-
rúd misztikus Szentírás-értelmezésében is. Például egyszer 
kedves apostola, Szent János így magyarázta meg neki kü-
lönös mennyei jutalmát: „... remuneravit (Dominus Jesus) 
illám continentiam, qua conjugem derelinquens, ipsum de 
nuptiis sum secutus..."106 Ebben a kinyilatkoztatásban egy 
elterjedt középkori hagyományra ismerhetünk. 



Sőt ezenfelül maga az Úr is mond olyan dolgokat, melye-
ket csak a középkori teológia nyelvén érthetünk meg, sőt 
néha mai tudásunk szerint a tárgyi tényeknek meg nem fe-
lelő kijelentéseket is. Az Úr a szentáldozás után aranyat, 
tömjént és mirhát ad Mechtildnek, vagyis az istenszeretetet, 
az O szentségét és áhítatát és szenvedésének a keserűsé-
gét,107 - ahogyan már az egyházatyák is szokták értelmezni. 
S az Úr a közfelfogáshoz igazodva valótlan adatot is mond: 
„. . .perpende quod totum tempus triginta trium annorum, quo 
in hoc exilio laboravi pro te...",108 mai biblikus tudásunk 
szerint Krisztus Urunk életkora 4-5 évvel is több lehetett 
ennél. 

Mit felelhetünk most már a felgyülemlő problémákra? -
Mennyiben van jogunk ahhoz - ha egyszer elfogadjuk a ma-
gánkinyilatkoztatások lehetőségét és természetfeletti voltát 
- , hogy egy szent magánkinyilatkoztatását a profán iroda-
lomkritika módszereivel tegyük vizsgálat tárgyává, kutatva 
benne az esetleges irodalmi hatásokat; s van-e ilyenek kere-
sésére jogunk az Úr kijelentéseiben, és hogyan magyaráz-
zuk meg a modern tudomány megállapításai szerint téves-
nek bizonyult kijelentéseket? 

A misztikus élmény bármennyire is természetfeletti, bir-
tokosa mégsem független annak a társadalomnak a viszo-
nyaitól, amelyben él. Benne élnek ők is társadalmunknak 
testi-anyagi-gazdasági, de lelki-szellemi valóságában is.109 

És mint fentebb láttuk, nem szűnik meg a látomásban a 
misztikus egyéni tudata a maga képzet- és fogalomkészleté-
vel. - Hogy az Úristen a gyarló emberi nyelven szól az em-
berhez, ez Istennek a kegyességét bizonyítja csupán előt-
tünk , aki a lka lmazkodik t e rmésze tünkhöz , mint maga 
mondja: „... a nullo debet vilipendi, quicquid per imaginati-
ones rerum corporalium demonstratur, sed studere debet 
quilibet, ut per corporalium rerum similitudinem spirituali-
um delectationum suaves intellectus degustare mereatur".™ 



Ami a téves kijelentéseket illeti, megállapíthatjuk, hogy ezek 
mindig a mellékes mondanivalóra irányulnak, amivel nem 
újat akar Isten mondani, hanem csupán meghatározni a misz-
tika ismeretei alapján, miről is van szó. Tehát - hogy úgy 
mondjuk - Isten akkor nem érte volna el célját, ha a minden-
ki előtt ismeretlen tárgyi igazság szerint beszélt volna a 
másképpen ismert dologról. Tehát mintegy konvencionális 
jelként tekinthetjük az ilyen tárgyi tévedésnek tekinthető 
mellékes mozzanatokat, amelyeket ma is nyugodtan haszná-
lunk, mert mindenki így mondja, bár tudjuk, hogy nem felel 
meg a valóságnak. 

III. 2. Szent Mechtild és Szent Gertrúd 
szimbólumairól általában 

Ebben a fejezetben magának a két misztikusnak szavai-
ból igyekszünk rányitni szimbólumaik stílusalkotására. Jól-
lehet a „szimbólum" szót egyszer sem használják, általános-
ságban főleg Szent Gertrúd írásában többször is találunk 
utalást szimbolikus stílusukra. Amit mi inkább a szimbó-
lum vagy allegória néven neveznénk, ő csupán „similitu-
do", „corporea imaginatio" kifejezésekkel illeti. 

Szent Gertrúd - hogy úgy mondjuk - ezekkel a stiliszti-
kai kitérésekkel a szimbólumhasználat jogosultságát, szük-
ségességét akarja megokolni. Egy ilyen oknak tekinthető: 
„az emberi értelem számára felfoghatatlan Isten ezekkel hajol 
le főleg az egyszerit telkekhez, hogy a maguk képessége sze-
rint ők is megérthessék „az elrejtett Istent". Szent Gertrúd 
aggódva kérdezte meg az Urat, hogy miért különböznek any-
nyira az őneki adott kinyilatkoztatások a másoknak juttatot-
taktól, annyira hogy ő jobban szeretné elrejteni, mint kinyil-
vánítani azokat. Az Úr ezt válaszolta neki: „Sicut si magis-
ter aliquis interrogaretur a pluribus diversarum linguarum 



hominibus, et omnibus respondere unius tantum linguae in-
terpretatione, non expediret quidem, nec acceptaretur a quo-
quam; sed cuilibet secundum interpretationem linguae suae 
responderet, scilicet Latino latine, Graeco graece... Similiter 
ego... cuilibet secundum convenientiam intellectus sui res-
pondero...: scilicet simplicioribus per magis corporeas simi-
litudines quaeque demonstrando, capacioribus vero intellec-
tu occultiores et obscuriores adumbrationes proponendo".111 

De ezentúl Szent Gertrúd is megemlíti a szimbólumhasz-
nálatnak egy általánosnak tekinthető okát: szimbólumra 
nemcsak az egyszerű, a szellemileg műveletlen embernek 
van szüksége, hanem leküzdhetetlen emberi szükséglet a 
láthatatlan és egyértelműen ki nem fejezhető dolgok és élmé-
nyeknek nem kifejezésére, hanem csupán megsejtetésére: 
„Quia invisibilia et spiritualia nullatenus ad intellectum humá-
num aliter quam per rerum corporalium et visibilium simili-
tudines exprimi non possent, oportet ea humanis et corporeis 
imaginationibus adumbrare".112 Szent Gertrúd egy elragad-
tatásban megismerte a Szentháromság kimondhatatlan tit-
kát, de emberi gyöngeségében semmit sem tudott az emberi 
értelem számára kibogozni: „... praeter ista pauca quae sub 
aliqua simili tudine vix potuit abrupte pro ferre".113 Ez a Szent-
írásnak is a kifejezésmódja, mikor az Újszövetségnek felfog-
hatatlan titkait: az Isten-ember megtestesülését, szenvedését 
és feltámadását az Ószövetség prófétái bizonyos hasonla-
tokban, előképekben próbálták az emberi értelem számára 
hozzáférhetővé tenni.114 

Talán nem tévedünk, ha Szent Gertrúd szavait értelmez-
vén azt állítjuk, hogy tudatában volt a szimbólumhasználat 
legirodalmibb megokolásának is, ti. hogy az elvont igazsá-
gok, megvalósí tandó nagy eszmék, gondolatok csak úgy 
válnak elevenen ható erővé bennünk, ha nemcsak eszünk 
vett róla tudomást, hanem szemünkön, fülünkön, nyelvün-
kön, orrunkon és szinte testünk pórusain vált a mienkké, ha 



minden oldalról megnézegettük, ízről ízre megrágtuk; így 
bevonult a szív elzárt kastélyába is; erről aztán elmondhat-
juk, hogy megismertük, hogy lelkünkbe fogadtuk. Egy alka-
lommal az Úr e szavakkal vezet be egy Gertrúdnak adott lá-
tomást: „Ecce ut per exteriőrein similitndinem ducaris ad intellec-
tum spirituálém, perpende..."113 A külső érzékeink körébe eső 
kép arra való, hogy elsegítsen bennünket ezen a földön a lel-
ki dolgok megértéséhez, sőt - megízleléséhez, mint a követ-
kező szöveg szépen tükrözi: „... sicut per alphabetam ad lo-
gicam perveniunt quandoque studentes, sic per istas velut de-
pictas imaginationes ducantur ad gustandum intra se manna il-
lud absconditum, quod nulla corporearum imaginationum 
admixtione valet partin, sed solus qui edit adhuc esurit".116 

Ha a szentjeink használta „similitudines, imaginationes 
corporeae" pontos stilisztikai kategóriáját meg akarjuk hatá-
rozni, nem jutunk egyértelmű eredményre. Bőven találunk 
köztük hasonlatokat és metaforákat. Az elemzésekben itt is, 
ott is rá fogunk mutatni egy-egy hasonlatra, metaforára, 
amennyiben azoknak valamely tárgyi szimbólum a kiindu-
lása és az alapja. Példának bemutatjuk Szent Mechtildnek 
két hasonlatát. Az elsőben nincs semmi vonatkozásban a 
hasonlat következetesen használt szimbólummal: „Eratque 
civitas illa constructa ex lapidibus pretiosis et vivis, scilicet 
Sanctis; ita ut quilibet Sanctus in muro, sicut imago in lucidissi-
mo speculo cum omnibus meritis suis distincte appareret".117 

A következő hasonlatban azonban látjuk, hogyan olvaszt 
közismert szimbólum-képeket a hasonlatba: „Orabit me per 
fervorem, quo anima mea in Deum, velut scintilla in ignem 
suum, revolavit, eiusque divino Cordi, velut penula validissi-
mo impulsu attracta adhaesit..."118 Egy alkalommal az Úr-
nak drágakövekkel ékes sebeit köszöntötte, s az Úr ezt felel-
te neki: „Sicut gemmae magnas in se habent vires, ut etiam 
quasdam hominum expellant infirmitates, sic vulnera mea 
tantae efficaciae sunt, quod omnem animae depellunt lan-



guorem...7/114 Metafora is gyakran szerepel, sokszor egészen 
a Szentírásra emlékeztet, mint például az Énekek Énekétől 
ihletett következő szöveg: „Veni electa mea, columba mea, 
floriger ager meus, in quo omnia quae desiderabam inveni; 
hortus meus amoenus, in quo omne divini Cordis mei delec-
tamentum habui..."120 

De a mi tulajdonképpeni célunk a szimbólumok vizsgá-
lata Szent Mechtild és Szent Gertrúd műveiben. S itt már 
előrebocsátjuk, hogy a szimbólumok tárgyalásában - ameny-
nyiben a mai stilisztikai fogalmainkat próbáljuk alkalmazni 
középkori szövegek elemzésében - nem tudjuk elkülönül-
ten széjjelbontani a tulajdonképpeni szimbólumokat az alle-
góriától. A látomások nyomán elénk rajzolódó kép, jelenet 
csak a legritkább esetben van rokonságban a modern szim-
bólumokkal , amelyekben az önértékű külső kép csupán 
csak sejteti velünk az író mondanivalóját; azokat a megne-
vezhetetlen lelki tartalmakat, amelyeket fölhoz lelke mélyé-
ből, s vigyáznia kell, hogy mire napvilágra hozza, el ne pat-
tanjon, mint a színes, szép, de a durva érintést nem tűrő 
szappanbuborék. Elvétve találunk csak olyan szimbolikus 
verset, amelyben kifejezett célzás is van a tulajdonképpeni 
lelki mondanivalóra. - Ezzel szemben Szent Mechtild és 
Szent Gertrúd szimbolizmusa a fejlődés kezdetlegesebb fo-
kán van még. Szimbolikus képeik inkább nevezhetők mai 
fogalmaink szerint allegorikus szimbólumnak. A külső ér-
zéki ábrázolás nem öncélúan van megalkotva; nem rajzolja 
szinte önfeledt szeretettel, csak a kép kedvéért; amit fölvesz 
a kép elemei közé, mindazzal mondani is akar valamit; a 
kép megrajzolása után következik annak értelmezése, még-
pedig pontról pontra elemzi minden mozzanatában, az ér-
zéki képről lefejt egy-egy szkémát, vele analogikusan össze-
egyeztetett, az értelem számára alkotott vázlatot. Semmi 
kétségünk nincs abban a tekintetben, hogy ez tiszta allegó-
ria. Mégis hol van akkor a szimbólum nyoma ezekben a ké-



pekben? Szimbolikus maga az a lelki attitűd, amiből ezek a 
képek születnek, azután szimbolikus jellegűek azok az ele-
mek, amelyekből allegorikusán felépíti a maga képeit. Szim-
bolikus a látásmódja, a világszemlélete, amellyel az érzéki 
világot nemcsak érzékeivel dolgozza fel, azonfelül, amit a 
szem és fül felfoghat belőle, a lélek többet is lát. Mert a szim-
bolikus látásmód számára a világban nem elszigetelt dolgok 
léteznek, hanem minden mindennel összefügg; a világmin-
denséget egy célkitűző, rendező Értelem alkotta, aki a ren-
dezetlen káoszba belelehelte a Logoszt, s ez a végtelen Lo-
gosz válik megközelíthetővé a fölnyitott lelkek számára, 
akik föl tudják fedezni érzéki megismerésünk adatai mögött 
a vestigia Dei-t, akiket mindenütt megcsap a sensus numinis 
fuvallata. Ezért merjük azt állítani, hogy metafizikai igényű 
és érzékű korok alkalmasak a szimbólumköltészetre. - Az-
után szimbolikusak a képek összetevő elemei is: a külső vi-
lág tárgya analógia folytán többé-kevésbé határozott szelle-
mi jelentést hordoz. Ezek a tárgyi elemek ismétlődnek hosz-
szú századokon keresztül a keresztény szimbolizmus közkin-
cse gyanánt. 

íme egy példa erre az allegorikus szimbólumra: Szent 
Mechtild a szentegyház közepén egy hatalmas nagy fát lá-
tott, melynek lehajló ágai befedték a földet. Egyik ága alatt 
állatok voltak, melyek a fa lehulló gyümölcséből ettek; ezek 
jelképezték a bűnösöket, akik Isten javaival élnek, de csak 
úgy, mint az állatok, hálaadás nélkül. Egy másik alatt embe-
rek állottak táplálkozván a fa gyümölcséből, ezek az igaza-
kat jelképezték. A harmadikon madarak a legédesebben 
énekeltek, ezek jelentették a szenteket, akik szünet nélkül 
dicsérik Istent. Sötét madarak röpködték körül a fát, de az 
abból kiáradó nagy füst távol hajtotta őket. Ezek meg a go-
nosz lelkeket jelképezték, akiket csak az Úr szenvedésére 
való emlékezéssel lehet legyőzni.121 



Ami a szimbólumok belső szerkezetét - a képi és jelenté-
si elem egymáshoz való viszonyát - illeti, csak a legritkább 
esetben kiindulópont az elvont jelentés, amelyben - úgyszól-
ván - keresi a szemléletes képet. Csak abban az esetben for-
dul ez elő, ha az illető jelentésre készen áll valami megszo-
kott vagy önmagától adódó szimbólum. Például Szent Gert-
rúd a Szentléleknek négy adományáért imádkozván, mikor 
a szív tisztaságáért könyörgött, azt látta, hogy szíve hótiszta 
ragyogással fehérlett. Az alázatosság erényéért imádkozva 
azt látta, hogy az Úr mintegy alapzatot épít lelkében ajándé-
kainak a befogadásához. S mikor a lélek nyugalmáért imád-
kozott, lelkét aranygyűrűvel látta körülvéve az ellenség tá-
madásai ellen. Mikor a szeretet egységéért imádkozott, az 
Úr azzal az erénnyel, mint valami öltözettel övezte körül, 
hogy így megvédje és megőrizze lelkében a Szentlélek többi 
ajándékát.122 Azt hisszük, így kell magyarázni a jegyesmisz-
tikára vonatkozó szimbólumokat, és egyáltalán mindazt a 
szimbólumot, amelyben a mélységes titkokat megismerő 
látnók viaskodik az emberi kifejezés lehetőségeivel. 

Azonban kétségtelen, hogy számos szimbólumban a képi 
elem az uralkodó. Amikor valami tartalmat ezerféle képben 
kifejezhetett volna, mégis egy lelki tartalmat szorosan össze-
kapcsolt valamely külső képpel, mégpedig a különböző ese-
tekben különbözővel - feltétlen egy határozott képi elem in-
dította el a tudatfolyamatot a jelentés megfogalmazásához. 
Egyszer Mechtild egy házat látott, melyben két szolgáló 
szűz járt-kelt. „Misericordia erat janitrix, quae omnes adve-
nientes benigne intromittens, ad mensam illám ponebat. 
Charitas vero discumbentibus ministrabat, eratque omnium 
illuc venientium largiflua propinatrix".123 

A jelképeknek még egy jellegzetességére szeretnénk rá-
mutatni: vannak olyan szimbólumok, amelyekben teljesen 
különválasztható a kép és a jelentés, mintegy párhuzamo-
san egymás mellett haladnak, mint az előbbi példák közül a 



fa- és ház-szimbólumban. Nagyon sokszor a kettő összefo-
lyik, mint a mennyország szimbolikus megjelenítésében, a 
jegyesmisztikában stb., ahol a szimbólumok a leírásra, jellem-
zésre váró személy külső díszeként jelennek meg érzékeink 
előtt, s egyúttal jellemzik az illető személyt legbenső mivol-
tában is. 

Ha végül azt kérdezzük, mi szolgáltat alapot a szimbólu-
mokban a jelentéskapcsolásra, vonatkoztatásra, megállapít-
hatjuk, hogy a legritkább esetben vagy talán sohasem a logi-
kai összefüggés. Hiszen ugyanaz a jelentés számtalan sokfé-
le szimbólummal van kifejezve, vagy fordítva is igaz: ugyan-
az a szimbólum-tárgy több jelentést is hordozhat. Legtöbb 
esetben ha világosan nem is kifejezhető, de mindenkitől ér-
zett analógia a jelentéskapcsoló mozzanat. Más esetben meg 
az asszociáció jelölhető meg a vonatkoztatás alapjának. Két 
olyan szimbólumon - ujj és diakónus - szeretnénk szemlél-
tetni a jelentéskapcsolás lehetőségeit, melynek mindegyike 
két esetben is előfordul Szent Mechtildnél; a különbségek-
ből könnyen levonhatjuk a tanulságot. Az ujj-hasonlat Szent 
Mechtild IV. könyvének 31. és 59. fejezetében szerepel. Mind-
két helyen arról van szó, hogy a lelket az Úr kezének ujjai 
(melyeket bizalmasan megcsókolhat [31. fejezet], illetve 
egyenként az ő ujjaihoz illeszthet [59. fejezet]), az Úr külön-
böző erényeire figyelmeztetik, melyeket utánoznia és tisztel-
nie kell. 

A hüvelykujj az első helyen: fortitudo... divini amorisnak 
a jelképe, a másikon: omnipotentia et protectio paternae benig-
nitatis. Kétségtelenül analogikus vonatkoztatás. A mutatóujj 
ordinatio divinae providentiae, illetve sapientia et doctrina 
quam indigentibus deberet impertiri, szintén analogikus 
kapcsolással történhetett, bár az első lehetséges, hogy kép-
zettársítással kapcsolódott a mutatóujj latin kifejezéséhez. 
A középső ujj eminentia cognitionis et contemplationis, illet-
ve altissimwn amorem Dei képzeteket kapcsolta egész játé-



kosán ható analógia alapján. A gyűrűsujj familiaris amor et 
fidelitas, illetve fidelitas cordis kifejezője a jegygyűrűből el-
vont képzettársítás folytán. A kisujj pedig opera humanita-
tis Christi, quae fecit aut passus est, illetve humillima con-
versatio Christi in terra szimbóluma nyilvánvalóan analógia 
folytán. 

A diakónusról vett két sz imbólumban ugyanahhoz a 
szimbólumhoz két különböző jelentést kapcsol. Oka talán 
abban jelölhető meg, hogy más a jelentésvonatkoztatás lehe-
tősége akkor, ha a szimbólum képi eleméből indul ki, és 
más, ha a jelentés foglalja el a szimbólumban a domináló 
szerepet. A következő példához - úgy érezzük - a képből 
született a jelentés: az Urat Mechtild az oltárnál látta szolgál-
ni, és megkérdezte ennek jelentését az Úrtól, aki ezt felelte: 
„Sicut, inquit, diaconus ad altare ministrat, sic ego omnia 
cum sacerdote et in sacerdote operor quae ipse operatur".124  

A másik esetben a diakónus-fogalom szolgál a szimbólum 
kifejtéséhez: „Sicut diaconus altari deservit, sic ego assisto 
Deo Patri meo ad omne impérium eius paratus.. ."125 

Van arra is példa, hogy nem fűzi egymáshoz semmi kap-
csolat a kifejező és kifejezett mozzanatot. Húsvét ünnepén 
Szent Gertrúd megkérdezte az Úrtól, hogy milyen áhítattal 
dicsérje őt az Allelujával. Az Úr azt válaszolta: „Convenien-
tissime poteris me per Alleluia collaudare, in unione laudis 
supercoelestium qui per idem jugiter collaudant in coelis".126a 

Majd megmagyarázta az Alleluia magánhangzóinak jelenté-
sét. Minden magánhangzó szerepel a szóban az 'o' kivételé-
vel, mert az a fájdalmat jelképezi. Ellenben kétszer is szere-
pel az 'a': e hanggal egyesüljön a szentek dicséretével, mely-
lyel magasztalják az istenség átáradását emberségébe. Az 'e' 
hanggal azt a gyönyörűséget, amellyel emberségének sze-
mei az oszthatatlan Szentháromság rétéin gyönyörködnek. 
Az 'u'-val azt a boldogságot dicsérje, mellyel emberségének 
füleit az örökké imádandó Szentháromság kedveskedései 



simogatják. Az 'i'-vel annak az illatos szellőnek a báját ma-
gasztalja, mellyel szent emberségének orrát a Szenthárom-
ság édes lehelete felüdíti.126b - (De talán nem is kell szimbó-
lumnak tekinteni az egyes magánhangzókat, hanem csupán 
azokat az érzelmeket fejezi ki a szöveg, amelyek a húsvéti 
alleluja éneklése közben eltölti a Krisztus feltámadását és 
megdicsőülését ünneplő énekesnőt.) 

IV. Szent Mechtild és Szent Gertrúd szimbólumvilága 

A.) A különféle fogalmak jelképes kifejezése 

1. A lélek egyesülése az Úrral 

Szent Mechtild és Szent Gertrúd a lelki életnek legmaga-
sabb csúcsain járt: az Istennel való egyesülésnek azokról a 
kimondhatatlan, éppen csak megsejthető szent titkairól da-
dognak az érzéki világból elvont emberi szavakkal, amelyek-
ről olyan találó egyszerűséggel mondja Szent Bernát himnu-
sza: Nec lingua valet dicere, quid sit Jesum diligere. Ha a 
költészet a valóság égi mása, akkor a misztikusok írásai 
ugyancsak távol állnak a költészet világától, mert nem egyéb 
az ő szavuk, mint gyenge dadogás, zavaros visszhangja, el-
mosódó árnyéka annak az égi boldogságnak amelyről nem 
szabad embernek beszélni.127 

Ha a lélek bátran elindul az önlemondás útján, az Úr 
gondjaiba veszi őt, és magához hasonlóvá teszi: „Si quis mi-
hi cooperatur, ut eum mihi coaptem secundum beneplaci-
tum Cordis mei, et ego me illi conformem secundum omne 
beneplacitum cordis sui".128a Úgy bánik az Úr választottjá-
val, mint az édesanya nagyon kedvelt leányával. Arcát gon-
dosan megvizsgálja, ha valami szennyet fedez fel rajta, 
azonnal lemossa. Fejét koszorúval feldíszíti; majd anyai sze-



retetében gyengéden megcsókolja. Bevezeti szobájába és meg-
mutatja neki kincsei bőségét; végül pedig a legízletesebb 
ételekkel felüdíti. „Eodem modo animam ad me venienten 
per paenitentiam assumo in gratiam meam, omnesque sor-
des illius detergo. Post haec coronam illi impono, cum variis 
virtutibus eam adorno, sicque mihi in ea complacens ex in-
cont inent amore specialis dulcedinis osculum sibi infigo; 
dehinc familiari admissu ostendo illi per felicem experienti-
am divitias deliciarum mearum; ex hoc cibo eam refectione 
optima, scilicet corporis et sanguinis mei Sacramento".128b  

Szent Mechtild ezzel a kétszeres szimbólumképpel tárja fel 
előttünk, milyen állomásokon keresztül vezeti az Úr a neki 
kiválasztott lelket a belső élet magaslataira. Megtisztítja és 
megszenteli a testét; az Úr egyesíti Gertrúd testrészeit az 
övéivel: „Ut de caetero nunquam nisi ad laudem meam et 
glóriám, et propter amorem meum commoveantur".129 Majd 
átadja Mechtildnek az Úr szemét, hogy mindent vele lásson; 
fülét, hogy amit csak hall, azzal értse meg; száját is, hogy 
mindig azzal beszéljen, imádkozzék és énekeljen.130 

De az érzékeken túl át kell adnia - ami még nehezebb - a 
léleknek belső világát, hisz az Úr lakóhelyül választotta ma-
gának az értelemmel megáldott emberi lelket, Szent Gertrúd-
nak Szent Bernáttól kölcsönzött szép kifejezése szerint: „in-
tellectuale coelum";131 t isztának kell tehát lennie minden 
szennytől „et si non dignam, non tarnen tarn nimis indig-
nam tibi praeberet mansionem".132 

Néhány kedves hasonlatot találunk arra, milyen benső-
ségesen egyesül t a lélek az Úrral: Mechtild megismerte, 
hogy Isten, aki a kegyelem és a dicsőség díszével övezi fel 
az embert, a lélek ruhája (vestis animae);133 aki az Úr szerete-
tét keresi, az mint a nemes madár (nobilis avis) fészket rak 
magának gyarlósága fürtjeiből (ex racemis propriae vilitatis) 
az Úr lábánál;134 Mechtild elragadtatásában úgy élvezi Is-
tent, mint a vízben úszkáló hal vagy a levegőben röpködő 



madár;13" ugyanőt egyszer az Úr egy nagy pusztahelyre (soli-
tudo) hívta magával, fölöttük tetőként hajoltak össze a hatal-
mas fák, alattuk zöldellő, virágos pázsiton foglalt helyet az 
Úr. Mechtild pedig juh formájában járkált a réten, a nyakán 
arany-ezüst karikákból készült láncocskát viselt, mely az Úr 
Szívébe vezetett.136 

De ezeken a természetből vett leleményes képeken túl 
náluk is használatosak a misztikában főképp Ps. Dionüszi-
osztól kezdve általánosan ismert szimbólumok a léleknek 
Istennel való egyesülésére. A lélek fölolvad a szeretet perzse-
lő tüzében,137 és gyönyörűségének minden édességével 
visszaömlik boldogságának adományozójába.138 Egy alka-
lommal, mikor Gertrúd arról kérdezte meg az Urat, hogy 
Mechtild nővér (a magdeburgi) milyen véggel költözik el, 
az Úr egy gyönyörű természeti képben sejttette meg a Mech-
tild nővérre váró jutalmat: „Divina virtute mea absorbebo 
earn, sicut fervidus sol stillam roris exsiccat".134 Egyszer az 
Úr megkérdezte Szent Mechtildet: akarod-e tudni, hogy ho-
gyan vagyok én a te lelkedben? - És csodálatos fényt látott 
előtörni tagjaiból, olyant, mint a nap sugarai.140 Gertrúd is 
ennek az isteni fénynek az özönében látja lelkét egészen át-
alakulva: „... ex deificis oculis tuis sensi per oculos meos int-
rantem lucem..., quae transiens omnia interiora mea... mira-
bilem virtutem in omnibus membris meis videbatur operari, 
... quasi evacuans omnes medullas ossium meorum, ...in 
tantum quod tota mea substantia nihil aliud sentiebatur es-
se quam splendor divinus.. .',141 

A misztikus egyesülés szimbolikájának három legjellem-
zőbb megnyilvánulása az atya-fiúi, baráti és jegyesi viszony 
alkalmazása a lélek és az Úr elválaszthatatlan egységére.142 

A fiúi és baráti viszony valósul meg - ahogy a maga helyén 
bemutatjuk - a Jézus Szíve-tiszteletben. Ezúttal a szeretet 
legforróbb megjelenését, a jegyesi misztikát szeretnénk 
összefoglalni szentjeink élményei alapján. 



A tiszta földi szerelem nyelvén beszélnek a legtisztább 
égi szeretet örömeiről. A Szüzeknek különös jutalma mások-
kal szemben az, hogy az Úr hozzájuk megy és magánosan 
elsusog velük.143 Az Úr keblére emeli és megnyugtatja (recli-
nat) jegyesét, sőt: „dilectus cum dilectoribus suis una in tha-
lamo pausabat".144 

Majd az Úr édes csókkal és öleléssel tüntette ki választott 
jegyesét, s az Istenben egészen elmerülve megszűnt magá-
nak lenni, úgyhogy szinte élettelenül vitték ki a kórusról: 
„quia spiritus ejus totus transierat in ipsum, quem to to cor-
de dilexit.. /\145 Az Úr Jézus számtalanszor menyegzői hason-
lattal sejteti meg a boldogultak örömeit. Ezt a képet szövi 
tovább néhol az evangélium szavaira is emlékeztetve Szent 
Mechtild élénk kiszínezéssel, de tiszta érzéssel: „... vidit pa-
ra tum convivium excellentissimum et Dominum veste nup-
tiali amictum... Cum nuptiae essent paratae, ait Deus: Quis 
in hoc convivio officium geret lusoris? Et cum hoc dixisset, 
accipiens animam in manus suas fecit earn saltare... Anima 
vero Christum amatorem suum amplexibus stringens inti-
mae charitatis, ante mensam convivantium ipsum duce-
bat".146 

Ez a szeretet nem a földi szeretet visszafojtott, szublimált 
változata. Hogy mennyire nem az, még filológiailag is bebi-
zonyítható olyan szövegből, ahol együtt szerepel mindkettő 
szembeállítva egymással: imádkozik az Úrhoz, hogy ment 
lehessen minden földi vonzalomtól, és így felszabadulhas-
son Krisztusnak tiszta szeretetére. „... In amatorio lavacro, 
unde mihi profluxit sanguis et aqua, abluere omnem macu-
lam carnalis et transitoriae delectationis... Iam omni infa-
mia peccatorum emendata, et penuria meritorum suppleta, 
desiderantissima et dulcissima praesentia tua, etsi per me 
indigna, per te tarnen satis digna, inter castos amplexus tuos 
merear iucundari".147 



2. Az égi haza 

A Kinyilatkoztatások könyveiben föltárul előttünk a túl-
világ titkos kapuja, és betekinthetünk annak csodálatos vilá-
gába. Ott látjuk az angyalok karait, a szentek megdicsőült 
seregét, és egyes küzdő lelkeknek a mennyei dicsőségben 
való felmagasztalását. 

Egyszer azt mondotta az Úr Mechtildnek: „Saluta Mat-
rem meam cum omni creatura". S míg ő azon goldolkodott, 
miképp tehetne eleget az Úr felszólításának, sorra megjelen-
tek előtte az angyalok karai. Először is a szeráfi lelkek (spiri-
tus) jöttek égő szövétnekekkel (candelis) segítségére, s most 
máris szeráfi szeretettel hódolt a boldogságos Szűznek. 
Majd a kerubok jelentek meg tükrökkel (lucidissima), s eb-
ből megértette Mechtild, hogy az ő leragyogóbb megismeré-
sükkel kell köszöntenie a Szent Szüzet. Azután a trónusok 
hoztak elefántcsont trónszéket (thronum eburneum); ez ért-
tette meg vele, hogy Isten micsoda háborítatlan, csendes 
nyugalomban (tranquillissima et placidissima) lakott Anyjá-
ban (matrem inhabitavit). Az Uralmak csodás szépségű ko-
ronát hoztak, mely díszítve volt tündöklő szép emberfőkkel; 
ez jelezte azt, hogy a Szent Szűz elsősorban is a megváltást 
szerezte az emberi nemnek. A fejedelemségek virágzó joga-
rokat hoztak magukkal: azt kell tehát neki a Szent Szűzben 
magasztalnia, hogy Isten képmását romlatlanul megőrizte 
magában. A Hatalmasságok kardot viseltek, ezzel jelezték 
azt a hatalmat, amelyet az Úristen égen-földön minden te-
remtmény felett adott Máriának, de különösen is a démo-
nok felett, kik rettegésükben még nevét sem merték kiejteni. 
Az Erősségek aranyserlegeket hoztak, melyekből az Úr ör-
vendezve ivott; s ez meg azt jelentette, hogy az ember eré-
nyekkel válik alkalmassá arra, hogy magát mintegy beléönt-
hesse, és kegyelmével ő működjék benne. A főangyalok 
szép takarót hoztak, mellyel befedték az Urat és Édesanyját: 



ez jelezte azt a bensőséges kapcsolatot, melyet a Szent Szűz 
már a földön élvezhetett. Az angyalok pedig Királyuk előtt 
állva szolgáltak: ebből pedig megértette azt, hogy velük 
együtt neki is magasztalnia kell Isten Anyját mindazért a 
szolgálatért, amellyel a földön Isten Fiának mint hűséges és 
odaadó szolgálóleány szolgált.148 

íme az angyalok kilenc kara, úgy ahogy Ps. Dionüsziosz 
Coelestis Hierarchia-]átó\ kezdve a középkor hagyományában 
meggyökeresedett149 és általánossá vált a hívők képzeletvi-
lágában. Az angyalok karai ott állnak méltóságuk szerint Is-
ten trónja körül, s ők vezetik a lelket Szerelmese felé, még-
pedig úgy, hogy az angyalok az arkangyaloknak, ezek az 
Erősségeknek adják át, mígcsak oda nem érkezik Szerelme-
se trónusához.150 

Az emberiség valamiképpen egyesül az angyalok seregé-
vel: kilenc lépcsőzettel ellátott arany emelkedőt látott, me-
lyen az angyalok egy-egy kara állott, s velük sok-sok ember 
erényeik vagy földi munkálkodásuk minéműségének jutal-
ma szerint. Pl. az angyalok közé azok kerültek, akik a szegé-
nyeknek, betegeknek, vándoroknak buzgón segítségükre 
vannak. A szeráfokkal azok, akik Istent egész lelkükkel sze-
retik, s Istenbe, az örök tűzbe vetik magukat; mindent Isten-
ben és Istenért szeretnek, az ellenséget barátnak tekintik; 
magukban égve másokat is meggyújtanak, és ha tehetnék, 
mindenkit tökéletessé tennének a szeretetben.151 

Megjelennek előttük a szentek karai, mindegyikük saját 
jelvényét viselve: a próféták bezárt aranyszekrénykékkel 
(aurea scrinia et clausa), mely jövendöléseiket jelképezte; az 
apostolok tanításuk jeléül díszes könyvvel; a mártírok szen-
vedésük és vérontásuk emlékére aranypajzsot viseltek; a hit-
oktatók illatos tömjénezőkkel és csészékkel buzgó odaadá-
sukat és imádságukat jelezték; a szüzek szüzességük jelvé-
nyéül aranyliliomot hordtak a Szűzanya tiszteletére.152 



A dicsőült szentek az égben a küzdő emberek leghűsége-
sebb segítői. Mikor Gertrúd haldoklott, az angyalok és a 
szentek sorra felajánlották érdemeiket az Úrnak a hozzájuk 
készülő lélekért.1'3 Gertrúd elbeszélése szerint a haldokló 
Mechtildet ugyanígy segítették az égiek, míg a haldokló 
mellett a Mindenszentek litániáját imádkozták: „Cumque 
singuli Sanctorum in Litania nominarentur, quilibet eorum 
cum ingenti gaudio maximaque reverentia exsurgens, flexis 
genibus mérita sua in specie pretiosorum xeniorum in si-
num Domini offerebat; ut ea in augmentum gaudii et gloriae 
suae dilectae donaret".154 S mikor a litániában a szentek ne-
vét kimondták, mindegyikük nagy örömmel felkelve térdre 
borult az Úr előtt, s kinyújtott kézzel megérintette az Úr ru-
háján azt a gyöngyszemet, mely őmagát jelképezte.1"" Majd 
egy szemléletes hasonlattal világítja meg az ég szentjeinek a 
helyzetét a mennyben: „Eratque civitas illa constructa ex la-
pidibus pretiosis et vivis, scilicet Sanctis; ita ut quilibet 
Sanctus in muro, sicut imago in lucidissimo speculo cum 
omnibus meritis suis distincte appareret".156 

Végül részt vesz a mennyeiek életében a földi ember is. 
Valami sajátságos módon összevegyülnek a látnoknők kép-
zeletében a túlvilág és evilág képei. A liturgia pompája a 
mennyország tündöklő fényében teljesül ki látomásaikban, 
amint a következő fejezetben részletesen is vizsgálni fogjuk. 
De ezentúl is Szent Mechtild oly elevenséggel rajzolja a lé-
lek érintkezését az Úrral és az égiekkel, mint ahogy a menny-
országi jelenetekben azt megszoktuk. 

Nagypénteken, mikor prima idején megemlékezett arról, 
hogy Krisztus épp azon órában állott a helytartó előtt, hívta 
magával az Úr: Jöjj velem az ítéletre. És vivén őt magával 
együtt mennyei Atyja elé állította. Ekkor az égiek serege el-
kezdte vádolni őt: a szeráfok azért, hogy azt a szeretetet, 
mellyel Isten Szíve lángra lobbantotta, ki hagyta magában 
oltani; a kerubok azért, hogy nem járt azon isteni fény után, 



mely őt különösen is megvilágosította. Majd a többi angyali 
és szent karok is azért, mert jegyesét nem szerette egész lel-
kével. Erre ő engesztelésül a Fiút mutatta be az Atyának, aki 
bőségesen eleget tett az ő mulasztásaiért.157 Ugyancsak 
Mechtild beszéli el azoknak jutalmát, akik a római ünnep-
léshez csatlakozva buzgón tisztelték az Úr szent arcát. Az 
Úr lakomát készített szeretteinek, ahol: „Facies Domini qua-
si sol radians splendore singula vasa pro cibo et potu imple-
bat. Dehinc omnes qui aderant , genua flectentes coram 
mensa, amicti splendore faciei Domini quasi vestimento, su-
mebant cibum et potum, qui est refectio suavissima Angelo-
rum et Beatorum".15* Majd meg az Úr, mint bőkezű király, 
királyi ajándékokat nyújtott át övéinek különleges buzgósá-
guk megjutalmazásáért, ami annyit jelentett, hogy a közös-
ség m i n d e n egyes t ag jának buzgó imádságáé r t az Úr 
1000-1000 lelket szabadít ki a bűn kötelékeiből és visz át a 
mennyek országába.159 

Egészen ritkán van szó a „Kinyilatkoztatásokban" a bün-
tetés helyeiről. Egyszer Szent Mechtild látta a tisztítótűz lel-
keit: egyiket a víz, másikat meg a tűz rútította el. De a lélek 
imádságára megszabadultak a büntetéstől és visszanyerték 
szépségüket.16<) Máskor meg a pokol nyílott meg előtte és lát-
ta az elkárhozottak végtelen nyomorúságát, akik kígyók, 
békák, oroszlánok és kutyák és mindenféle kegyetlen vadál-
lat alakjában kínozták és szaggatták egymást.161 

3. A liturgia szerepe 
a kinyilatkoztatások szimbolizmusában 

Ezúttal nem azt akarjuk vizsgálni, hogy a liturgia milyen 
hatással volt szentjeink lelkiségének a kialakításában; szoro-
san véve azt sem, hogy milyen része volt a misztikus élmé-
nyek elnyerésében (ti. legtöbbször liturgikus cselekmények 



közben ragadta el lelküket a kegyelem), hanem a liturgiának 
a nyomait keressük a misztikus élmények szimbolikus kife-
jezésében, ábrázolásaiban és szinte drámai megjelenítésében. 

A liturgia legközvetlenebb és legszembetűnőbb hatása a 
hasonlatok, lelki értelmezések szinte áttekinthetetlen töme-
gében nyilvánul meg. Éppen csak egy-egy példát válasz-
szunk ki szemléltetésül a sok hasonló közül. Dixit amor ad 
animam: Intra in gaudium Domini tui. In hoc verbo totaliter 
in Deum rapta est, ut sicut aquae stilla infusa vino, tota mu-
tatur in vinum, ita haec beata im Deum transiens, unus cum 
eo spiritus est effecta.162 Első hallásra látjuk, hogy a szentmi-
se felajánlási imádságai közül a kehelybe öntés cselekménye 
és annak misztikus értelmezése lebegett Szent Mechtild 
előtt. Újév napján az Úr a körülmetélés lelki értelmére oktat-
ja ki a kis Jézus körülmetélését ünneplő Mechtildet: a szív, 
száj és cselekedet körülmetélését kívánja az Úr a kevély és 
világias gondolatok, rágalmazó ítélkező szavak, haszonta-
lan cselekedetek levetésével.163 Másutt részletesen beszélünk 
a misztikus értelmezésekről, itt csak egy példán mutatjuk 
be, hogy a liturgia minden ízét hogy hatották át ezekkel a 
titkos lelki jelentésekkel. Húsvét vasárnapján az Úr megma-
gyarázta Gertrúdnak, mint kell áhítattal énekelnie az Allelu-
ját. Minden magánhangzó előfordul e szóban, kivéve az 'o', 
mivel az fájdalmat jelöl. Az 'a' éneklésekor a szentekkel ma-
gasztalja az istenség édes kiáradását, Krisztus emberségét. 
Az 'e ' hanggal dicsérje emberségének gyönyörűségét az 
oszthatatlan Szentháromságban. Az 'u'-val emlékezzék meg 
az Úr gyönyörűségéről az égiek szüntelen magasztalása mi-
att. Az 'i'-vel magasztalja Krisztus emberségének illatozó 
gyönyörűségét, melyet a Szentháromság magába szívása 
szerez neki.164 

A szent zsolozsmában eltűnik ég és föld különbsége. Az 
oratórium benépesedik az ég lakóival: angyalokkal és szen-
tekkel, sőt szentjeink látomásában maga az Úr Jézus is részt 



vesz rajta. A különösen is tisztelt Szent János apostol ünnepén 
a kis Jézus ébresztette a nővéreket az apostol kíséretében, ők 
is vezették a nővéreket a kórusra lámpásokkal világítva ne-
kik, miközben az angyalok megszámlálhatatlan sokasága 
övezte őket.165 Gyümölcsoltó Boldogasszony vigíliáján az Úr 
Édesanyjával a káptalanterem főhelyén ülve várták a nővé-
rek érkezését, mindenkit kimondhatatlan nyájassággal fo-
gadtak, és mikor felolvasták az ünnepet, Jézus Anyjához 
fordulva kedves főhajtással köszöntötte Őt, mintegy felújít-
va benne azt a kimondhatatlan édességet, melyet a megtes-
tesülés pillanatában érzett.166 Ehhez hasonló Szent Mechtild-
nél az a jelenés, amelyben Karácsony vigíliáján az apátnő 
helyén székelve részt vett a kapitulumon, és elefántcsont tró-
nusáról színtiszta patakocska csörgedezett, mely lemosta a 
Miserere zsoltárt imádkozok arcát; azután egyenként az Úr-
hoz járulva felajánlották imádságukat az Anyaszentegyhá-
zért, az Úr pedig aranykelyhet nyújtott mindazoknak, akikről 
imádságukban megemlékeztek.167 Szent János ünnepének 
matutinumában az ünnepelt szent körüljárt a zsoltározók kö-
zött, és mindenkinek kelyhet helyezett a szájához, melyben 
összegyűjtötte a zsoltározók áhítatát és szándékát, s örömmel 
Krisztusnak ajánlotta az imádságkelyhet.168 

Mikor a szent szertartások egyes cselekményei szolgál-
nak a látomás elindító mozzanatául , meggazdagodnak a 
külsőleg jelentéktelennek látszó jelek az élő hit szemléletes 
megjelenítéseivel. Szent Ágnes ünnepén drágakövekkel ki-
vert aranytömjénezővel füstölte meg a nővéreket a kórus-
ban a nap szentje,164 mint az ünnepi szentmisében a diakónus 
ma is szokta. Szent Gertrúdnál olvassuk, hogyan áldoztatta 
meg maga az Úr, mikor betegsége miatt nem tudott részt 
venni a szentmisén: elimádkozta a Confiteort, majd mikor 
befejezte, az Úr elmondta felette a feloldozás szavait: Miser-
eatur vestri divinitas mea, et dimittat vobis omnia peccata 
vestra. Majd az Úr ölébe vette, és édes ölelések között adta 



át magát neki.170 Szent Mechtild is leírja egy helyütt az áldo-
zás szertartását misztikusan, úgy ahogy megszoktuk közép-
kori ábrázolásokon: Conregatio tota ad mensam illám acce-
dens, unaquaeque sub brachio B. Virginis quasi geniculando 
accepit Dominicum corpus de manu Dei; et beata Virgo cra-
teram auream cum fistula aurea ad latus Domini tenebat, 
per quam sugebant omnes liquorem, ilium dulcissimum qui 
de pectore Domini emanabat.171 

Gyakran a liturgikus szöveg, legtöbbször evangélium a 
látomás alapja, arra épül a jelenés, vagy helyesebben az 
evangéliumi szakasz egyszerűen dramatizálódik előttünk, 
mintha nagy díszletekkel, a látványosság számára megis-
métlődnének az üdvösségtörténet egyes jelenetei. Nagyon 
szép és jellemző példa a sok között az Angyali üdvözlet172 

színes bemutatása: Gábriel főangyal megjelenik aranybetűk-
kel ékesített zászlót tartva; őt követi az angyalok mérhetet-
len sokasága, kik falként veszik körül a Szent Szűz házát, 
ahol tartózkodott. Majd az Úr mint virágzó jegyes és kedves 
ifjú jelenik meg, várva, míg az angyal tisztelettel üdvözli a 
Szent Szüzet. Miután a Szűzanya alázatosan elrebegi: Ecce 
ancilla Domini, a Szentlélek galamb képében leszáll, megár-
nyékolva a Szent Szűz méhét.173 Az elbeszélésben szinte 
semmi új elem nincs a Szentíráshoz képest. Csupán még ér-
zékelhetőbb. Önként arra kínálkozik, hogy megfessék vagy 
eljátsszák. 

Ezzel el is érkeztünk Szent Mechtild és Szent Gertrúd lá-
tomásainak talán legjellemzőbb sajátságához: a látványos-
sághoz. Szemünk előtt látnivaló cselekmények játszódnak 
le; a két kötetre terjedő műben talán nincs egyetlen egy el-
vont tanítás sem, amely ne az érzékelhetőség mezében jelen-
nék meg. De ezúttal többről van már szó: azt állítjuk, hogy a 
liturgia külső pompája tette a legdöntőbb hatást képzeletvi-
lágukra, és annak hatására fejlődhetett ki bennük az a színes 
leíró, mozgalmasan cselekvő látomásfaj, amely egész sajáto-



san jellemzi őket. Ha látomásaikat olvassuk, az az érzé-
sünk, mintha egy középkori misztériumdráma peregne le 
szemünk előtt. 

Számtalan példát idézhetnénk erre a drámai megjelenítés-
módra. Elsőnek egy olyat választunk ki, amely még szorosab-
ban kapcsolódik a liturgiához: De Missa quam Dominus Je-
sus personaliter decantavit in coelo cuidam virgini adhuc 
existentis in corpore nomine Trutta.174 Gertrúd szomorúan 
panaszkodott az Úrnak, hogy betegsége miatt nem tudott 
részt venni a szentmisén. Erre az Úr megvigasztalta azzal, 
hogy O maga fog előtte misézni. Az Úr az összes szentekkel 
együtt maga énekelte a Gaudete in Domino semper kezdetű 
(Dom. III. Adv.) Introitust, hogy jegyesét a benne való öröm-
re ébressze. A Kyrie eleison-ra a trónusok karából két angyal 
felkelt és Gertrúdot az Isten színe elé vezette; ahol az térdre 
borulva elnyerte bűnei bocsánatát; majd két kerub nyájasan 
közrefogva Jézus Szentséges Szívéhez vitte. A Christe eleison-
ra Gertrúd szívében összegyűjtött minden gyönyörűséget, 
amit csak ember valaha érzett a földön, és szívéből az isteni 
Szívbe mint minden gyönyörűség forrásába visszaöntötte. 

Az utolsó Kyrie eleison-ra a szeráfok karából ketten a 
Szentléleknek mutatták be a lelket tisztelettel, aki áthatotta a 
léleknek három tehetségét: a megismerést, a haragvó és vá-
gyakozó részt. Majd az Isten Fia felkelve királyi trónján az 
Atya-Isten felé fordulva édesen csengő hangon énekelte: 
Gloria in excelsis Deo, és az egész mennyei udvar vele folytat-
ta az angyali éneket. Közben két trónálló csodásan díszített 
trónust hozott és az Úr elé helyezték. Azután két szeráf 
Gertrúdot a trónra ültette, két kerub pedig fáklyát tartott 
mellette; a lélek tehát királyi bíborban székelt Jegyeséhez 
hasonló dicsőségben. 

Mikor pedig e szavakhoz értek: Domine Deus Rex coe-les-
tis, valamennyien elhallgattak, és az Isten Fia egyedül éne-
kelte ezt az Atyaisten dicsőségére. Majd az Úr a Dominus VO-



biscum-mal édesen köszöntötte a lelket, az pedig örömmel 
válaszolta: Et spiritus meus tecum, praedilecte. Szent János 
evangélista énekelte a szentleckét. Majd a Graduale, Allelu-
ia és Sequentia után Szent Lukács evangélista kezdte az 
evangéliumot. Majd e szavaknál: Exultavit Dominus Jesus in 
Spiritu Sancto et dixit (Le X. 21.), fölkelt és felemelt kézzel 
énekelte a legszebb dallamon az evangélium következő sza-
vait: Confiteor tibi, Pater coeli et terrae, emlékeztetve a meny-
nyei Atyát arra, hogy milyen buzgó szívvel és hálaadással 
mondta e szavakat a földön. Majd az Úr intésére Gertrúd in-
tonálta az Anyaszentegyház képviseletében a Credo-1, utána 
pedig a szentek kara énekelte el az offertóriumot: Domine 
Deus, in simpiieitate cordis mei (in Ded. Eccl.). Offertóriumkor 
azt látta, hogy az Úr Jézus Szíve csodálatosan ragyogó oltár 
lett, s azon ajánlották fel az angyalok és szentek érdemeiket 
és imádságaikat. Majd Gertrúd őrzőangyala aranykelyhet 
hozott; benne voltak Gertrúdnak gyermekségétől kezdve el-
viselt testi-lelki szenvedései, és ezt is felajánlotta az isteni 
Szív aranyoltárán. Az Úr, mikor a prefációt kezdte énekel-
ni, a Sursum Corda-ra a szentek szívüket aranysípok alakjá-
ban az isteni Szív oltárára helyezték, s az Isten Fia az Atya-
Isten dicsőségére továbbfolytatta énekét. S amikor elénekel-
te a Per Jesum Christum szavakat is, elhallgatott és az egész 
mennyei sereg a legtiszteletteljesebb ujjongással zengte: Do-
minum nostrum, hogy kimondhatatlan örömükben megvall-
ják, hogy egyedül O Teremtő és Megváltó Istenük, és min-
den jónak legbőkezűbb osztogatója. S amikor elérkezett e 
szavakhoz: Per quem majestatem tuam laudent Angeli, az an-
gyali lelkek elbeszélhetetlen ujjongással odaröpültek, kezük-
kel tapsolva, mintha az égi udvart hívnák Isten dicsőítésére. 
S az angyalok rendjei nevük említésekor arcukra és térdre 
borulva imádták Urukat. A prefáció végén Szűz Mária elő-
lépve legédesebb hangon into-nálta a Sanctus-1 az oszthatat-
lan Szentháromság magasztalására. S majd mikor a Szentos-



tya felemelésekor megszólalt a templom harangja, látta, 
hogy az Isten Fia isteni Szívét felajánlotta az Atyának. A Pa-
ter noster-t az Úrral együtt mondta el Gertrúd, egyesülve az 
O Szívének érzelmével. Majd elérkezett a szentáldozás ide-
je: az Úr magához hívja, és gyönyörteli öleléssel magához 
szorítja és édes csókokkal simogatja és beléhatolva istensé-
gének erejével annyira beléömlik, amennyire azt ez életben 
tapasztalni egyáltalán csak lehetséges. Majd a „kántorok 
kántora" egyesülése örömében az egész mennyei sereggel 
együtt köszöntötte a lelket, végül is a küzdő Egyház nevé-
ben az Úr maga imádkozta az áldozás utáni imádságot. Mi-
után az angyalok karai elénekelték az Ite missa est-et, az Is-
ten Fia kiterjesztvén királyi kezét áldását adta Gertrúdra. 

Szűz Mária mennybevitelének ünnepén is hasonló bájos 
és megindító dramatizálásra találunk Szent Mechtildnél és 
Szent Gertrúdnál is.173 Már nem szorosan a liturgiához kap-
csolódó ilyen drámaszerű látomásokat találunk néhány lé-
lek másvilági boldogságával kapcsolatosan: magdeburgi 
Mechtild halálának leírása és mennyei megdicsőülése,176 egy 
domonkos testvér égi boldogsága;177 ugyancsak nagyon szép 
a Gertrúd apátnő mennyei boldogságáról szóló leírás.178 

Végül befejezésül idézzük Szent Mechtildnek nagypénte-
ken nyert látomását. Ez a dramat ikus leírás, úgy látjuk, 
hogy közeli kapcsolatban áll, a Jedermann címen nálunk is 
ismert misztériumjáték egyik jelenetével, amelyben a Confi-
teor mondása közben az égiek sorban vádolják a bűnös em-
bert, végül is fölmentik bűnbánatáért. Lehet, hogy csak ha-
sonlóság: ez is bizonyítja azonban misztériumdrámaszerű-
ségét; vagy pedig közvetlen irodalmi hatásról lehet szó, ami 
beható kutatást igényelne. - Nagypénteken Prima idején, 
mikor arról emlékezett gondolatban, hogy az Úr épp akkor 
állott a helytartó előtt, így szólt hozzá az Úr: Veni mecum ad 
judicium. S ezzel magával együtt mennyei Atyja trónja elé 
állította. S akkor az összes szentek valamennyi teremtmény-



nyel elkezdtek panaszkodni miatta. A szeráfok azért vádol-
ták, hogy az istenszeretetet, mellyel Isten Szíve lángra lob-
bantotta, ki hagyta magában oltani; a kerubok, hogy nem 
azt az isteni fényességet követte, mely őt különösen is meg-
világosította. Azután sorban a trónusok, hatalmak, uralmak, 
erők, arkangyalok, angyalok vádolták azon erényben való 
hiányosságai miatt, melynek ők képviselői voltak. Azután 
jöttek a szentek, elsőnek a Szűzanya panaszkodott , hogy 
hűtlen volt az ő isteni Fiához, akit pedig testvérének szült, 
majd az apostolok, vértanúk, hitvallók, szüzek vádolták, 
mivel Jegyesét nem szerette egész lelkével. - Akkor a jóságos 
Jézus így szólt az Atyához: „De omni querimonia ei objecta 
ego ad singula pro ea respondebo; quia ejus amore me fate-
or esse captum". Erre a lélek igen nagy bizalommal ilyen ke-
zesség iránt, engesztelésül a Fiút mutatta be az Atyának, aki 
erényeivel bőséges elégtételt nyújtott az ő mulasztásaiért".179 

4. A Szentháromság szimbólumai 

A Szentháromság szimbolikus ábrázolása legalábbis No-
lai Paulinra,180 vagy esetleg még korábbi időre megy vissza. 
A képzőművészetben a szentháromsági szimbólumok leg-
gyakoribb formái voltak: a három isteni személy emberi 
alakban egymás mellett ül; majd a tritheizmus vádjának kikü-
szöbölésére csupán egy test jelenik meg három szorosan 
egymás mellé kapcsolódó fejjel; Jézus jordáni megkereszte-
lésével kapcsolatosan az Atya ősz öregember, a Szentlélek 
galamb alakjában; Szűz Mária megkoronázásával kapcsola-
tosan; a 12. századtól kezdve nagyon elterjedt a Szenthá-
romságnak Krisztus szenvedésével kapcsolatos ábrázolása, 
az ún. Gnadenstuhl formájában: az Atyaisten trónusán ülve 
kezében tart maga előtt egy nagy keresztet a fölfeszített 
Krisztussal, a Szentlelket jelképező galamb pedig mellén 



vagy feje fölött lebeg; gyakori az egyenlő oldalú háromszög-
gel való jelképezés, vagy emberi és állati testeknek (különö-
sen nyúl, sas, oroszlán) sokszor egészen bizarr háromszöges 
összekapcsolása; három egymásba fűződő gyűrű.181 

Ezen jelképes megjelenítések közül alig találunk valamit 
Szent Mechtildnél és Szent Gertrúdnál, és egyáltalán nem 
nevezhető gazdagnak e tekintetben szimbolizmusuk, bár 
azért itt is találunk néhány új motívumot. 

Sokatmondó és találó a forrás-szimbólum: mely kezdet 
nélkül önmaga által van, és bár mindent eláraszt kellemes 
kiáradásával, magában soha meg nem fogyatkozik.182 Egy 
másik helyen szemléletesen kifejti, hogyan jelképezi a forrás 
a Szentháromság egyes személyeit: ... vidit in excessu men-
tis fontem vivum, splendidiorem sole; qui in semetipso et ex 
semetipso existens, suavissimum et optimum ex se aerem 
faciebat. Consistorium firmissimi et pretiosissimi operis 
erat, habens hauritorium suum in seipso, absque humano 
opere seipsum hauriens, et omnibus liberaliter communi-
cans. Per solidissimum fontis consistorium Patris omnipoten-
tiam intellexit designari; per hauritorium, Filii Dei increa-
tam sapientiam, quae pro suo beneplacito omnibus libenter 
effundit et cuique prout vult, distribuit et communicat; per 
dulcedinem aquae, Sancti Spiritus ineffabilem suavitatem et 
bonitatem. Per aerem significabatur quod Deus est vita om-
nium; quia sicut absque aere homo non potest vivere, ita si-
ne Deo nulla vivit creatura.183 Ezzel rokon egy másik szimbó-
lum: a hegy tetején (vertice) a Szentháromság trónusa foglal 
helyet, melynek tövéből az isteni kegyelemnek négy patakja 
fakad.184 Elvétve szerepel a közismert lóhere-jelképezés is: 
vidit beatam Virginem..., et virgineum Filium suum in dext-
ra tenentem, cuius vestes trifoliis erarit plenae. Per trifolia 
intellexit excellentiam venerandae Trinitatis designari...185 

Rokon ezzel egy másik kép is, amelyben egy tündöklő lili-
om (a Szűzanya) három levéllel ékeskedik: a Szentháromság 



ajándékaival, az Atya mindenhatóságával, a Fiú és Szentlé-
lek bölcsességével és jóságosságával.186 

A Szentlélek Istenre egy eléggé ritka és másutt szokatlan 
képet alkalmaz: a sas-szimbólumot: vidit Spiritum Sanctum 
in specie aquilae per chorum volantem, de cuius corde tot 
radii, quot personae aderant, procedebant...187 

Fölemlíthetünk még két szép metaforát is: az egyik dog-
matikus, a másik liturgikus szempontból szépen kiaknázha-
tó vonatkoztatás: Facies animae tuae est imago s. Trinitatis. 
Hanc imaginem anima in mea facie velut in speculo jugiter 
contempletur, ne forte macula reprehensibilis inveniatur.188 

Ecce Cor meum, dulcissimum semper venerandae Trini-
tatis orgánum, oculis mentis tuae praetendo, cui omnia, quae 
per te minus supplere sufficis, fiducialiter pro te supplenda 
commendabis. . . Cor meum semper aderit tibi ad hoc, ut 
omnes negligentias tuas qualibet hora pro te suppléât.189 

5. Milyen volt Krisztus külső megjelenése? 

Szent Mechtild és Szent Gertrúd mintegy határponton 
állnak a középkori misztika történetében.141' Világosan szét-
különíthető náluk a - talán - bencésnek nevezhető misztika 
megdicsőült Krisztus-alakja, aki dicsőséges királyként, drá-
gakövekkel ékesített keresztfán trónol, vagy a szentek sere-
gétől övezve a mennyei dicsőségben székel megdicsőül-
tem191 A másik, talán ferencesnek nevezhető miszt ika , 
amelyben éppen a „humánus" új világ korai előhírnökeként 
elsősorban Krisztus embersége kerül előtérbe: ennek jegyé-
ben is tekinthetjük Assisi Szent Ferenc grecciói karácsonyát 
és az Alverna hegyen nyert stigmatizációját.192 

A dicsőséges Krisztusról vett ilyen kifejezések: in solio 
sublimi sedens, Dominus maiestatis, Rex gloriae stb. szá-



mon sem tartható bőségben, szinte lapról lapra ismétlődnek 
szentjeink írásaiban. Legtöbbször a mennyei dicsőségben, 
szentektől körülvéve jelenik meg előttünk: ... apparuit huic 
Dominus Jesus in throno maiestatis suae, exornatus tot mo-
nilibus pretiosis in m o d u m speculorum lucidorum, quot 
personae Sanctorum sibi jam conregnant in coelis.191De ezek 
a kifejezések, képek - sit venia verbo - talán éppen a sűrű 
használat miatt már nagyon is megszokottá válnak, és az él-
ményt már kevésbé érezzük a szokványos kép mögött. Bizo-
nyos egyhangúságot sugallnak ezek a folyton ismétlődő di-
csőség királya-féle képek vagy legtöbbször csupán kifejezé-
sek. 

Úgy érezzük, hogy sokkal frissebbek, élménvszerűbbek a 
földi Krisztusra vonatkozó misztikus látomások azoknál a 
szenteknél, akiket sajátosan Krisztus embersége misztikusai-
nak szokás nevezni.194 Szent Mechtild egy látomásában a 
szentmise közben azt látta, hogy a dicsőséges Királynő (Re-
gina gloriae) egy égig érő lépcsőn leereszkedve ölében gyö-
nyörűszép gyermeket tartott, akit azután az oltárra helye-
zett. Mikor a szentostyát felemelték, a pap magát a gyerme-
ket emelte fel, és amit a szentostyával végeztek, mindazt 
ővele tették.195 Karácsony offíciumán a Szűzanya körülvitte 
a kisdedet a kóruson a nővérek között és mindegyiküknek 
átnyújtotta, hogy szeretettel keblükre szorítsák a szeretetre 
méltó, kedves gyermeket.196 Egy más helyen szépen kifejti a 
pólyába takart kis Jézussal való egyesülés lelki jelentését is: 
Cum beatissima mater tua te sa tageret involvere infantiae 
pannis, ego postulabam me tecum simul involvi... et sic vi-
debaris involvi candido sindone innocentiae, et stringi au-
rea fascia charitatis, quibus si tecum involvi et stringi volui, 
magis oportebat me insudare omnimode munditiae cordis 
et operibus charitatis.19' 

Ha az Úr Jézus nem a mennyei dicsőségben, fényes trónu-
sán ülve nyilvánítja ki magát szentjeinek, hanem mintegy 



belevegyül az ő földi kereteik közé: ahogy a dormitórium-
ban fölkelnek, vonulnak a kórusra, végzik a szent zsolozs-
mát, részt vesznek a szentmisén, és míg elragadtatásukban 
lélektanilag ennek a földhöz kötöttségnek tudatában van-
nak, rendszerint viruló szép ifjú alakjában jelenik meg nekik 
az Úr. Mint 10 éves ifjú jelenik meg a gyermek-Jézus Szent 
János apostol ünnepén, hogy annak kíséretében a szent zso-
lozsmára felkeltse a nővéreket.198 Másutt meg mint 12 éves 
gyönyörűszép gyermek,199 és ismétlődnek számtalan helyen 
az ilyen és ehhez hasonló kifejezések: ingrediens Dominus 
in similitudine juvenis valde delicati,200 apparuit Filius in 
florentissimae juventutis grata vernantia.201 És Gertrúd gyö-
nyörűségét találta a szeretetre méltó ifjúban, akit belső érzé-
keivel látott: vidi juvenem amabilem et delicatum, quasi se-
decim annorum, in tali forma qualem tunc juventus mea 
exoptasset exterioribus oculis meis placiturum.202 

A szenvedő Krisztus természetesen még nem a barokk 
lelkiséget jellemző, vérengző hóhéroktól agyonkínzott, vér-
rel borított, szánalomra méltó „Embert" idézi fel írásukban. 
Néhol még egész rokon ez a kép a román kornak drágakö-
ves, dicsőséges Krisztus-keresztjével, pl. az ilyen látomás: 
apparuit Dominus Jesus... super quolibet vulnere suo ha-
bens flores aureo splendore coruscantes..."203 De ezenfelül 
és ezen túl kétségtelenül megjelenik előttünk a nagypénte-
ken ellenséges érzületű emberek között keresztjét hordozó, 
sebekkel borított Krisztus is. Egy alkalommal megkötözött 
kezekkel és lábakkal látta Mechtild az Urat,204 majd másutt 
meg ahogy keresztjét hordozta és az egész közösség minden 
tagja a maga terhét és nehézségét zöldellő lomb alakjában 
az Úr keresztjére helyezte, amit azután valamennyien közö-
sen kezdtek el hordozni.205 Szent Mechtildet az Úr szent testé-
nek sebeivel - szám szerint 5490 - üdvözölte,206 majd megen-
gedte neki az Úr, hogy fejét lábának szent sebére hajtsa, s ott 
mint valami sistergő fazék bugyogását hallotta: Olla ebulli-



ens semper sonat ac si dicat: Curre, curre; sic fervens et ebul-
liens amor Cordis mei semper instigavit me dicens: Curre, 
curre de laboré ad laborem, de civitate ad civitatem, de prae-
dicatione ad praedicat ionem; nec unquam quiescere me 
permisit, donee omnia saluti tuae necessaria ad finem usque 
complevi.207 

Az Úrnak eddig mondott külső megjelenésmódjai nem 
tekinthetők szorosan véve szimbólumoknak, hiszen a dicső-
séges vagy a földi Krisztus ténylegesen megvalósult külön-
féle állapotait jelzik. De mivel Krisztus emberségének föltá-
madása után egyetlen létmódja van, ti. a megdicsőült ember-
ség alakjában, ezért ha a Krisztus-hívők kegyelete Krisztust 
földi életének különböző állapotaiban állítja az imádó tiszte-
let középpontjába, ennek mindig sajátos, mélyebb értelmű 
lelki háttere van: Krisztus kimeríthetetlen gazdagságának 
más-más kincsét próbálják lelkük számára megszerezni. 
A tisztelet ezen módjának tehát valamiképpen szimbolikus 
értelme van, és ezért tudjuk a különféle Krisztus-képeket 
különösebb erőltetés nélkül is - mint föntebb tettük - elhe-
lyezni a művészettörténet más-más jelentésű fázisaiba. 

A tulajdonképpeni szimbólumok közül legjelentősebb és 
leggyakoribb a jegyesi szimbólum. Mivel föntebb már részle-
tesen ismertettük, ezúttal nem akarjuk ismételni. A liturgiá-
val kapcsolatosan gyakori egy másik kép is: az Ur mint dia-
kónus jelenik meg előttünk dalmatikába öltözve, mint aki a 
pappal együtt mutatja be az áldozatot.208 

Végül találunk az Úrról szebbnél szebb képeket, amelyek 
a szövegösszefüggés alapján hasonlatnak, vagy legfeljebb 
metaforának tekinthetők. Az Úr olyan, mint a fogoly: ego si-
cut captivus qui nil praevalet, quam quod dominus suus jus-
serit, ad omnem voluntatem tuam ero paratus.204 Cognovit 
quod omnia Christi membra in operibus suis nobis velut spe-
cula lucent, et omnia opera ejus de Corde ejus ex amore pro-
cesserunt.210 Majd meg a méhhez hasonlítja magát az Üdvö-



zítő, aki az isteni kegyelem édességét adja magából az embe-
reknek.211 Az Úr Jézus a leggyöngédebb hasonlatokkal vi-
gasztal egy szomorkodó nővért: Ad quam (sc. Mechtildem) 
Dominus: Et cur turbatur? Ego créa vi eam mihi, et dedi me 
sibi ad omnia quae requirit a me. Ego sibi pater in creatione; 
ego mater in redemptione, ego fráter in regni divisione; ego 
soror in dulci societate.212 Befejezésül pedig idézzük a tüzes 
szeretet lángoló betűivel írt Exercitia spiritualia harmadik 
gyakorlatában Krisztusnak a szentírással rokonul hangzó 
hasonlatát önmagáról: Ego ipse sum splendor divini solis. 
Ego fulgidissima dies vernalis, quae sola semper clarescit et 
occumbere nescit...213 

6. Szűz Mária 

Ebben a fejezetben Szent Mechtild és Szent Gertrúd ma-
gánkinyilatkoztatásai alapján magunk elé állítjuk a Szűz-
anya külső alakját, az O szeplőtelen Szívét, szerepét az üd-
vösségtörténetben és végül dicsőségét. 

Már az őskeresztény képzőművészeti emlékeken gyakori 
a bizánci stílust tükröző ülő Madonna a gyermek-Jézussal 
(pl. a ravennai érseki palotában).214 Részletezőbb és színe-
sebb leírás nélkül Szent Mechtildnél is megtaláljuk e képet: 
vidit beatam Virginem in choro stantem, et virgineum Fili-
um suum in dextra tenentem.,.215 Gertrúd leírja és megma-
gyarázza Szűz Mária színes ruházatát: apparuit Virgo grati-
osa circumamicta pallio viridi, quod fulgebat undique cir-
cumpositum aureis floribus in modum trifoliorum. Annyi 
virág díszíti az Istenanya ruháját, mint ahány szóval imád-
koznak tisztelői az ő dicsőítésére.216 A középkor vége felé el-
terjedt volt Olaszországban és Németországban Mária övé-
nek művészi felhasználása, amely Szűz Mária erejének volt 



mintegy a közvetítője.217 Szent Mechtildnél is egy helyütt 
aranytányérkákkal megrakott aranyövvel övezve tűnik fel a 
Szűzanya Fia jobbján. Az angyalok és szentek ezen aranytá-
nyérok zenéjével dicsérték Istent Mechtildnek juttatott ke-
gyelméért.218 Egy helyen a szimbolizmus nyelvén gyönyörű-
szép ház formájában van ábrázolva a Szűzanya: Beata Vir-
go, apprehendens manum eius, deduxit eam ad d o m u m 
pulcherrimam, quadratis lapidibus altissime constructam, 
nullám habentem fenestram, et tarnen intus lucidam, haben-
tem ianuam parvam ex jaspide rubeo et senso factam, et au-
ream in ea catenulam. A négyszögletes kövek azt jelezték, 
hogy milyen kitűnően volt megalkotva a négy elemből; a vi-
lágosság jelezte az ő mélységes megismerését a szemlélő-
désben; irgalmasságát, mely nyitva áll minden hozzája for-
dulónak, az ajtó jelképezte; a vörös jáspis viszont türelmét, 
az aranyláncocska pedig szeretetét jelentette.219 

A Szűzanya Szíve Szent Mechtild misztikájában Krisztus 
Szíve után a legbőségesebb kegyelemforrás és a kegyelmek 
közvetítője számunkra. Miközben a kórus énekelt, megnyílt 
a Boldogságos Szűz Szíve, és két: sugár tört elő belőle, mely 
mindkét kórusrészt eltöltötte. A lélek pedig köszöntötte az 
O Szívét mindazokért a kincsekért, amelyekkel Krisztus 
után mindenkinél nagyobb hasznára volt az embereknek.220 

Egy gyönyörűszép, szemléletes képben van egybekapcsolva 
a két Szent Szív és a Szűzanya Szívének kegyelemközvetítő 
szerepe kiemelve: ecce de Corde illo dulcifluo, in quo latét 
copia omnis beatitudinis., progredi videbatur funiculus trip-
lex aurei coloris, qui pertransiens amorosissimum Cor Virgi-
nis Matris, protendebatur ad singula Virginum corda, sic-
que singillatim omnium corda pertransiens, donee de corde 
postremae Virginis reflexus penetraret Cor Dominicum, faci-
ens ductu mirabili quasi choream. Per triplicem funicu-
lum.. . intellexit significari amorem semper venerandae Tri-
nitatis..., qui per inter-ventum dignissimae Matris Mariae, 



incorruptarum Virginum amatoria corda speciali suavitate 
pertranseundo sibi counit.. .221 

A Szűzanya közbenjárására az erények ruhájába öltözteti 
fel az Úr a lelket: s ingként szűzi tisztasággal, zöld tunika-
ként alázatossággal, és bíbor palástként alázatossággal.222 

O hordja körül a kóruson a nővérek között az isteni Kisde-
det, és nyújtja át mindegyiküknek édes csókra.223 A Szüzek 
királynéja megjelenik Szent Gertrúd halálos ágyánál fény-
özönben ragyogva, és csodálatos nyájassággal vigasztalja a 
beteget.224 A középkor szép megszólítása szerint Szűz Mária: 
mater misericordiae. Az irgalmas Anyának sajátos középko-
ri ábrázolása a minden valószínűség szerint ciszterci eredetű 
védőpalást (Schutzmantel)-szimbólum. Cäsarius von Heis-
terbach írja le Dialógus miraculorum-)ában egy cisztercita láto-
mását: a szerzetes az égbe került és meglátta az egész győ-
zedelmes Egyházat: az angyalokat, a prófétákat, az aposto-
lokat; minden Rendből számtalan sok szerzetest látott, de 
cisztercitát egyetlen egyet sem. Nyugtalanul kérdezte meg a 
Szűzanyát, hogy hűséges szolgái közül miért nem látható 
egyetlen egy sem az égben. Akkor Mária széttárva széles 
köpönyegét, megmutatta neki rendtestvéreit.225 Ez a később 
nagyon elterjedt palástos Mária-kép megtalálható Szent 
Gertrúdnál is: videbatur delicata Mater benigne expandere 
pallium suum, quasi ad suscipiendum omnes ad se confugi-
entes in patrocinium.,.226 

Szent Mechtild és Szent Gertrúd szép szimbolikus képek-
ben szemlélteti a Szűzanya dicsőségét az égben. A Szenthá-
romság mellett a Szűzanyának is külön trónusa van.227 Szent 
Gertrúdnál hódoló angyalok veszik körül az egek Úrnőjé-
nek trónját: videbatur coelum aperiri, et per ministerium 
sanctorum Angelorum demitti thronus quidam valde subli-
mis in medium chori; super quem in summa gloria et hono-
re residebat inclyta coelorum Imperatrix. . . Angeli vero 
sancti thronum illum reverenter circumdando detinentes, 



solemne obsequium cum gaudio exhibebant Domini Dei sui 
dignissimae Matri.228 A mennyei dicsőségben nagy megtisz-
teltetés számára az is, hogy Fia jobbján székel: vidit Regem 
gloriae et ad dexteram eius imperialem Matrem ipsius...229 

A Szűzanya előtt hódol az egész teremtett világ. Mechtildet 
egy látomásában felszólítja az Úr: Saluta Matrem meam 
cum omni creatura. At illa cogitante qualiter hoc facere pos-
set, vidit seraphicos Spiritus ab austro venire, singulos accen-
sas candelas bajulantes... Accensaque amore seraphico salu-
tabat dulcissimam Virginem in amore, quo Deum prae omni 
creatura dilexit... Deinde Cherubim cum speculis advene-
runt; per quod agnovit qualiter cum his beatam Virginem 
salutare deberet, in evidentissima et lucidissima cognitione, 
quae prae omni creatura in terris fruebatur... post haec ebur-
neum thronum deferebant; per quod intellexit tranquillissi-
mam et placidissimam requiem, qua earn, Deus inhabita-
vit...230 

A lélek odaadó szeretetében minden teremtmény ragasz-
kodását szeretné bemutatni a Szűzanyának. A Szűzanya be-
éri Fia Szentséges Szívének a hódolatával: Reclina, inquit, te 
super Cor dulcissimi Filii mei, quod in se continet omnem 
creaturam indepravatam, et per illud me dignissime salu-
ta.231 Jézus Szíve egészíti ki a maga legtökéletesebb tisztelet-
adásával mindazt a hiányt és tökéletlenséget, amit a lélek az 
Istenanya tiszteletében tanúsított: ... obtulit intemeratae 
Matri praenobilissimum ac praedulcissimum Cor Jesu Chris-
ti pro suppletione totius sui neglecti.232 Jézus Szíve árasztja 
el a mennyben a Szűzanyát is édes gyönyörűséggel: videba-
tur Dominus Cor suum deificum in similitudine aurei scy-
phi Matri suae virgineae ad potandum praebere. Ex cuius 
mellea dulcedine illa suaviter potata et dulciter satiata... vi-
sa est deliciose jucundari.233 



7. Erények-bűnök 

Már a kereszténység előtt szokásban volt az erkölcsi fo-
galmak megszemélyesítése. A keresztény írók e tekintetben 
átvették gondolataikat. A 400 körül élő Prudentius spanyol 
költő Psychomachia c. művében az erények és a bűnök harcát 
rajzolja meg drámai módon. A műnek igen nagy hatása volt 
a középkorban. Innét a képzőművészeti alkotásokra az egy-
mással viaskodó alakok, akik az ellentétes bűnt és erényt jel-
képezik, később a küzdő alakok helyett csupán az egymással 
szembehelyezett bűn-erény ellentétpárt láthatjuk.234 

A psychomachia és az erények megszemélyesítése első-
sorban Franciaország képzőművészeti alkotásaiban volt el-
terjedve (Notre-Dame de Paris, Chartres, Amiens).235 Viszont 
Németországban nem talált termékeny talajra az etikai motí-
vumoknak ez a megszemélyesítése; hanem egészen sajátos 
fejlődés alakul ki itt az erények szimbolizálásában: az eré-
nyeket ti. Szűz Mária életével hozzák vonatkozásba, mint-
hogy ő volt az erények legtökéletesebb megtestesítője.236 

Ezzel a ténymegállapítással kell hogy összefüggésben áll-
jon az a körülmény is, hogy a szászországi Szent Mechtildnél 
és Gertrúdnál sem találjuk a pszichomachia nyomát, hanem 
csupán a personifikációra vonatkozólag akadunk elvétve 
egy-egy adatra. 

Az erényeket majdnem kizárólag mindig nőalakokakkal 
ábrázolták.237 így olvashatjuk Szent Mechtildnél is: Cum 
Responsorium Benedic cantaretur, omnes Virtutes, quae illic 
nominabantur, vidit in specie Virginurn Deo adstare...23* Egé-
szen önálló képpé bővül ki ez a megszemélyesítés egy házha-
sonlatban: In domo erant duae virgines pulcherrimae minist-
rantes, misericordia videlicet et Charitas. Misericordia erat ja-
nitrix, quae omnes advenientes benigne intromittens, ad men-
sam illám ponebat. Charitas vero discumbentibus ministrabat, 
eratque omnium illuc venientium largiflua propinatrix.234 



Mint már föntebb láttuk, a kép és a hozzá fűződő tarta-
lom viszonyában legtöbbször a képi elem a döntő, lélektani-
lag a képnek valamely mozzanata szolgál kiindulásul egy 
elvont tartalmi elem társításához. De az ellenkezőre is talá-
lunk példát: vagyis amikor valamely elvont fogalmat akar 
képpel szemléletessé tenni. (Az ilyen kép mindig sematikus, 
nem magának élő, művirágszerű!) így pl. egy alkalommal 
Szent Gertrúd a Szentlélek ajándékaiért, különösen is négy 
erényért imádkozik: in illo verbo, quo pro cordis orabat pu-
ritate, cognovit cor suum niveo candore dealbatum. Cum-
que deprecaretur pro virtute humilitatis, videbatur Deus 
quasi f u n d u m praeparare quemdam in anima ejus ad dona 
sua suscipienda. Dum vero oraret sibi donari tranquillita-
tem, visus est Dominus cor ejus velut circulo quodam aureo 
ambire contra infestationes inimicorum... Dum oraret pro 
concordia charitatis, Dominus virtute illa, velut quodam 
opertorio caetera Spiritus Sancti dona conservanda in anima 
ejus contegens, firmiter communivit.24*' 

Egészen sajátos, sokszor visszatérő erénysz imbólum 
Szent Gertrúdnál és Mechtildnél az ujjak jelképes értelmezé-
se. Mechtild egyszer azt látta, hogy az Úr kinyújtotta kezét 
afelé, akiért ő imádkozott, s míg ez a lélek sorban megcsó-
kolta az Úr ujjait, ő megértette az Úr kegyelemosztó kezének 
titkos jelentését: per extremum digitum (designari), quod 
omnia opera humanitatis Christi, quae fecit aut passus est, 
venerari et amare deberet; per annularem notabatur familiá-
ris amor et fidelitas quam ad Sponsum Christum habere de-
beret; per medium digitum, eminentia cognitionis et con-
templationis; per indicem, sapientia, et doctrina quam indi-
gentibus deberet impertiri; per pollicem fortitudo et perse-
verantia divini amoris omniumque bonorum.241 

Egy másik nagyon gyakori szimbólum az aranykötél, 
amely nagy tömeget kapcsol egybe a szeretet egyesítő erejé-
vel.242 



Külön fejezetben beszélünk a virágokról és színekről mint 
a szentjeinknél leggyakoribb erényszimbólumokról. 

Szimbolikus cselekménnyel szemlélteti Szent Gertrúd az 
égbe vezető utat is. Egy nagyon keskeny gerendához hason-
lítja a lelkek útját, melyet innen-onnan óvatosan át kellett 
fogni mindkét kézzel a fölfelé haladónak: ez jelenti a jócsele-
kedetek gyakorlását. Akik a szerzetesi engedelmességben 
éltek, mindkét felől fogantyúkba kapaszkodhattak, hogy 
biztosabban fenntarthassák magukat: Azoknak, akiket gon-
datlan elöljáróik elhanyagoltak az engedelmességgel kor-
mányozni, hiányoztak a kapaszkodó rudak.243 - Jelképes ké-
pekben mutatja be ugyancsak Szent Gertrúd Szent Ágoston 
erényeinek jutalmát az érzékek gyönyörűségében: a csilla-
gok ragyogó fénye látását gyönyörködtette, így nyert jutal-
mat mindazon gondolatáért, amellyel a földön Istenben ta-
lálta örömét; hallását egy gömb szépen hangzó forgása bű-
völte el, Isten ezzel fizetett vissza a mindenben Őt kereső és 
Őreá figyelő léleknek; és mivel istenkeresésében megvetett 
minden múló örömet, gyöngéd szellőnek frissítő illata üdí-
tette fel.244 

A bűnökre - finom érzékkel - nem alkalmaz tárgyi szim-
bólumokat , hanem vagy úgy szemlélteti a bűn rútságát, 
hogy megmutatja azzal a kérdéses bűnnel az Úr személyén 
elkövetett testi bántalmazást, vagy a túlvilágon a bűn ter-
mészetének megfelelő büntetést. Mit tesznek azok, akik a 
goromba elöljárót megvetik, minden tettét türelmetlen szív-
vel elítélik? Az ilyenek az Úrnak pihenésre lehajtott, sebek-
től vérző fejét ellökik maguktól, sőt ezenfelül durva ütések-
kel illetik.245 Egyszer Gertrúd egy meghalt nővér lelki üdvé-
ért imádkozott, aki sokat buzgólkodott a lelkek üdvéért, de 
az engedelmességben hanyag volt, helyette többre becsülte 
a szigorú böjtölést és virrasztást. Ezért azt látta, hogy külön-
féle nyakláncokkal díszítve, de a drágakövek terhétől roskad-
va vezették többen az Úr elé. Gertrúd csodákozására meg-



tudta , hogy azok a személyek vezették az Úrhoz, akiken 
imádságaival segített, nyakláncainak az ékessége imádsága-
inak a szavait, a kövek terhe pedig engedetlenségének a 
büntetését jelentették.246 Egy másik nővér halála után azt lát-
ta, hogy füléből valami porcszerű keménység nőtt ki, ame-
lyet nagy kínnal körmével kellett letépnie. Ez a büntetés 
azért érte őt, mert mások zúgolódását és rágalmazását szí-
vesen hallgatta. Szájában meg vastag bőr fedte be a nyelvét, 
hogy ne ízlelhesse az isteni édességet. így bűnhődött vi-
szont a rágalmazásért.247 Igen elképzeltetően írja le a tisztító-
helyen az egyes bűnöknek megfelelő büntetést: Qui... super-
bi fuerant, in Purgatorio de lacu ad lacum incessanter cade-
bant. Qui vero Regulám et oboedientiam professam non te-
nuerant, ibi velut mole depressi et incurvati incedebant. Qui 
gula et ebrietate deliquerant, illi supini et velut amentes ja-
cebant esurie et siti tabescentes. Et qui carnis desideria perfe-
cerant, sicut pingues carnes assatae, per ignem defluebant.248 

B. A leghasználatosabb szimbólum-képek 

1. A szív-szimbólum 

A Jézus Szíve-tisztelet első - bár szűk körű - kivirágzása 
a helftai kolostor elzárt magányában történt, évszázadokkal 
előbb az Alacoque Szent Margit által a világnak adott kinyi-
latkoztatásnál. Mielőtt Szent Mechtild és Szent Gertrúd jelen-
tőségét a Jézus Szíve-tisztelet történetében méltatnánk, előbb 
röviden összefoglaljuk a kultusz teológiai megalapozását,249 

hogy így könnyebben megítélhessük szentjeink szerepét 
ezen kultusz kifejlődésében. 

A Jézus Szíve-tisztelet közvetlen tárgya az a Jézus keblé-
ben húsból-vérből-rostokból szőtt emberi szív, amely a föl-
dön az emberek szeretetéért dobogott 33 esztendeig. A Kato-



likus Egyház tanítása szerint imádásra méltó Jézus Szíve, 
akárcsak minden tagja, mert elválaszthatatlanul egyesült az 
Ige személyével, éppúgy mint a halál három napján Krisz-
tus élettelen teste is - éppen mivel az Ige istensége akkor 
sem szakadt el tőle - imádásra méltó volt a sírban. 

De a tisztelet sajátos tárgya mégsem az a csupán anyagi 
értelemben vett élő hús-szív. Ugyanis az Egyház - hogy az 
isteni tisztelet méltóságát megmentse a tapintatlan rajongók 
túlzásaitól - a gyakorlatban csak úgy engedélyezte Jézus 
testrészeinek kultuszát, ha azt egyúttal hatásos megjelenítő-
jévé és kifejezőjévé tették valamely lelki tulajdonságának; 
pl. az öt szent sebben Jézus szenvedéseit, szent arcában pe-
dig az ő belső érzelmeinek tükröztetőjét tiszteljük. A Jézus 
Szíve-tisztelet sajátos tárgya az O valóságos Szíve, amely 
egyúttal jelképes jelentést hordoz: a szeretet szimbóluma. 
(Tehát nem metaforikus értelemben vett szívről van itt szó, 
mint pl. feltárja a szívét, azaz leleplezi belső érzelmeit, vagy-
is minden reális vonatkozás nélkül a szellemi tartalom képi 
kifejezőjéhez. Ez a szimbolikus szív azonban nem csupán 
kép, hanem fogható, érzéki szerv, amely azonban valamely 
vonatkozása miatt szellemi tartalmat ís hordoz.) 

Az Egyház hivatalos imádságos könyve így fejezi ki a 
tisztelet tárgyát tömör rövidséggel: „hoc festum quibusdam 
petentibus ecclesiis concedi, ut fideles sub Sacratissimi Cor-
dis symbolo devotius ac ferventius recolant caritatem Chris-
ti".230'1 Nilles értékes monográfiájában ezt a magyarázatot fű-
zi e szöveghez: „Ubi habes, Cor Christi esse symbolum ejus 
caritatis, quippe quae recolitur sub symbolo ejus Cordis. 
Nec dubium esse potest, Ecclesiam hic loqui de Corde vero 
et proprie sumpto..., etenim esse symbolum amoris conve-
nit Cordi vero ac carneo, quod visibili vulnere Caritatem 
Christi désignât ac testatur..."230b 

A Jézus Szíve-tisztelet tehát Jézus szeretetét ünnepli, még-
pedig Jézusnak az emberiség iránt érzett szeretetét, amint a 
liturgia szövege is szépen kifejezésre juttatja. „Quis non 



amantem redamet, quis non redemptus diligat?"250c Az a 
kérdés már csupán, Krisztusnak milyen szeretetéről van itt 
szó: teremtett szeretetéről, vagy teremtő szeretetéről-e? A ha-
gyományos tömör képes kifejezés szerint arról a szeretetről, 
mely Lázárt megalkotta, vagy amely Lázárt megsiratta? -
Meg kell állapítanunk, hogy az a jelképes Szív, melyet az 
Egyház tisztel, egyúttal Jézusnak eleven testi szerve, húsból 
való szíve, mely az ő keblében az élet és a szeretet ritmusát 
verte. Tehát ez a Szív az Ember-Jézus szeretetét dobogja első-
sorban. De ez a szeretet emlékeztet Jézus örök isteni szerete-
tére is, hisz a véges szeretet csupán az örök Szeretetnek a 
visszfénye a teremtményben, továbbá Jézus embersége is az 
Isten örök Szeretetének adománya az emberiségnek, mint 
szépen mondja a liturgia: Amor coegit Te Tuus, mortale cor-
pus sumere.251a - Az isteni Szeretetnek két legnagyobb tanú-
sága a szenvedés és az Oltáriszentség. Ezért lett a Jézus Szí-
ve-tiszteletnek is sajátos tárgya Jézus szenvedése és az Oltá-
riszentség, mint a Brev. Rom. VL lekciója is kifejezi: „Quam 
caritatem Christi patientis et pro generis humani redemptio-
ne morientis, atque in suae mortis commemorationem insti-
tuentis sacramentum corporis et sanguinis sui, ut fideles 
sub sanctissimi Cordis symbolo devotius ac ferventius reco-
lant, ejusdemque fructus uberius percipiant".231b 

A Szív-szimbólum a szeretet vonatkozáson túl többre is 
feljogosít bennünket. Egész belső életünk kapcsolatban áll a 
szívvel: érzéseink azon verődnek vissza, egész érzelmi éle-
tünknek a mintegy rezonáló (ráhangzó) középpontja, ame-
lyen keresztül számunkra is nyilvánvalóvá lesz a mi titok-
zatos belső életünk.2310 így válik a Jézus Szíve-tisztelet a szere-
teten túl Jézus egész belső világának az áhítatává is: a Szent 
Szívben tiszteljük az O alázatosságát születésében, a lelkek 
üdvéért magát átadó buzgóságát nyilvános működésében, 
az Atya iránt való engedelmességét szenvedésében, vagy 
amint a kultuszt előkészítő akták közt olvashatjuk: „... est 



symbolum vei naturalis sedes omnium virtutum et affectio-
n u m interiorum Christi Dei imprimisque amoris illius im-
mensi, quo Patrem et homines prosecutus est; . . . consideran-
d u m ulterius est ut centrum dolorum omnium interiorum 
amantissimi Redemptoris, quos tota vita, sed potissimum 
passionis suae tempore pro hominum salute toleravit".252 

A Jézus Szíve-tisztelet rövid áttekintése 
Szent Mechtild és Szent Gertrúd előtt253 

A keresztény irodalom már kezdettől fogva telis-tele van 
Isten szeretetének hirdetésével, és a viszontszeretet követe-
lésével. Mégis meg kell állapítanunk, hogy a szeretetnek ez 
a központi értékelése még nem a Szent Szív tisztelete, mint-
hogy még hiányzik a valódi Szívnek mint szeretet-szimból-
umnak nyújtott tiszteletnyilvánítás. 

A Szentírásnak némelyik szakasza egész közel vezette a 
hívőket a Szent Szív elrejtett kincséhez. Mint pl. a Canticum 
Canticorumból: Vulnerasti cor meum IV. 9.; In foraminibus 
petrae, in caverna maceriae. II. 14.; Pone me ut signaculum 
super cor tuum. VIII. 6.; vagy Izaiásból: Haurietis aquas in 
gaudio de fontibus Salvatoris. XII. 3. Az Újszövetségben is 
van néhány, a Szent Szívre célzó kijelentés: Discite a me quia 
mitis sum et humilis corde. Mt. XI. 29.; Bonus homo de bono 
thesauro cordis sui profért bonum, et malus homo de malo 
thesauro profért malum. Luc. VI. 45; vagy mikor a Szentírás 
Szent János apostolról beszélve azt mondja: quem diligebat 
Jesus..., qui et recubuit in coena super caput ejus. Joan: XXI. 
20. Unus militum lancea latus ejus aperuit, et continuo exivit 
sanguis et aqua. Joan. XIX, 34.2;>3" Ezek a szövegek az Anya-
szentegyház értelmezésében ma a Jézus Szíve-tiszteletnek a 
törzsét képezik. De a 12. századig nem jutottak el a hívők 
ezek alapján Jézus Szíve titkához. Megénekelték a Jézus nyi-



tott oldalából kifolyó víz és vér misztériumát, és - mint lát-
szik - felfigyeltek az evangélista mély értelmű szavaira (Vi-
gilanti verbo evangelista usus est. St. Augustinus. In Joan-
nem tractatus. CXX. n. 2. PL XXXV. c. 1953.), de mint látszik, 
kifejezetten nem gondoltak a Szív sebére, hiszen az ott hasz-
nált szó is elsősorban a keblet, nem a szívet jelenti. Bizonyos-
nak vehetjük, hogy a kereszténység első 10 vagy 11 századá-
ban Krisztus oldalsebét nem tekintették úgy, mint a szeretettől 
megsebzett szív jelképét, sem nem gondoltak arra, hogy 
Üdvözítőnk valóságos Szíve i rántunk való szeretetének a 
szimbóluma lenne, és nem is nyújtottak semmiféle tisztele-
tet ennek a Szívnek. A megnyitott oldalban, ahonnét vér és 
víz folyt ki, a kegyelmek forrását látták, vagy menedéket, 
vagy nyugvóhelyet és a Jézussal való egyesülés székhelyét. 
Egészen közel voltak a Szent Szívhez, de még nem léptek be 
a kegyelmek gazdag tárházába. 

A 11-12. században találjuk a Szent Szív-tisztelet első nyo-
mait. Úgy látszik, hogy a Szent Szív kultusza az oldalseb 
tiszteletéből nőtt ki. Elsőnek tekintik a Szent Anzelmnek tulaj-
donított elmélkedések közül a 10.-nek a következő szavait: 
„Dulcis Jesus... in apertione lateris; apertio siquidem illa re-
velavit nobis divitias bonitatis suae, caritatem sc. cordis sui 
ergo nos".234 Nem világos azonban még itt sem, hogy Jézus-
nak valódi szívéről beszél-e, vagy csupán átvitt értelemben. 
Már sokkal világosabb Szent Bernát, aki Krisztus oldalsebén 
keresztül bejut a szeretet titkához: „Ferrum petransiit ani-
mam ejus, et appropinquavit cor illius, ut non jam non sciât 
compati infirmitatibus meis. Patet arcanum cordis per fora-
mina corporis; patet magnum illud pietatis sacramentum, 
patent viscera miseracordiae Dei nostri../'255 Semmi kétség 
sem marad Szent-Thierry Vilmos művében, De contemplando 
Deo. Ennek egyik helyén ezt olvashatjuk: „Sicut Thomas ille 
vir desideriorum, totum eum desidero videre et tangere; et 
non solum, sed accedere ad sacrosanctum lateris ejus vulnus; 



ostium arcae quod factum est in latere, ut non tantum mit-
tam digitum vel totam manum, sed totus intrem usque ad 
ipsum Cor Jesu, in Sanctum Sanctorum, in arcam testamen-
ti..."256 Jellemzők Hoilandi Gilbert (Gilbertus de Hoilandia) 
ciszterci apátnak az Énekek énekéhez írt szép beszédei. Egye-
nesen semmi sem vonatkozik benne Jézusnak valóságos Szí-
vére, és mutatja, hogy kezdetben a lelki és érzéki elem meny-
nyire összeolvadt.: „Cordis vulnus vehementiam désignât 
amoris. O vere dulce cor, quod nostris movetur affectibus ad 
rependendam vicissitudinem amoris.. . Quan tumcumque 
amat, non amat, sed redamat... Non potes sponsa, ama tori 
tuo vicissitudinem plenam rependere. Ipse tamen non desi-
nit superimpendere. Quod impendit tibi, nondum plene solu-
tum est, tamen obligatum se putat. Quidquid illi rependis 
amoris, non accipit quasi debitum, sed quasi gratuitum. Quasi 
provocatum ad dilectionem se persentit, dum cor suum vul-
neratum fatetur".257 Igny Guerricus-szal (Guerricus Ignacensis, 
+ 1160 körül) elérkeztünk a valódi Szív szimbólumhoz. A szív-
nek a tüdő működését tulajdonítja ugyan, de mindenképpen 
a szeretetet jelképezi. „Benedictus, qui ut nidificare possem 
in foraminibus petrae, manus, pedes et latus perforari sibi 
tulit, et se mihi totum aperuit, ut ingrediar in locum taberna-
culi admirabilis, et protegar in abscondito tabernaculi sui... 
Ideo quippe latus suum pius et misericors aperuit, ut cruor 
te vulneris vivificet, calor corporis refocillet, spiritus cordis 
quasi patenti et libero meatu aspiret.. ."258 

A 12. század közepén történhetett a Jézus Szíve-tisztelet 
különböző elemeinek az egyesítése Szent Bernát korában, 
mégpedig minden valószínűség szerint éppen a Szent Ber-
nát lángoló leheletétől meggyújtott és újra felélesztett szem-
lélődő élet tűzhelyein. De hogy közelebbről ki volt az a sze-
mély, akinek nevéhez fűződik az új ájtatosság elindulása, 
ma már nem lehet meghatározni.2"9 



A 12. századtól kezdve megsokasodik azon szövegek 
száma, amelyek Jézus felnyitott Szívében a lelkek menedék-
helyét, az isteni gazdagságok kincsestárát magyarázzák 
meg nekünk. De a Szent Szív-tiszteletnek, mint ilyennek a 
megindítása a Szent Bernát vagy Szent Bonaventura nevé-
hez fűződő Vit is jnystica-hoz, továbbá Szent Mechtild és 
Szent Gertrúd nevéhez kapcsolódik. A Vit is mystica-ban már 
együtt van a kultusz minden eleme: a kettős tárgy a szimbo-
lizmus egységében, a tisztelet célja, szelleme, többféle gya-
korlata. „Foderunt ergo et perfoderunt non solum manus, 
sed et pedes, latus quoque, et sanctissimi cordis intima furo-
ris lancea perforaverunt, quod iamdudum amoris lancea fue-
rat vulneratum".260 Röviden idézzük még azt a néhány sort, 
amelynél tömörebben aligha lehet összefoglalni a Szent 
Szív-tisztelet lényegét. „Ad hoc vulneratum est cor tuum, ut 
in illo et in te ab exterioribus perturbationibus absoluti habi-
tare possimus. Nihilominus et propterea vulneratum est, ut 
per vulnus visibile vulnus amoris invisibile videamus. Quo-
modo hie ardor melius ostendi potest, nisi quod non solum 
corpus, ve rum etiam ipsum cor lancea vulnerari permisit? 
Carnale ergo vulnus spirituálé ostendit". Majd megindító sza-
vakkal sürgeti viszontszeretetünket. „Quis illud cor tam 
vulneratum non diligat? quis tam amantem non redamet? 
quis tam castum non amplectatur? Diligit profecto vulnera-
tum, quae nimio illius amore vulnerata proclamat: Vulnera-
ta charitate ego sum".261 

Végül is rámutatunk arra a közvetlen és legvalószínűbb 
formára, amely a helftai Jézus Szíve-tisztelet leghatékonyabb 
megindítója lehetett. Már tudjuk, hogy Mechtild magdeburgi 
begina 1267-ben lépett be a helftai kolostorba. Az ő műve, a 
Lux divinitatis is elsősorban beszédes tanúság a középkori 
Jézus Szíve-tiszteletről. Az a feltevés, hogy Jézus Szíve neki 
jelent meg először látomásban, Szívének szent sebét megmu-
tatva, mint az emberek gonoszságának bizonyságát.262 



Szent Mechtildnél és Szent Gertrúdnál a Jézus Szíve-tiszte-
let a lelki életnek annyira középpontjába került, Jézus Szíve 
annyira bensőséges élmény tárgya lett számukra, hogy bát-
ran lehet állítani: a kultusz a későbbi századokban sem ért 
el mélységesebb hatást, mint a helftai kolostorban. 

Náluk az „Úr Szíve" nem a bűnökkel és szenvedéssel meg-
kínzott, a katona dárdájával megsebzett Isten-ember panasz-
szavát hallatja a hálátlan emberek felé. A Szent Szív a legel-
ragadóbb és leggyönyörteljesebb misztikus egyesülésnek jelké-
pes színhelye a Jegyes és arája között. Szent Mechtild, mikor 
egyszer isteni Szerelmese keblén pihent, az isteni Szív há-
rom dobbanását hallotta, s az Úr így magyarázta meg neki a 
hármas szívverés értelmét: „1res isti pulsus tria dénotant 
verba quibus animam alloquor amantem: primus itaque est 
veni, scilicet secedendo ab omnibus creaturis; secundus est 
intra, videlicet fidenter tamquam sponsa; tertius est thala-
mum, id est Cor divinum" .263 A Jegyes és az ara között vala-
mi csodálatos egyesülés valósul meg: Jézus isteni Szívét 
egészen elbűvöli a teremtmény tiszta szeretete, lehajol hoz-
zá kegyességében, és az O végtelen Szeretetének a gyarló 
emberi szívben keres kedves lakóhelyet. Jézus Szívének és 
Gertrúd szívének ezt a gyönyörteljes egységét nyilatkoztat-
ta ki valakinek az Úr: „Nusquam me affectuosius reperire 
poteris in terris quam in sacramento altaris et per consequens 
in corde et anima huius meae dilectricis ad quam mirabili 
modo converti to tum delectamentum mei divini Cordis".264  

Jézus Szíve a szeretetnek az a nászhajléka, menyegzős háza, 
ahová hosszú vágyakozás után a mennyei Jegyes a világ 
börtönéből kilépő Szerelmesét elvárja magához.265 Az Űr le-
ereszkedő szeretetében gyöngédebbnél gyöngédebb hason-
lattal fejezi ki választottjának az O Szívéhez való bensőséges 
kapcsolatát: „... dixit ad eam Dominus: Ego in te et tu in 
me, in omnipotentia mea sicut piscis in aqua. Et illa: O mi 
Domine, pisces saepe de aqua trahuntur rete et quid si mihi 



ita contigerit? Cui Dominus: Non poteris extrahi a me, sed 
nidificabis in Corde meo divino".266 A Szíveknek ez az egyesü-
lése, azonkívül, hogy a szeretetnek legtalálóbb kifejezése, 
nem tétlen, hanem a lélek vágyainak, törekvéseinek legtelje-
sebb azonosulását is jelenti az isteni Szív kívánságaival: „... 
visum est ei quasi Dominus acciperet cor animae et compri-
meret illud Cordi suo, ita ut in imam redigerentur massam. 
Et ait: Sic volui ut hominum corda mihi per desideria essent 
unita sie, ut homo nihil sibi desideraret, sed omnia desideria 
sua secundum Cor meum disponeret, sicut duo venti insimul 
fiantes u n u m aerem spirant".267 És mi fejezhetné ki Jézus és a 
lélek misztikus egyesülésének titkát mélyebben, mint a szív-
csere, melyet Gertrúd kapott az Úrtól: „... ad május indicium 
mutuae familiaritatis; illud (sc. Cor) mihi pro meo commu-
tando..."208 Gertrud szeretetének lángolásában az Úr Szíve 
egészen felolvad, és minden édessége szerelmese szívébe 
ömlik át: „. . . ardens amor cordis ipsius erga me continue li-
quefacit intima mea erga se in tantum quod sicut adeps in ig-
ne liquescit, sic dulcedo divini Cordis mei a calore cordis ipsi-
us resoluta jugiter distillât in animam ejus".269 

Szent Mechtildnek egyik látomásában megjelent előtte a 
dicsőség királya; mézédes szívéből, melyben a bölcsesség és 
tudomány összes kincsei elrejtve vannak, színtiszta erecske 
folydogált, amelyben az Istenhez járulók mind megrésze-
gedtek, az isteni gyönyörűség patakárjától.270 Nézzük hát a 
következőkben Jézus Szívét mint a kegyelem forrását. Az Úr 
isteni Szívével ajánlotta fel választottainak minden jócseleke-
detét, szenvedését és érdemét,27' sőt saját Szívét ajánlja fel a 
lélek hanyagságainak és gyengeségeinek a kiegészítésére a 
Szűz Anya tiszteletére.272 A lélek még énekléseit is isteni erő-
vel végezte, hisz még lélegzetét (flatus) is az isteni Szívből 
nyerte.271 Egy alkalommal pedig Gert rúd azt látta, hogy 
Mechtild lehelete a szent oldalseben keresztül Jézus Szívébe 
hatolt, ezért az Úr végtelen jóságában és túláradó szereteté-



ben a kegyelmek esőjét bocsátotta az egész Egyházra.274 Az 
imádkozó lélek szavai mintegy ablakok Jézus szívén, ame-
lyen keresztül betekinthet a lélek az ég egész gazdagságába, 
és ezeken az ablakokon keresztül mindazt kiveheti magá-
nak Jézus Szívéből, ami csak szemének megtetszik.275 

Misztikusaink igazi költői lelkek is. A Szent Szív kimerít-
hetetlen gazdagságait nem elvont fogalmi nyelven boncol-
gatják, hanem a találékony képzelet újabb és újabb képeibe 
öltöztetik.276 Sokszor annyira csapongó és szinte ellenőrizhe-
tetlen a képzettársítás, hogy a képet újraalkotó képzeletünk 
előtt egészen elmosódnak vagy összezavarodnak a külön-
böző képelemek. Kifogyhatatlan leleménnyel varázsolják 
szemünk elé - mintha csak mozgószínházban lennénk - az 
Úr Jézus és a választott lélek belső gondolati-érzelmi életét. 

Az Úr Szent Szívéből lángoló sugarak törtek elő, s ezek be-
hatoltak minden jelenlévő szívébe: „Sic volui ut omnium 
hominum corda in semetipsis igne charitatis arderent".2763 

Majd meg tündöklő (perlucidum) és a gyönyörűségtől szét-
ömlő (supereffluens) fáklya (lampas) Jézus Szíve, mely méz-
édesen csöpögött minden buzgón jelenlévő szívébe. „Ignis 
significabat ardorem divini amoris, quo se Christus pro no-
bis obtulit Deo Patri in ara cruis; dulcedo vero effluens, 
abundantiam et copiam omnis boni et felicitatis quam in 
Corde suo nobis dona vit.. ,"277 

Gyakran ismétlődő kép: Jézus Szíve az a hangszer (orgá-
num, cithara), amelyen a Szentháromságnak és a Szűzanyá-
nak zengenek méltó dicséretet az emberek. „Tunc ipsa more 
sibi soli to per orgánum dulcissimum Cordis Jesu Christi sua-
viter intonans,. resonabat in laudem totius caelestis Jerusa-
lem..."278 Egy jellemző példán e képpel kapcsolatban szeret-
nénk bemutatni, hogy egy termékeny metaforával kapcsolat-
ban mint indul el Mechtild képzelete, és alkot egy jól hang-
zó metaforából egy középkori mester ecsetjére kívánkozó 
színes jelenetet: „Vidit de Corde Dei exire citharam; cithara 



autem illa erat Dominus Jesus, chordae vero, omnes electi 
qui in Deo unum sunt per amorem. Tunc summus Cantor 
omnium cantorum Jesus, citharam percussit, et sono dulcis-
simo insonabant omnes Angeli dicentes: Laus aeterna tribus 
personis, quod Deus elegit te in sponsam aeternam et in fili-
am".OT - Majd meg arany tömjénezonek (thuribulum) látszik 
Jézus Szíve, melyből édes illatként száll fel az Úr érdemszer-
ző halála az emberiségért az Atyaisten elé".280 

Néha annyira képszerű, elképzelni és látnivaló az, amit 
mond, hogy úgy érezzük, ez a látomás valódi vizuális él-
mény is volt számára és nem csupán a jelentés kifejtése a fő 
előadnivalója, mintha annak a szemléltetésére találta volna 
ki olyan „mesefélének". Ezek valóban önmagukban is meg-
álló, önértékű szép érzéki képek, amelyek hordoznak vala-
milyen szellemi jelentést is, valódi értelemben vett szimbó-
lumokról van szó. Gyakran megismétlődő kép a Jézus Szívé-
ből előtörő patak, mely hibáitól megtisztítja a vétkező lelket.281 

Majd meg az isteni gyönyörűség özönét zúdítja ez a szív-
patak a teremtmény lelkére: „Et ecce vidit b. Virginem proxi-
me Deo adstantem, cum omni multitudine Angelorum et 
Sanctorum. Qui Angeli corda sua in modum aureorum disco-
rum quasi de pectore suo Domino Regi suo praesentabant 
ad influendum. Quae singula torrens deificae voluptatis eg-
rediens a profluvio divini Cordis copiosissima videbatur su-
pereffluentia influere, quae rursus influentia de corde Sanc-
torum reinfluens cum mira gratitudine Cor Dominicum repe-
tebat".282 Mikor azokért imádkozott, akik imádságába aján-
lották magukat, kötelet látott az Úr Szívéből előjönni (proce-
dere), amelybe belekapaszkodtak az ő védencei; s ebből ő is 
átlátta, hogy akikért könyörgött, részesei lettek az Isten ke-
gyelmének.283 Majd meg aranycsövön (fistula) keresztül von-
ta ki Szent Mechtild az isteni Szívből az őt tisztelő lelkeknek 
mindazt a kincset, amit belőle megkívántak.2" A benső élet-
re való meghívása kezdetén az Úr csodálatos szépen feldí-



szített aranyserleg (scyphum) alakjában adta át Szívét Mech-
tildnek, azt mondván neki: „Per cor meum divinum semper 
me laudabis: vade et propina omnibus Sanctis de Corde 
meo poculum vivum, ut inde feliciter inebrientur".285 

Jézus Szíve másutt meg nagy ház, melynek kerek termé-
ben - Isten örökkévalósága - társalgott a lélek az Úrral.286 Ez 
a ház telve van kívánatos kincsekkel. De ide bejárata csak an-
nak van, aki rendelkezik a szeretet kulcsával. Az itt felsze-
relheti magát minden hasznos eszközzel az élet küzdelmei-
re: „Considéra etiam quid desit tibi in virtutibus; quod si in-
diges humilitate aut aliqua virtute, exclude tibi clave amoris 
pretiosissimum omnium virtutum scrinium, Cor scilicet Jesu 
Christi divinum... Quod si latrinculi malarum cogitationum 
tibi advenerint, recurre ad armarium, assumens inde praecla-
ra arma: hoc est, Domini tui passionem et mortem..."287 Egy 
alkalommal Szent Mechtild egy lelkipásztorkodó domonkos 
testvérért imádkozott. Imájának meghallgatása gyanánt az 
Úrtól ezt a szép ígéretet nyerte: „Cum praedicat, Cor meum 
habeat pro tuba; cum docet, Cor meum habeat pro volumi-
ne..."288 

Végül is összefoglalóan a következőkben jellemezhetjük 
Szent Mechtild és Szent Gertúd Jézus Szíve-tiszteletét: a lát-
noknők csodálatosan szép víziókban éreztetik meg velünk 
Jézus Szívének kibeszélhetetlen titkait. Kifogyhatatlan lele-
ménnyel árasztják az újabb és újabb mély értelmű látványos 
képeket, amelyek valódi szimbólumoknak tekintendők, hi-
szen gazdag érzékelhetőségükben igazi látomásélményben 
fogant jelenetek tárulnak elénk, mint egy mélyebb tartalom 
kifejezői. 

Ezekben a képekben a középponti szerepet betöltő Szív 
is megmarad szimbolikus használatában, mert ha ugyan 
sokszor bonyolult asszociációkban el is homályosul vagy 
össze is zavarodik előttünk a kép, végül mégiscsak tisztán 
látjuk előttünk Jézusnak lángokban sugárzó, szeretettől égő 



szívét, melyet a pogány katona lándzsája megnyitott, hogy 
ott lakóhelyet vehessünk, és a kegyelem patakja ömöljön 
lelkünkbe. Egyszóval Jézus valóságos Szíve az imádás tár-
gya, amely a lándzsától átszegezve végtelen szeretetét jelké-
pezi a hívő lélek számára. 

Ilyen kifejezéseket találunk lépten-nyomon a „cor ve-
rum" bizonyítékául: „.. . vulnus Cordis ejus dulcissimi suo 
cordi jungeretur".289 Majd másutt együtt jelenik meg az át-
szúrt Szív képe a szeretet fogalmával: „... recolens amorem 
Cordis tui in cruce pendentis.. ."29() 

Végül rámutatunk arra is, hogy a Szív néha valóban nem 
szimbólumként szerepel, hanem egyszerűen átvitt értelem-
ben, vagyis metaforának. Számtalan esetben van szó „Isten 
szívéről". Pl.: „Videt in corde Dei quasi virginem pulcherri-
mam..."291 „Vidit de corde Dei exire, citharam..."292 Ugyan-
ilyen módon csupán metaforikusán beszél akkor is, amikor 
az „Atya szíve" szóképet használja: „... Filium Dei de corde 
Patris in sinum deposui Virginis Matris".293 

Ez esetekben kétségtelenül csupán átvitt értelemben vett 
szívről van szó. De hogy a látomásélményben megjelenő 
mély jelentésű, színekben gazdag, szinte érzékelhető kép 
mégiscsak szimbólum, világos lesz előttünk, ha egy példá-
ban szemléltetjük ennek a metaforából kiinduló képnek a 
többi szimbólummal a képalkotásban azonos jellegét: „Vidit 
in corde Dei quasi Virginem pulcherrimam habentem annu-
lum in manu, in quo erat lapis adamas cum quo sine inter-
missione cor Dei tangebat. Anima vero interrogabat virgi-
nem cur sie cor Dei tangeret; quae respondit: Ego sum amor 
divinus, et hic lapis Adae culpam désignât: et sicut adamas 
absque sanguine frangi non potest, sic Adae culpa sine hu-
manitate et sanguine Christi dissolvi non potest".294 

Befejezésül röviden közöljük a Legátus divinae pietatis 
egyik legszebb részletét, amely szépen összefoglalja a Jézus 
Szíve-tisztelet célját és küldetését a bűnös világnak.293 Szent 



János apostol ünnepén a szeretett apostol az Úr édesen ára-
dó (dulcifluus) keblére vonta jobb felől az őt buzgón tisztelő 
Gertrúdot, maga pedig bal felől pihent meg az Úr ölén. Szent 
János azért választotta a bal oldalt, „quoniam ego jam devici 
omnia, et unus spiritus cum Deo effectus, penetrare possum 
subtiliter, quo caro non pertingit".295a De Gertrúdot jobb felől 
(az oldalseb fölé) állította: „ego te ad aperturam divini Cor-
dis locavi, ut eo liberius exinde haustus dulcedinis et conso-
lationis extrahere possis, quos sine intermissione omnibus 
desiderantibus ebulliens impetus divini amoris large profun-
dit".2y5b Majd mikor Gertrúd Jézus Szívének lüktetéséből ki-
mondhatatlan gyönyörűséget élvezett, megkérdezte Szent Já-
nost, hogy miért nem írta le az utókor épülésére Jézus szív-
verésének édességét, amelyet ő is érzett már a földön, mikor 
az utolsó vacsorán az Úr édes keblén megpihent. Szent János 
így felelt: „Meum profecto erat novellae adhuc Ecclesiae de 
increato Dei Patris Verbo unum describere verbum, de quo 
usque in finem mundi sufficienter carpere posset intellectus 
generis humani totius, quamvis a nullo tamen umquam ple-
ne possit comprehendi. Eloquentia autem suavitatis pul-
suum istorum reservata est moderno tempori, ut ex talium 
audientia recalescat jam senescens et amore Dei torpescens 
mundus".295c 

2. Virág-szimbólumok 

A virágok szimbolizmusa mindenki közkincse volt a kö-
zépkori irodalomban. A Kinyilatkoztatások könyveiben is 
szinte lapról lapra ismétlődnek, legtöbbször ugyanabban az 
értelmezésben. Ezért csak a ritkán előforduló szimbólumok-
nál fogunk hivatkozni az előfordulási helyre. A virág-szim-
bólumokat sematikusan a következőképp állíthatjuk össze: 



Rózsa: szeretet, test legyőzése, vértanú; 
Liliom: szüzek, Szűzanya; 
Ibolya: alázatosság; 
Sáfrány: megalázkodás;296, 297, hálaadás;298 

Jácint: hitvalló és szerzetes;299 

Ezek a szokványos virág-szimbólumok igazi költői szép-
séget ott nyernek, ahol a külső dekoráción túl valami egyedi 
valót képviselnek, és nem csupán önkényes megnevezésből, 
hanem a szimbólum-jelenet vagy -kép egészéből kiviláglik a 
külső kép belső jelentése. Nagyon szép példát találunk erre 
Szent Gertrúd könyvében: Az Úr mondja Gertrúdnak: „Dum 
celebrarentur exsequiae dilectae mihi G.(ertrudi) Abbatis-
sae, ego deleetatus intentissima devotione Congregationis, 
quasi descendi ut pascerer inter lilia. Et cum viderem illud 
lilium oculis meis valde placitum, misi in illud manum. Et 
cum illud tenerem jam per undecim dies inter digitos meos 
ad f rangendum, ex ipsa aegritudine crevit et convaluit in 
admirabilem odorem simul et decorem. Unde nunc earn mi-
hi assumpsi, et delector in ea".300 Egy másik szép szimbólum-
képben a rózsákkal kivirágzó Szent Benedek dicsőségét is-
merte meg egy látomásban: vidit in spiritu ipsum Patrem 
(Benedictum) gloriosum in conspectu fulgidae. . . Trinita-
tis... Ex cuius singulis articulis membrorum videbantur mi-
rabiliter germinando prodire rosae pulcherrimae, mirae vir-
tutis et vernantiae, fragrantiaeque singularis; sic quod quod-
libet membrum ipsius vernabat, velut quoddam amoenissi-
mum rosetum, quia quaelibet rosa de medio sui producebat 
aliam rosam et illa ultra aliam... Itaque per flores rosarum 
notabantur singula exercitia quibus ipse carnem suam do-
mando spiritui subjugaverat, et omnia opera virtu tum; quae 
peregerat per omnem conversationem suam sanctissimam 
et etiam opera omnium imitatorum suorum, qui ejus exemp-
lo et doctrina provocati, saeculo abrenuntiantes,... iam ad 
portum patriae caelestis pervenerunt.. .3m 



3. Szín-szimbólumok 

A sz ín-sz imbólumok szorosan kapcsolódnak a v i rág-
szimbólumokhoz: sokszor nem is más, mint átvitel a virág-
ról a virág színére. Itt is először áttekintő összefoglalásban 
összeállítjuk az előforduló színeket és a hozzájuk kapcsoló-
dó fogalmat, azután néhány jellemző példán bemutat juk a 
szín-szimbolizmust. 

Fehér: szemérem, ártatlanság, szűzi tisztaság, tiszta szív, 
isteni mindenhatóság;302 

Rózsaszín-piros: türelem, önmegtagadás nehézsége, vérta-
nú, Jézus szenvedése, Jézus vére, szeretet, vágyakozás; 

Liliomszín: szűzi ártatlanság; 
Violaszín: szerzetesi élet, alázatosság; 
Arany: szeretet, egyedül Isten dicsőségéért cselekedni, 

Krisztus istensége;303 

Zöld: remény, erényes élet, a mindig üdén virágzó kegye-
lem,304 szeretet;303 

Fekete-sötétszín: megszokásból cselekedni;306 megaláz-
kodni a vett jóért;307 

Bíborszín: szeretet, alázatosság; 
Nap fénye: Krisztus istensége, mely embersége cselekede-

teit teljes tökéletességűvé teszi;308 

Sáfrányszín: alázatosság. 

A színek szimbolikus értelmezése eléggé a hagyomány-
ban gyökerezik, szentjeink is mint készen kapottat vették át. 
Azért mikor egy látomásban a szokottól eltérő értekezést 
nyer egy szín, Szent Mechtild az Úrtól kér felvilágosítást: ... 
requisivit a Domino quamobrem Charitas crebrius in viridi 
appareret. Ad quod taie responsum a Domino accepit: „Quo-
niam Charitas multos aridos truncos, scilicet peccatores, virtu-
te sua facit revirescere, et ad fructum bonorum operum reflo-
rescere, ergo justissime in viridi demonstratur".309 



A szín-szimbolizálás is mély értelmű tartalmat tükröz. 
Különösen is szép a sokfelé használt kép a szerzetesi zsolozs-
mázás értékéről: Beatus quoque Joannes sedens et scribens, 
videbaturque quandoque calamum intingere cornu quod 
manu tenebat et ex eo litteras nigras conscribere; quando-
que vero intingere calamum in vulnus amatorium lateris Je-
su, quod coram se apertum habebat, et exinde roseas litteras 
faciebat, distinguens eadem rubea scriptu partim nigro colo-
re, partim vero aureas. Intellexitque ista per quae nigro colo-
re erant scripta, designari opera illa quae ex usu faciunt qui-
que Religiosi... Per illa vero quae roseo erant colore conscrip-
ta, designari opera illa, quae fiunt in memóriám passionis 
Jesu Christi, pro emendatione Ecclesiae... Ilia quae fiunt pu-
re ad laudem Dei... et ad salutem universitatis... distingu-
untur aureo colore.. .31° 

4. Drágakövek - gyöngyök 

A különféle drágakövek jelképjellegüket tekintve nem kü-
lönböznek a szín-szimbólumoktól, csupán ezek alkalmazá-
sai, amint kitűnik az alábbi felsorolásból: 

Piros kő: Krisztusnak szeretetből értünk elviselt szenve-
dése; 

Cornelius: Krisztus emberségének a szenvedése; 
Kristály: lélek, tisztaság; 
Jáspis: az örökkévaló istenség üdítő frissessége; 
Smaragd: az örökkévalóság üdítő frissessége; 
Zafír: az isteni méltóság, az Isten Anyjának a Szíve, 

szennytől megtisztító; 
Igazgyöngy: szűzi tisztaság; 
Csiszolt gyöngy (nyakék): nehézségek, Isten szeretetét le-

helő szavak. 



A drágakövek képét használják nagyon sokszor a lélek 
belső életének, Istennel való titokzatos egyesülésének érzé-
keltetésére. Egyszer az Úr megmutat ta Mechtildnek, ho-
gyan élnek ők egymásban. Az Urat ragyogó kristálynak lát-
ta, őmaga meg mint fénylőén tiszta víz folydogált végig 
Krisztus egész testén.311 Majd egy más helyen a szentáldozás 
felfoghatatlan méltóságát így rajzolja meg: ... dum sumpsis-
set corpus Christi, recognovit animam suam velut cristal-
lum niveo splendore perlucidam, et susceptam in se Christi 
divinitatem tamquam aurum miraculose inclusam per crys-
tallum splendere...312 Arany, gyöngy, drágakő ékesíti az égi 
trónt, s tükrözik a hódolattal körülvett személy erényeit és 
kiválóságát: ... vidit Regem gloriae in throno crystallinae 
puritatis sedentem, qui rubeis corneliis decenter erat peror-
natus. Ad cuius dexteram Regina coeli in solio simili sapphy-
ro albis margaritis exornato residebat. Unde per crystalli-
num Dei thronum intellexit significari inaestimabilem divi-
nitatis puritatem; per cornelios vero passionem suae huma-
nitatis roseam; per sapphyrum etiam, coelicum Cor Matris 
Dei; et per margaritas, virginalis ejus puritas significaban-
tur.313 

5. Ruházat 

Szent Mechtild és Szent Gertrúd szimbolikus ábrázolásai-
nak egyik legfőbb eleme a színekben pompázó, gazdag ruhá-
zat. Ez a szembetűnő ruhadekoráció a gótikus szobrokra 
emlékeztet bennünket, amelyeken a legcsodálatosabb és leg-
művészibb a ruháknak magával ragadó hullámzása. De bár-
mennyire is gazdag, talán részletező is ez a ruhadekoráció, 
sohasem önmagáért van, nem válik öncélúvá, alkalmazko-
dik nem csupán a testhez, hanem segíti kifejezni a maga esz-
közeivel a lelket is; úgyhogy valóban nem csupán megszo-



kott velejáró egy gótikus szobor ruhadíszítése, hanem a tel-
jes művészi alkotás integráns része.314 

Ha csak egy kevéssé betekintünk szentjeink műveibe, 
külsőleg talán ez az első észrevétel, amire figyelmessé lehe-
tünk: talán nincs egyetlenegy jelenés sem, ahol ne tudnánk 
nagyjából magunk elé képzelni a szereplők külső megjele-
nését. A külső, elsősorban is a ruházat leírása mintegy a lá-
tomásban szereplő személynek a bemutatkozása. Eleve el-
dönti az illető személy szerepét, jelentőségét az a körül-
mény, hogy milyen külsőben mutatkozik be. 

A számtalan példa közül válasszuk ezt a látomást, amely-
ben Szent Mechtild édesatyját látja megjelenni az Úr előtt: 
Vidit animam praedicti Comitis coram Domino stantem in 
viridi amictu, cinctam optimo et nimis fulgenti cingulo, cui-
us longitudo ad pedes eius protendebatur. In viriditate ves-
tis intellexit designari aeternitatis virorem; in cingulo fidem 
catholicam, quam firmám et inconcussam usque in finem 
vitae, operibus bonis redimitam, custodivit. In pectore quo-
que habebat monile multiplicis ornatus. . . , in quo omnia 
ejus bona opera et virtutes elucebant.. .3l3 

A ruhák is színekben pompáznak, és legtöbbször színük-
től nyerik jelképes jelentésüket. A Szüzek Királynéja egyszer 
arany palliumban (felső köpeny) jelent meg, s ez jelképezte 
Istennek azt az odaadó szeretetét, melytől mindenkinél in-
kább lángolt a Szűzanya.316 Magdeburgi Mechtild halála után 
sasokkal díszített fehér ruhában jelent meg, a ruha fehérsége 
jelképezte szűzi tisztaságát, a sasok pedig szemlélődéshez 
szokott szívét.317 A Kisded Jézus az ártatlanság fehér gyolcsá-
ba és a szeretet aranypólyájába vari beletakarva.3uS Van úgy, 
hogy a ruha szabása vagy rendeltetése a jelentéskapcsoló té-
nyező: Gertrúdot egyszer rakott tunikában mutatta be az Úr 
az Atyaistennek, s a tunika jelképezte Gertrúd szerzeteséle-
tét, melyben annyi évet töltött, mint ahány részből volt 
összeeresztve tunikája.319 Mikor az Úr keble körül aranyöv-



vei jelenik meg, ezzel a szeretetnek azt a kötelékét jelképezi, 
amellyel Mechtildet az egyesülésnek kimondhatatlan módján 
magához kapcsolta.320 Az Úr arról is felvilágosítja, hogy mi-
ért viselnek a szerzetesek hosszú, bő ujjú tunikát; ez jelképe-
zi Isten minden parancsára készséges és kitárult szívüket.321 

Máskor az anyag minéműsége lesz a jelentés meghatározója: 
Egyszer az Úr selyemruhában jelent meg Mechtildnek; s amint 
megfogta kezét, érezte ruhájának lágyságát és puhaságát. 
A ruhának pedig az Úr magyarázata szerint ez volt a jelenté-
se: Sicut serica vestis lenis est et mollis, sic omnis poena et 
tribulatio animae Deum vere amanti est suavis.322 

A jelenésekben szinte elmaradhatatlan dísz a nyaklánc is. 
Közelebbről nem lehet meghatározni a jelentéskapcsoló 
mozzanatot, de legtöbbször valami örömet, gyönyörűséget 
szimbolizál: ... apparuit Dominus... habens in pectore tria 
ornamenta velut tria monilia pretiosa. Per pr imum signifi-
cabatur aeternum desiderium, quo Deus erga animam jugi-
ter flagrat. Per secundum amor divini Cordis ejus, quo sem-
per diligit hominem... Per tertium exprimebatur delectatio 
divini Cordis, de qua Scriptura dicit: Deliciae meae esse cum 
filiis hominum.. .323 

6. Fa-szimbólumok 

A növények közül a virágoknak volt gazdag szimboliz-
musa. Más növényszimbólumok nemigen találhatók Szent 
Mechtildnél és Gertrúdnál (mint ahogy a képzőművészet-
ben is alig egynéhány, majdnem a felismerhetetlenségig stili-
zált növényszimbólum található csupán, legtöbbször az 
akantuszlevél). Viszont gazdagnak és sokoldalúnak mondha-
tó a fákról alkotott szimbólumvilág. Érthető is, hiszen a mo-
ralizáló hajlandóságú embernek önként kínálkozik a tör-
zsön keresztül a gyökerekből táplálkozó levelekről, virágokról 
és gyümölcsökről vett hasonlat. 



Gertrúd mikor valakiért imádkozott, látott az isteni Fel-
ség trónusa előtt egy nagyon szép fát, melynek törzse és ágai 
jó erőben voltak, levelei meg aranyosan fénylettek. Majd az 
a személy, akiért ő imádkozott, fölment a fára, és valami 
szerszámmal lemetszette az elszáradó ágakat. S mikor azo-
kat lemetszette, az Isten trónusáról, melyet ugyanolyan szí-
nű ágak vettek körül, másik ágat nyújtottak neki, melyet a 
levágottak helyébe illesztett. S ez megerősödve vörös színű 
gyümölcsöt hozott, melyet az a személy leszakítva az Úrnak 
ajánlott fel, s az Úr nagy gyönyörűségét találta benne. - Ez-
után következik lépésről lépésre a kép magyarázata. (Haec 
est parabola!) A fa a szerzetet jelképezte, ahová az a sze-
mély Isten szolgálatára belépett. Az aranylevelek jelezték a 
Rendjében végzett jócselekedeteit. A vágószerszám hibái-
nak megfontolását jelentette, melyeket méltó bűnbánattal le-
metszett. A trónusról feléje nyújtott ág Jézus Krisztus szent-
séges életének tökéletességét jelképezte, amely a lélek töké-
letlenségeit és hiányosságait pótolta. A gyümölcsök pedig a 
léleknek hibái megjavításában tanúsított jóakaratát jelezték, 
mely nagyobb gyönyörűséget szerzett az Úrnak, mint sokak-
nak feltűnően nagy cselekedetei, akiket azonban nem tiszta 
szándék vezetett.324 

Szent Mechtild egyszer azt látta, hogy az Úrnak két lá-
bából két csodálatosan viruló fa nőtt ki, a fa tele volt gyü-
mölcsökkel, melyek a bűnbánatot jelképezték. Mária Mag-
dolna örömmel szakított minden hozzá jövőnek a gyümöl-
csökből. Ebből Mechtild megértette, hogy Mária Magdolna 
az Úr lábainál azt a kegyelmet nyerte el, hogy minden hoz-
zá folyamodónak Istentől el tudja nyerni a bűnbánat ke-
gyelmét.325 

Sokszor élnek szentjeink a kert-hasonlattal is. Az Úr kelle-
mes kertnek nevezi Mechtild lelkét, ahol mindenféle erény 
virága tarkállik, jócselekedetek fái gyümölcsöznek, odaadó-
szerető könnyek patakja folydogál, ahova mindig kész bejá-



rata van az Urnák, bármit is akar. Valahányszor bűnösök 
bántalmazták őt, lehajolt a patak vizéhez, megrészegült a 
gyönyörűségtől, és már nem emlékezett többé a bántalma-
zásra.326 Egy helyütt föltárult Jézus Szívének ajtaja is Mech-
tild előtt, s oda belépve egy gyönyörűséges szőlőskertben ta-
lálta magát. Itt látta a kelettől nyugatig érő élő víz folyamát; 
a folyam körül 12 fa, melynek mindegyike egy gyümölcsöt 
hozott: a Szent Páltól elsorolt erényeket (Gal 5,22). A szeretet 
folyamának hívták a vizet; a lélek belelépett és itt minden 
bűnétől megmosta magát. A folyamban aranypikkelyes ha-
lak úszkáltak, s ezek jelképezték a földi gyönyöröktől elsza-
kadt, és a minden jónak forrásába, Jézusba merült lelkeket. 
A kertben pálmafák is voltak; némelyik egyenesen állott -
azok, akik megvetették a világot minden pompájával - , má-
sok pedig meghajoltak, jelezvén azokat a nyomorúságos lel-
keket, akik bűneikkel a föld porában fekszenek.327 

A sok allegória, metafora, hasonlat között néha feltűnik 
egy valódi értelemben vett szimbólum is: ...vidit beatam 
Virginem in similitudinem arboris pulcherrimae super om-
nem terrae altitudinem et latitudinem extensae. Eratque ar-
bor illa perspicua ut speculum perlucidum; folia habens au-
rea suavissimum reddentia sonum. In cuius summitate flos 
deliciosissimus erat, qui totum orbem contegebat, et odoré 
mirifico respergebat.328 

7. Az emberi test a szimbólumokban 

Ha ilyen szempontból is nézzük Szent Gertrúd és Szent 
Mechtild könyveit, rájövünk arra, hogy milyen méltatlan a 
középkorra az a sokszor elhangzott vád, hogy megvetette, 
lenézte a testet a maga egyoldalú lélek-kultúrájában. Ez a 
vád csak olyan értelemben igaz, hogy a lélek uralma alá 
igyekezett hajtani, és ez ellen nem is tiltakozik senki. De a 



testet soha nem tekintette az ördög művének, a bűn épületé-
nek, amit le kell rombolnia, hanem a Szentlélek templomá-
nak. A testet és az anyagot nem elpusztította, hanem fel-
emelte, megszentelte. 

Ebbe a gondolatvilágba illeszkedik bele az emberi test 
szimbolizmusa is: vagyis hogy a test Istennek mély titkokat 
rejtő csodás alkotása, az emberi test is valamiképpen Isten 
szent gondolatait tükrözi és revelálja nekünk. 

Szent Mechtild megkérdezte Szent Katalint, hogy milyen 
az ő arca, hogy az Úr megkívánta. O azt felelte: Vultus meus 
est imago venerandae Trinitatis, quam in me Dominus con-
cupivit, quia nunquam eam magnis depravavi peccatis...329 

A szép szűz alakja hol Isten akaratát,330 hol meg Isten szere-
tetét331 jelképezi a látomásokban. 

A szem Isten örök bölcsességét jelképezi, amely mindent 
tud égen és földön, és önmagát tökéletesen ismeri, viszont 
semmiféle teremtmény fel nem foghatja.332 Az Úr arcáról 
Mechtild egyszer a következőket olvasta le: Szemöldöke kü-
lönösen szép, kissé ívelt volt; úgy tetszett neki, hogy ez jelzi 
az O gondviselését; szeme sajátságos fényben ragyogott, 
mely irgalmasságát jelentette; szája rózsaszínben fénylett, ez 
jelezte tanításának a folytonosságát és gyümölcsöző szavai-
nak kiáradó bőségét.. .333 

De az emberi testnek talán legszebb és leggyengédebb 
fölmagasztalása az Úrnak abban a válaszában van, amellyel 
az Úr megnyugtatja Gertrúdot, aki imádságosan együttér-
zett (compassus) a kolostor szükségleteiért fáradozó ház-
gondnokkal: Corpus illius quod toties talibus laboribus pro 
me lacessitur, est mihi quasi quoddam thesaurarium, in quo 
tot dragmas argenteas repono, quoties ipse aliquod memb-
rum commovet ad necessaria sibi commissis acquirenda. Et 
cor ipsius est mihi quasi area, in qua tot aureas dragmas re-
conditas mihi habere gaudeo, quot ipse cogitationibus insti-
gatur subditis sollicite providere ad laudem meam.334 



8. Állat-szimbólumok 

Minden népnél szokásban volt, hogy természeti dolgokat 
megszemélyesítenek, és valamilyen érzékfeletti eszme kép-
viselőjévé teszik. így általános tapasztalat, hogy némely álla-
tokat bizonyos tulajdonságaik miatt az emberhez hasonló-
nak találnak, és vagy ösztönző, vagy mint elrettentő példát 
állítják elénk. Az ál latszimbolikának legjellemzőbb kézi-
könyve a 2. századból származó Physiologus, mely 41 álla-
tot értelmez szimbolikus módon.335 

A szimbolizált állatok (némelykor egy és ugyanaz is) ré-
szint az üdvösség szolgálatában állanak, leggyakrabban az 
erények megszemélyesítőiként, részint az ördög csatlósai, s 
az a szerepük, hogy a lelket visszatartsák az üdvösség útján. 

Sokszor itt is csupán - bár nagyon szép és nagyon szemlé-
letes - hasonlatról van szó. A léleknek - mikor emberek kö-
zött tartózkodik - az Úrhoz való kapcsolata olyan legyen, 
mint a kiskutyáé gazdájához, amelyet ha néha még bántal-
mazással el is kergetnek, hűségesen mindig visszatér és 
nem hagyja ott türelmetlenül szolgálatát.336 De természete-
sen bőségesen találunk valódi szimbólumokat is. A követ-
kezőkben először próbáljuk összefoglalni az Isten országá-
nak szolgálatában alkalmazott szimbólumokat. 

Az oroszlán majd az engedelmesség nehéz cselekedeteit,337 

majd meg az erősségben való állhatatosságot3 w jelképezi. 
A sas legtöbbször a szemlélődés kegyelmét szimbolizálja.339 

Néha kiszélesíti szemléletes jelenet-szimbólummá: Mechtild 
egy szentmisében aranysas alakjában látta az Urat az oltáron. 
És úgy tetszett neki, hogy görbe csőre és édes nyelve van a 
sasnak. A görbe csőr jelenti az Isten igéjét, mely megsebzi a 
lélek szívét; a nyelv meg azt jelképezi, hogy amint a sas a 
zsákmányban mindig a legédesebbet keresi, éppúgy Isten is 
mindig a mi szívünkre vágyik, hogy azt édességül felajánl-
juk neki.340 A galamb hol a türelmet jelképezi,341 hol az egysze-



rű szívet,342 hol meg az ártatlan, bűntől megtisztult szívet: Ip-
sa, est columba mea carens feile, quia omne peccatum ex cor-
de tamquam fel detestatur343 - mondja az Úr egy lélekről. 
Egy szép galamb-szimbólummal érzékelteti Mechtild a szent-
áldozás kétféle hatását: Columba nivea, dum conventus ad 
communionem accederet, cuiuslibet personae cor rostro suo 
tetigit et in eo flammam ignis accendit. In quorumdam vero 
cordibus ignis extinguebatur; in quorumdam autem conva-
lescens in ignem magnum augebatur.344 Gertrúdnál feltűnik a 
12. század óta ismert, s azóta sokat használt pelikán-hasonlat 
is a nagy tanulságos festményre való hivatkozással: szentál-
dozás után pelikán alakjában nyilvánította ki magát neki az 
Úr, ahogy festeni szokták, csőrével szívét átszúrva. S az Úr 
szavából megfontolta, hogy milyen kiváló módon élteti az 
Úr az ő lelkét az örök életre, mint a pelikán fiókáját szülői 
szíve vérével/34'' Szent Gertrúdnál a bűnbánó bűnösöket egy 
helyütt különféle állatocskák jelképezik, melyek a Szűzanya 
palástja alatt találnak menedéket iránta tanúsított buzgósá-
guk miatt.346 Egy rendkívül bájos és gyengéd madár-szimbó-
lummal szemlélteti Mechtild a léleknek egyesülését az Úrral: 
Szent Mechtild lélekben az Úrral együtt a pusztában töltötte 
a negyvennapos böjti időt. S mikor az Úr az alázatosság fáját 
választotta lakóhelyül, Mechtild megkérdezte: Et ego ubi 
manebo? Cui Dominus: Nescis advolare ad sinum meum, et 
ibi requiescere, uti altilia facere soient? Et statim vidit seip-
sam in specie aviculae in sinum Domini advolantis, et ibi qui-
etissime requievit.317 

Aránylag egész kevés példát találunk az Isten-ellenes go-
nosz hatalmakat szimbolizáló állatokra; az a kevés is, ami 
előfordul, egész közhelyként hangzik, nem látszik eredeti 
látomásélménynek. A pokolban kígyókat, békákat, oroszlá-
nokat, kutyákat és más egymást kínzó vadállatokat lát.348 

Szent Gertrúd látomása szerint a lelkeknek égbe vivő szűk 
útján griffek és sárkányok akadályozták és ijesztgették a fel-



felé törőkét.349 Szent Mechtild nagyon jól elképzelteti a tisztí-
tóhelyen szenvedő és tisztuló lelkek büntetését. Megnyílt 
előtte a lelkek szíve, mindegyikük szívében féreg volt, mely-
nek kutyafeje és négy lába volt, s szünet nélkül tépték szívü-
ket és körmeikkel gyötörték. Ez a féreg volt a lelkiismeret, 
mely mint a hűséges kutya, állandóan vádolta őket. Néme-
lyiknek sima, másiknak meg borzas volt a farka, az előbbi 
némi enyhülést adott nekik, mert ez jelezte a földön maguk 
után hagyott jó hírt; a borzas farok gyötörte is őket, és jelez-
te a rossz hírt, amit a földön hagytak maguk után. Ez a féreg 
ki nem veszik, mígcsak a lélek elválaszthatatlanul nem egye-
sül az örök boldogságban az Úrral.350 

9. Különféle tárgyak és jelenségek 

E fejezetben - bár a föntebbi szimbólumokkal kapcsolat-
ban elszórtan már többször is előfordultak - csupán össze-
foglalóan beszélünk azoknak a tárgyaknak, érzékelhető dol-
goknak és jelenségeknek szimbolikus értelmezéséről, ame-
lyekről azonban azt hisszük, hogy kevésbé jellemzőek szent-
jeink szimbolizmusára. 

Nagyon gyakran előkerülő sz imbólum a gyűrű. Szent 
Mechtild azt látta egy elragadtatásban, hogy a szentmise fel-
ajánlásakor egyesek az oltárhoz járulván aranygyűrűt aján-
lottak fel, melyeket az Úr szívesen fogadva ujjára húzott . 
A gyűrűk az Úrnak felajánlott szüzek eljegyzését jelképez-
ték.351 Ehhez hasonlóan egy másik helyen a tisztaság fogadal-
mával az Úrnak eljegyzeíl szüzek jegyajándékát jelzi az 
aranygyűrű . Szent Mechtild aranyövvel felövezve látta a 
Szüzek Királynéját, övére pedig aranygyűrűk voltak felköt-
ve. Megértette ebből, hogy az Úr szent anyja Fia szeretetéért 
anyai gondossággal megőrzi a neki (sibi) buzgón szolgáló 
szüzek jegyajándékát , és haláluk óráján Isten színe előtt 
mindegyiküknek szeplőtelenül visszaadja.352 



Számtalanszor szerepel - mint láttuk főképp a szív-szim-
bólumoknál - a cső mint a kegyelemközvetítésnek az eszkö-
ze. „Ego cuilibet donavi fistulam auream talis virtutis, ut 
cum ea quilibet sibi attrahere possit de intimis mei deificati 
Cordis quaecumque desiderat. Quam fistulam illa intellexit 
bonam esse voluntatem; per quam homo omne bonum spiri-
tuálé, tarn coelestium quam terrestrium sibi potest proprie 
vindicare..."353 

A Szűzanya ölében különféle illatos üvegeket látott Szent 
Gertrúd; ezek jelezték a közösség nehézségeit, melyeket az 
irgalmasság Anyjára bíztak. S a Szűzanya módfelett gyö-
nyörködött azok szívében, akik bizalommal ráhagyatkoztak 
az ő jóságára.334 

Szent Ágnes ünnepén Mechtild azt látta, hogy Szent Ág-
nes az oltártól elindulva ékkővel díszített aranyfüstölővel a 
nővéreket egyenként megfüstöli. A füstölő Szent Ágnesnek a 
szívét jelképezte, az ékkövek az ő édes szavait, a tűz pedig a 
Szentlélek szeretetét, amely elégette benne a hiú gondolato-
kat és vágyakat, és a legkívánatosabb illattal gyönyörködteti 
Istent és az O szavait áhítattal lelkükbe idéző embereket.335 

Gyakori szimbolikus tárgy a trónus, mely a megdicsőült 
Krisztus, a Szűzanya és a választott lélek méltóságát hang-
súlyozza ki. A drágakővel ékes mennyei trónusnak legtöbb-
ször egészen részletes leírását olvashatjuk, mint pl.: „Ani-
ma. . . affuit, stans coram Dilecto residenti in consistorio val-
de mirabili et eminenti, cuius columnae anteriores ex electro 
erant, capitella habentes de smaragdo, et bases de sapphi-
ro".356 

Szent Gertrúdnál egy esetben a lelki életet szimbolizálja. 
Imádkozott valakiért, és Isten így mutatta meg neki annak 
életét: úgy látta, hogy Isten előtt magas trónt készít magá-
nak négyszögű drágakövekből, cementnek pedig tiszta ara-
nyat használt. Néha lepihent az épülő trónon, majd újra ne-
kifogott az építésnek. Gertrúd megértette, hogy a drágakö-



vek a különböző nehézségeket jelképezik, amelyekbe Isten 
ajándékának a megőrzése kerül; az arany meg a lelki kegyel-
met, amellyel nehézségeit elviseli; néha lepihen, hogy élvez-
ze az isteni vigasztalást, majd újonnan hozzáfog a jócseleke-
detek ismételt és állandó gyakorlásához.357 

Szent Mechtildnél egyszer ragyogó ház szimbolizálja nő-
vére lelkét, melynek közepén Isten székelt.338 Szent Gertrúd 
egyszer Jézus Szívét, mint isteni kincsesházat látja arany kötő-
anyaggal összekötött drágakövekből felépítve. A kövek el-
rendezésében megismerte a választottak előre elrendelését 
Jézus Szívében, és mint a falban az egyik kő a másikat, ők is 
tartoznak egymást elviselni, mégpedig szeretettel, amit az 
arany kötőanyag jelképez.359 

Szent Mechtildnél gyakran visszatér a hegy-szimbólum, 
mely általában a lelki életet, ill. a lelki élet fokozatait jelképe-
zi. Krisztus születésének éjjelén sziklás hegyen látta a Szűz-
anyát: „Per hunc montem spirituális habitus praefigurabatur, 
qui durus et asper in hoc saeculo videtur, quem Christus com 
matre sua primi ostenderunt, hominibusque exemplum ve-
rae Religionis tradiderunt".360 Az Úr a lelket egy nagy hegyre 
vezeti a nagyböjt idején, melynek hét foka van; ezek hét alap-
vető erényt, illetve a hét főbűn leküzdését jelképezik. A hét 
bűn csoportosítása egyezik a teológiában használatos hét fő-
bűnnel, azzal a különbséggel, hogy az irigység és a torkosság 
helyett a gyűlölet és az engedetlenség szerepel.361 

A bor a megittasult szeretetnek az eszközlő szimbóluma. 
A Szentlélek az apostoloknak a szeretet borát adta, úgyhogy 
azután sem keresték semmiben a maguk kényelmét, hanem 
csupán Isten dicsőségét. Az isteni vigasztalás színbora (me-
rum) elszoktatta őket a földi örömök és vigasztalások élve-
zetétől. Azután mintegy nektárral, megrészegítette őket az 
égi dolgok szeretetétől, csodálatos módon vágytak Isten 
után, és - ha úgy kellett volna - még ezer halál árán is elju-
tottak volna hozzá.362 



Mikor a közösség a szentáldozáshoz járult, látta, a pap 
helyén királyi alakban az Úr áll, és a hozzá járulók lámpást 
tartottak kezükben, mely arcukat megvilágította. A lámpá-
sok jelképezték az odajárulok szívét, a bennük égő folyadék 
az isteni Szív kegyességét, amely az áldozókba ömlik, a láng 
pedig a szeretet hevét, amelyet a szentáldozás még inkább 
csak felfokoz a lélekben.363 Az Úr egyszer meg tündöklő arc-
cal jelenik meg a kóruson, és sugaraival megvilágított min-
denkit. Mert Neki is mint a napnak három jellemző sajátos-
sága van: melegít, megtermékenyít és megvilágosít.364 

Nem a tárgyi szimbólumra, hanem a szimbolikus látás-
módra idézzük például Szent Gertrúd szemléletes leírását a 
tisztítóhely lelkeinek a megszabadításáról: visus est Domi-
nus demittere quasi vir gam quamdam au ream in medium 
Purgatorii, habentem tot uncos quot affectus dirigebantur 
ad eum pro animabus. Et per quemlibet uncum extraheban-
tur aliquae animae de locis poenarum ad amoena prata qui-
etis.365 

1949. XI. 16. - Szent Gertrúd ünnepén 

Ut in omnibus glorificetur Deus 
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a szentek mondása inak minden édességével ízes könyvet írt és 
szerkesztett az azoknak elolvasására vágyó szerzetesnők közös hasz-
nálatára." Uo. L. I. c. 1; L. 8-9. 

74 Michael, i. m. 182. 
75 „Attól az órától (ti. megtérésemtől) kezdve a jelen pillanatig egy szem-

pillantásig sem éreztelek és tudtalak szívemtől eltávolodva, kivéve 
egyszer tizenegy napot " Leg. div. piet. L. II. c. 23; I. 106. 

76 „ami bizonyos világias fecsegés miatt történt velem." Uo. L. II. c. 3; I. 64. 
77 „Szívemre pecsételted üdvöt szerző sebeidnek ragyogó ékességét és 

hozzá világosan és hathatósan bevésted szívembe a szeretet sebét." 
Leg. div. piet. L. II. c. 23; 1.106-7. 

78 „Ezenfelül nekem adtad az istenségnek legdrágább szekrényét, vagyis 
isteni szívedet ajándékozva gyönyöreim bőségére; hol ingyen kínálva, 
hol meg a kölcsönös meghittség jeléül, felcserélve az enyémmel; ezzel 
egyszersmind kinyilvánítottad nekem mind titkos végzéseidnek és 
gyönyöreidnek titkait, mind pedig forrón feloldottad lelkemet baráti 
nyájasságoddal." Uo. L. Ii. c. 23; 1.107. 

79 „Ha egyszer felismervén felebarátjában valamely hibát, szívből óhaj-
totta, hogy az megjavuljon, de óhajtása nem teljesült, ez olyan súllyal 
nehezedett lelkére, hogy semmi sem tudta megvigasztalni, amíg csak 
imáival és lelki buzdításával saját maga vagy mások által, legalább 
valamelyes javulást el nem nyert az Úrtól." Uo. L. I. c. 7; I. 22-23. 

80 „Ezután a Magasságbelí Fia, a dicsőség Királya felfoghatatlan ked-
vességgel lehajolva, mintegy csókot adva keblén elomló jegyesének, 



isteni erejével egészen magába szívta annak boldog lelkét. így őt 
egészen magába foglalva, beléhatolva, amint a vas megizzik a tűzben, 
magához hasonlóvá tette." Leg. div. piet. L. V. c. 32; I. 608. 

811. m. 185. 
82 Leg. div. piet. L. I. c. 10; I. 29. L. I. c. 17; I. 54. 
83 Rev. G. ac M. I. r. XV-XVIII. 
84 P. II. c. 25. P. V. c. 27. 
85 Leg. div. piet. L. V. c. 4; I. 523. 
86 Lib. sp. gr. P. VII. c. 17; II. 412. 
87 Lib. sp. gr. P. V. c. 25; II. 358. 
88 I. 535. 
89 P. VII. c. 3; II. 393. 
90 L. V. c. 4; I. 525. 
91 A. Stolz OSB, Théologie de la mystique, 1939. (A. Stolz, Theologie der 

Mystik, Ratisbonae, 1936.). 
92 „Magát Jézust, az Egyház jegyesét látta kitárt karokkal az égből hozzá 

hajolni, ölelésére omlani és őt bensőségesen magához vonzani, úgy-
hogy szinte élettelenül vitték ki a kórusról." Rev. Gertr. ac Mecht. II. 
140-41. 

93 „És íme hirtelen annyira elszakadt a testi érzékektől és bensőleg oly 
erősen egyesült Istennel, hogy sem az ülésben, sem a felállásban nem 
alkalmazkodott a konventhez." Uo. I. 350; L. IV. c. 15. 

94 Vö. Tanquerey - Czumbel, A tökéletes élet, Paris, 1932. 954-55. Müller 
Lajos, Misztika, Bp., 1935. 272-78. 

95 „Azokban a napokban, mikor Testednek és Vérednek éltető eledeléhez 
járultam, gyakran méltattál látható jelenlétedre, noha nem láttalak 
vi lágosabban, mint virradatakor látjuk a dolgokat." Rev. Gertr. ac 
Mecht. I. 61; L. II. c. 2. 

96 Uo. II. 56; P. I. c. 18. 
97 „Életének utolsó szakaszában, a képek többnyire megszűnvén , a 

léleknek felsőbb képességeiről van szó, és épp ezért volt a legne-
hezebb (a látomásoknak) szavakkal való közlése." Uo. I. XXXVII. 

98 Uo. I. 442; L. IV. c. 48. 
99 „Hamar eljön üdvösséged, miért emészted magad szomorúsággal? 

Vajon nincs neked jó tanácsadód, hogy most újra elönt a fájdalom? 
Mikor ezeket mondta , jóllehet testileg az említett helyen tudtam 
magam, mégis úgy tetszett, hogy a kóruson vagyok egy sarokban, 
ahol langyos imádságomat szoktam végezni." Uo. I. 59-60; L. II. c. 1. 

100 „Noha a következőkben világos lesz, hogy állandó volt számára az 
isteni Méltóság jelenléte, mégis néhol megjegyzi: 'megjelent', vagy 
'vele volt az Úr'. Úgy értendő ez, hogy bár valami különös kegyből 
valóban gyakran vele volt, mégis egy időben és bizonyos okból néha 



elképzelhetőbb formát öltött azon személyek képessége szerint , 
akiknek ezt hírül kellett adni." Uo. I. 4; Prológus. 

101 Rónay György, A misztikus élmény, Vigilia, XIII. 530. 
102 Rev. Gertr. ac Mecht. II. 160; P. II. c. 21. 
103 „Ezt elgondolva (Keresztelő Szent lánosról), hogy a festményen igen 

másfélének mutatkozik, mivel öregnek és mindenképpen nyomorú-
ságosnak rajzolták..." Uo. I. 419; L. IV. c. 42. 

104 „(Az Úr) szemöldökei, kissé ívelten, különösen jól voltak megalkotva; 
úgy tűnt neki, hogy ez jelezte Gondviselését." Uo. II. 379-80; P. VI. c. 3. 

105 „Ezekből a szavakból megértette, hogy ha valaki óhajtja elnyerni a 
Szentlelket, meg kell érintenie az Úr szent oldalát, vagyis hálatelt 
lélekkel megfontolni az isteni szív jóságát." Uo. I. 394; L. IV. c. 32. 

106 „(Az Úr Jézus) megjutalmazta tisztaságomat, hogy páromat elhagyva 
őt követtem a menyegzőre." Uo. I. 307; L. IV. c. 4. 

107 Uo. II. 28; P. I. c. 8. 
108 „Fontold meg, hogy teljes harminchárom évig küzdöttem érted e 

földön." Uo. I. 126; L. III. c. S. 
109 Rónay György, A misztikus élmény, Vigilia, XIII. 524. 
110 „Nem szabad lekicsinyelni mindazt , amit testi valóságok képeivel 

mutatunk be, hanem azon kell lenni mindenkinek, hogy a testi dol-
gok hasonlósága révén é lvezhesse a lelki gyönyörűségek édes 
értelmét." Rev. Gertr. ac. Mecht. I. 334; L. IV. c. 12. 

111 „Valamint, ha egy iskolamesternek több különböző nyelvű ember 
tenne fel kérdéseket , semmit sem érne, ha va lamennyinek csak 
egyetlen nyelv értelmezésével válaszolna; hanem mindegyiknek saját 
nyelve szerint kell válaszolnia, vagyis a latinnak latinul, a görögnek 
görögül. Hasonlóképpen én mindenkinek saját felfogása szerint vála-
szolok... vagyis az egyszerűbbeknek inkább az anyagi hasonlóságok 
alapján mutatok be mindent, az értelmileg fogékonyabbaknak pedig 
rejtettebb és homályosabb jelzéssel adom elő..." Rev. Gertr. ac Mecht. 
I. 218; L. III. c. 48. 

112 „Mivel a láthatatlan és lelki valóságokat csupán az anyagi és látható 
dolgok hasonlóságával lehet kifejezni, szükséges, hogy emberi és 
testi képekkel sejtessük meg azokat." Uo. I. 10; L. I. c. 1. 

113 „e kevés kivétellel, melyet valamely hasonlóság leple alatt töredéke-
sen is alig tudott előadni." Uo. I. 471; L. ÍV. c. 55. 

114 Uo. I. 334; L. IV. c. 12. 
115 „Vedd fontolóra, hogy a külső hasonlóság által vezet a lelki megér-

téshez." Uo. I. 411-12; L. IV. c. 38. 
116 „Ahogyan a tanulók az ábécé révén olykor elérkeznek a logikához, 

ugyanígy ezen mintegy ábrázolt képekkel jussanak el ama elrejtett 
manna élvezéséhez, melyben nem lehet részesedni semmiféle testi 



képnek a használatával, hanem egyedül az éhezi még inkább, aki 
magához veszi. " Uo. 1.113; L. II. c. 24. 

117 „Drága és élő kövekből volt építve az a város, vagyis Szentekből, 
úgyhogy a falon minden Szent, valamint a kép a fényes tükörben, 
világosan látható volt minden érdemével." Uo. II. 115; P. I. c. 35. 

118 „ Azzal a buzgósággal imádkozik hozzám, amellyel én (Szűz Mária) 
mint sz ik ra a tűzhöz, I s tenhez r e p ü l t e m és mint a pehe ly erős 
vonzással odatapadtam isteni szívéhez. Hogy az ő lelke is oly forró 
vággyal lobbanjon lángra, felszabadulva halála óráján minden földi 
köteléktől, és mint könnyű pehely repülhessen boldogan az Úrhoz." 
Uo. II. 92; P. I. c. 26. 

119 „Amint a drágakövekben hatalmas erők rejlenek, úgyhogy még bizo-
nyos betegségeket is kiűznek az emberekből, az én sebeim is oly hat-
hatósak, hogy eltávolítják a léleknek minden lanyhaságát." Uo. II. 
295; P. IV. c. 37. 

120 „Jöjj választottam, galambom, virágos mezőm, kiben mindent meg-
találtam, amire csak vágytam; gyönyörű kertem, melyben isteni 
szívemnek teljes örömét találom." Uo. II. 392; P. VII. c. 2. 

121 Uo. II. 50; P. I. c. 17. 
122 Uo. I. 408; L. IV. c. 37. 
123 „Az irgalmasság volt a kapuőr, aki minden érkezőt jóságosan beve-

zetve ahhoz az asztalhoz ültetett. A szeretet pedig felszolgált az asz-
talnál ülőknek és bőkezű pohárnoka volt az ottlévőknek." Uo. II. 226; 
P. III. c. 22. 

124 Uo. 11.144; P. U.c. 10. 
125 „Amint a diakónus az oltárnál, úgy szolgálok én is minden parancsra 

készen az én Atyámnak, Istenemnek." Uo. II. 63-64; P. I. c. 19. 
126a „Méltóképpen dicsőíthetsz engem az Allelujával, egyesülve a ma-

gasságos Egek dicséretével, mellyel állandóan zengik dicsőségemet a 
mennyben." Vö. 126b. j. 

126b Uo. 1.388-89; L. IV. c. 27. 
127 2Kor 12,4. 
128a „Ha valaki velem együttműködik, magamhoz formálván szívem tet-

szése szerint, én is hozzáalakítom magam szívének minden kívánsá-
ga szerint." Vö. 128b. j. 

128b „Ugyanolyan módon fogadom kegyelmembe a bűnbánattal hozzám 
térő lelket, és letörlöm minden szennyét. Ezután koronát helyezve rá, 
feldíszítem többféle erénnyel. így benne gyönyörködve ellenállhatat-
lan szeretettel tapasztom rá különös édességem csókját. Ezután ben-
sőséges keggyel megmutatom neki boldog megtapasztalással gyö-
nyörűségeim gazdagságát. Majd a legkiválóbb étellel táplálom, ti. 
Testem és Vérem szentségével." Rev. Gertr. ac Mecht. II. 81; P. I. c. 22. 



129 „Azért, hogy semmi másért, hanem csak az én dicséretemre, dicsősé-
gemre és csupán az én szeretetemért mozduljanak." Uo. 1.585; L. V. c. 27. 

130 Uo. II. 179; P. II. c. 34. 
131 Uo. 1.21; L. I.e. 5. 
132 „Mégha nem is egészen méltó, de legalább ne nagyon méltatlan 

hajlékot ajánljon fel Neked." Uo. I. 63; L. II. c. 3. 
133 Uo. II. 329-30; P. V. c. 7. 
134 Uo. I. 257; L. III. c. 74. 
135 Uo. II. 169-70; P. II. c. 26. 
136 Uo. 11.197-98; P.III, c. 2. 
137 Uo. I. 131; L. III. c. 10. 
138 Uo. II. 387; P. VI. c. 8. 
139 „Isteni erőmmel úgy szívom magamba, ahogyan a forró nap elszik-

kasztja a harmatcseppet." Uo. I. 542-43; L. V. c. 7. 
140 Uo. II. 148; P. II. c. 14. 
141 „Éreztem isteni szemedből belém ömleni szememen keresztül a 

fényt, mely egész bensőmet átjárva, úgy tetszett, hogy csodálatos 
erőt öntött minden tagomba, mintegy kiürítve a velőt csontjaimból, 
annyira, hogy egész lényemet nem éreztem másnak, mint isteni fény-
nek. " Uo. 1.101; L. II. c. 20. 

142 Uo. II. 68; P. I. c. 19. - II. 202; P. III. c. 5. 
143 Uo. 11.36; P. I. c. 11. 
144 „A kedves szeretteivel együtt megpihent a nyoszolyán." Uo. II. 42-43; 

P. I. c. 13. 
145 „Mivel lelke egészen abba költözött, akit teljes szívvel szeretett." Uo. 

II. 140-41; P. II. c. 4. Vö. II. 86; P. I. c. 25. - II. 143; P. II. c. 8. 
146 „Tündöklő lakomát látott elkészítve menyegzői ruhába öltözött 

Urunkkal. Mikor a menyegző elkészült, Isten azt mondta: Ki végzi a 
lakodalomban a násznagy szerepét? És mikor ezt kimondta, karjába 
fonva a lelket táncba vitte. A lélek pedig benső szeretetének ölelésébe 
zárva szerelmesét, Krisztust, az ünneplők asztala elé vezette őt." Uo. 
II. 69; P. I. c. 19. 

147 „A szerelmi fürdőben felém ömlött a vér és a víz lemosni a testi és 
múló gyönyörnek minden szennyét. . . Megtisztulva már a bűnök 
minden szégyenétől és eleget téve a Te leghőbb és legédesebb jelen-
léteddel érdemeim minden hiányáért, noha magamtól méltatlanul, 
de Teáltalad eléggé méltóan, élvezhettem tiszta ölelésedet." Uo. I. 
67-68; L. II. c. 4. 

148 Uo. II. 129-30; P. I. c. 45. 
149 Summa Theologica, I. q. 108. 
150 Uo. II. 115; P. I. c. 35. 
151 Uo. II. 102-104; P. I. c. 30. 



152 Uo. II. 130-31; P. I. c. 15. 
153 Uo. I. 605-08; L. V. c. 32. 
154 „Mikor a litániában sorra megnevezték a Szenteket, mindegyikük nagy 

örömmel és teljes tisztelettel fölkelve, térdet hajtva ajánlotta föl az Ur 
előtt érdemeit értékes ajándék formájában, hogy ezzel járuljon hozzá 
szeretettje örömének és dicsőségének növeléséhez." Uo. 1.527; L. V. c. IV. 

155 Uo. I. 396; L. IV. c. 33. 
156 „Az a város élő drágakövekből volt építve, ti. a Szentekből, úgyhogy 

mindegyik Szent mint a kép a fénylő tükörben, világosan látható volt 
minden érdemével." Uo. II. 115; P. I. c. 35. 

157 Uo. II. 54-56; P. I.e. 18. 
158 „Mint ragyogó nap, az Úr Arca étellel és itallal töltött meg minden 

edényt. Ezután minden jelenlévő térdet hajtva az asztal előtt, az Úr 
Arcának fényétől mint ruhától övezve, magához vette azt az ételt és 
italt, amely az Angyaloknak és Szenteknek legédesebb eledele." Uo. 
II. 32; P. I. c. 10. 

159 Uo. II. 108; P. I. c. 31. 
160 Uo. II. 347; P. V. c. 17. 
161 Uo. II. 351; P. V. c. 20. 
162 „A szeretet így szólt a lélekhez: Lépj be Urad örömébe. E szóra telje-

sen az Úrba ragadtatott; amint a vízcsepp borba öntve egészen borrá 
válik, ugyanúgy ez a boldog is Istenbe térve, vele egy lélek lett." Uo. 
II. 152; P. II. c. 17. 

163 Uo. II. 25; P. I.e. 7. 
164 Uo. I. 388-89; L. IV. c. 27. 
165 Uo. II. 21; P. I. c. 6. 
166 Uo. I. 333; L. IV. c. 12. 
167 Uo. II. 14-15; P. I. c. 5. 
168 Uo. II. 22; P. I. c. 6. 
169 Uo. 11.34; P.I. c. 11. 
170 Uo. I. 345; L. IV. c. 14. 
171 „Az egész közösség ahhoz az asztalhoz járulva, mindegyikük a bol-

dogságos Szűz karján, térdet hajtva vette Isten kezéből az Úr testét; a 
Boldogságos Szűz aranyedényt szorított az Úr oldalához egy arany 
csövecskével, amelyen mindnyájan szívták azt a legédesebb italt, 
mely az Úr szívéből csurgott." Uo. II. 96; P. I. c. 27. 

172 Lc 1,26. 
173 II. 9-10; P. I. c. 1. 
174 „Arról a miséről, melyet az Úr személyesen énekelt a mennyben egy 

b izonyos Trutta nevű szűznek, aki még testben létezett ." Uo. I. 
483-93; L. IV. c. 59. 

175 Uo. I. 429-45; L. IV. c. 48. II. 95; P. I. c. 27. 



176 Uo. II. 325-28; P. V. c. 6. 
177 Uo. II. 329-30; P. V. c. 7. 
178 Uo. II. 386-90; P. VI. c. 8. 9. 
179 „Én magam válaszolok minden egyes ellene hozott panaszra, mivel 

megvallom, az ő szeretete ejtett rabul engem." Uo. II. 54-56; P. I. c. 18. 
180 Pleno coruscat Trinitas mysterio. - Stat Christus agno; vox Patris 

coelo tonat. - Et per columbam Spiritus Sanctus fluit. Id. K. Künstle, 
i. m. 222. 

181 Uo. 221-233. 
182 Rev. Gertr. ac Mecht. II. 84; P. I. c. 24. 
183 „Elméjének elragadtatásában látott egy napnál ragyogóbb forrást; ez 

magában és önmagától létezve a legkellemesebb és legjobb légára-
mot árasztotta. Alkotmánya igen szilárd és értékes mű volt merítővel 
rajta, emberi erőfeszítés nélkül véve és bőkezűen nyújtva mindenki-
nek. Megértette, hogy a forrás erős alkotmánya az Atya mindenha-
tóságát jelenti; a merítőn a Fiúisten nem-teremtett bölcsességét fogva 
fel, mely kegyessége szerint mindenkinek szabadon kitárul és kinek-
kinek, kívánsága szerint, szétosztja és közli. A légáram azt jelentette, 
hogy Isten mindennek az élete; mert amint az ember nem tud levegő 
nélkül élni, ugyanúgy egyetlen teremtmény sem él Isten nélkül." Uo. 
II. 109-110; P. I.e. 31. 

184 Uo. II. 41-42; P. I. c. 13. 
185 „Látta a Boldogságos Szüzet jobbján tartva szűzi Gyermekét, kinek 

ruhája hármas levéllel volt díszítve. Megértette, hogy a hármas levél 
az imádandó Szentháromság méltóságát jelenti." Uo. II. 64; P. I. c. 19. 

186 Uo. 1.163; L. III. c. 19. 
187 1/0. II. 83; P. I. c. 23. 
188 „Lelked arca a Szentháromság képmása. Lelked szünet nélkül szem-

lélje, mint tükörben, ezt a képmást az én Arcomon, hogy véletlenül 
se szennyezze be rovásra méltó vétek." Uo. II. 224; P. III. c. 21. 

189 „íme lelki szemeid elé állítom az én Szívemet, az örökké imádandó 
Szentháromság orgánumát, melytől amiben csak hiányod van, min-
dent kérhetsz bizalommal, hog)' érted pótolja. Szívem mindig veled 
lesz, hogy minden mulasztásodért bármikor eleget tegyen." I. 169; L. 
III. c. 25. 

190 Amint szépen tanulmányozható a középkor képzőművészeti alkotá-
sain. Különösen is jellemző az ún. „Volto santo" Luccában, amelyen 
drága brokátruhában, fején koronával áll a kereszten Krisztus-király. O. 
Doering, Christliche Symbole, Freiburg im Breisgau, 21940. 52.1. (Bild 33.). 

191 L. a gótikus templomok portáléinak trónoló Krisztusát pl. az arles-i és 
a chartres-i székesegyházon. K. Künstle, Ikonographie der christlichen 
Kunst, Freiburg im Breisgau, 1928. 607-608. (Bild 345-346.). 



192 Vö. a quattrocento művészeinek szinte tömegével szaporodó betlehe-
mi és kálváriái jelenteit. Hekler Antal, A renaissance művészete. 

193 ... megjelent neki az Úr Jézus fensége trónusán annyi értékes nyakék-
kel valamint ragyogó tükrökkel ékesítve, mint ahány Szent uralkodik 
már Vele együtt a mennyben. Rev. Gertr. ac Mecht. I. 396; L. IV. c. 33. 

194 A. Michel: „Jésus Christ", in: DTC. 
195 Rev. Gertr. ac Mecht. II. 31; P. I. c. 9. 
196 Uo. I. 300; L. IV. c. 3. 
197 „Amikor boldogságos Anyád pólyába takart, én azt kértem, hogy ve-

led együtt betakarjon... így látszottál betakarva az ártatlanságnak ra-
gyogó fehér gyolcsába és átkötve a szeretet arany szalagjával; ha arra 
vágytam, hogy veled együtt betakarjanak és átkössenek, sokkal in-
kább kell törekednem a szívtisztaságra és a szeretet műveire." Uo. I. 
89; L. II. c. 16. 

198 Uo. II. 21; P. I. c. 6. 
199 Uo. II. 29-30; P. I. c. 9. 
200 Kecses ifjűhoz hasonlítva belépett az Úr. Uo. I. 368; L. IV. c. 23. 
201 Megjelent a Fiú virágzó ifjúsága kedves üdeségében. Uo. 1.416; 1. IV. c. 41. 
202 „Láttam magam mellett egy szeretetreméltó, mintegy tizenhat éves 

előkelő ifjút olyan alakban, ahogy csak akkor fiatalságomban külső 
látásomnak tetszésére kívánhattam." Uo. I. 59; L. II. c. 1. 

203 „Megjelent az Úr Jézus minden egyes sebén, arany ragyogásban, csil-
logó rózsákkal." Uo. I. 399; L. IV. c. 35. 

204 Uo. II. 345; P. V. c. 17. 
205 Uo. 11.56; P. I. c. 18. 
206 Uo. II. 400-401; P. VII. c. 8. 
207 „A sistergő edény mintha egyre mondaná: fuss, fuss, szívemnek forró 

és kiáradó szeretete engem is folyton így ösztönzött mondván: fuss, 
fuss küzdelemből küzdelembe, városról városra, igehirdetésből ige-
hirdetésbe; soha nyugodni nem hagyott, míg mindvégig minden 
szükségeset meg nem tettem üdvösségedért." Uo. II. 142; P. II. c. 7. 

208 Uo. II. 144; P. II. c. 10; lásd még: II. 63-64; P. I. c. 19. 
209 „Én mint valami fogoly, aki semmi mást nem akar, mint amit ura 

parancsol, készen állok minden kívánságodra." Uo. II. 176; P. II. c. 31. 
210 „Felismerte, hogy Krisztusnak minden tagja mint reménysugár fény-

lik előttünk cselekvésében, és minden műve Szívének szeretetéből fa-
kadt." Uo. II. 214-15; P. III. c. 15. 

211 Uo. II. 300; P. IV. c. 43. 
212 „Hozzá (Mechtildhez) így szólt az Úr: Miért nyugtalankodik? Én te-

remtettem magamnak és mindent megadtam neki, amit csak kért tő-
lem. Atyja vagyok a teremtésben; anyja a megváltásban; testvére az or-
szág birtoklásában; nővére az édes együttlétben." Uo. II. 304; P. IV. 50. 



213 „Énmagam vagyok az isteni nap ragyogása. Én, fénylő tavaszi nap, 
mely egyedül szüntelen világol és soha le nem nyugszik." Uo. I. 631. 

214 Künstle, i. m. 623. 
215 „Látta a Boldogságos Szüzet a kóruson állni, jobbján tartva szűzi 

Fiát." Reu. Gertr. ac. Mecht. II. 64; P. I. c. 19. 
216 „Kedvesen megjelent a Szűz zöld palástban, melyen mindenütt ara-

nyos virágok ragyogtak hármas levélkék mintájával." Uo. I. 429-30; 
L. IV. c. 48. 

217 Doering, i. m. 80. 
218 Rev. Gertr. ac Mecht. II. 8; P. I. c. 1. 
219 „A Boldogságos Szűz kézenfogva elvezette őt egy gyönyörű házba, 

mely négyszögletű kövekből volt magasra építve minden ablak 
nélkül, mégis belülről világossággal: piros jáspisból ízlésesen volt for-
málva a kicsike ajtó rajta arany láncocskával." Uo. II. 121; P. I. c. 37. 

220 Uo. II. 123; P. I. c. 39. 
221 „íme, ama édesen ömlő szívből, minden boldogság bőségéből, hár-

mas fonatú arany kötelecske nyúlt ki, mely átjárva a Szűzanya Szívét 
minden egyes szűznek a szívéhez érve és mindenkinek szívét átjár-
va, mígnem az utolsó szűznek szívéből visszatérve Urunk Szívébe 
hatolt, mintegy körtáncot varázsolva csodálatos vonalon. A hármas 
fonatú kötelecskén megértette az imádandó Szentháromság szerete-
tének jelét, mely méltóságos Anyánk, Mária közbenjárásával, a rom-
latlan Szűznek szerető szívét magához kapcsolja átjárva különös 
édességgel." Uo. II. 106; P. I. c. 31. 

222 Uo. I. 591; L, V. c. 27. 
223 Uo. I. 300., L. IV. c. 3. 
224 Uo. I. 605-6; L. V. c. 32. 
225 K. Künstle, i. m. 635. 
226 Úgy látszott, hogy az édes Anya jóságosan kitárta palástját, mintegy 

védelmébe fogadva minden őhozzá menekülőt. Rev. Gertr. nc Mecht. 
I. 431; L. IV. c. 48. 

227 Uo. II. 41; P. I. c. 13. 
228 „Megnyílni látszott az ég és angyalok szolgálatával egy fenséges 

trónus ereszkedett le a kórus közepébe; azon írónolt teljes dicsőség-
ben és tiszteletben a mennyeknek dicső Úrnője... A szent angyalok 
pedig tisztelettel körülvéve a trónust, nagy örömmel mutatták be 
Uruk Istenük méltóságos Anyjának az ünnepi hódolatot." Uo. I. 455; 
L. IV. c. 51. 

229 „Látta a dicsőség Királyát jobbján uralkodó Anyjával." Uo. II. 135; P. II. c. 1. 
230 „Köszöntsd Anyámat minden teremtménnyel együtt. Míg azon gon-

dolkodott, miként tehetné meg, szeráfi lelkeket látott közeledni dél 
felől, mindegyikük égő gyertyával. Szeráfi szeretetre gyúlva köszön-



tötte a legédesebb Szüzet azzal a szeretettel, mellyel Istent szerette 
minden teremtmény előtt. Azután Kerubok érkeztek tükrökkel; ezen 
megértette, miként kell köszöntenie ővelük a Boldogságos Szüzet 
abban a legbehatóbb és legvilágosabb ismeretben, melyet itt a földön 
minden teremtményt megelőzve élvezett. A Trónusok ezután ele-
fántcsontból való trónust hoztak; ezen megértette azt a felette nyugal-
mas, meghitt békességet, mellyel Isten benne lakozott." Uo. II. 129.; 

231 „Hajolj - így szólt - legédesebb Fiam Szíve fölé, mely magába foglal 
minden romlatlan szívet, és általa köszönts engem a legméltóbban." 
Uo. II. 92; P. I. c. 26. 

232 „ M i n d e n h a n y a g s á g á n a k a p ó t l á s á r a fe la ján lo t ta s zep lő t e l en 
Anyjának Jézus Krisztus legnemesebb és legédesebb Szívét." Uo. I. 
298; L. IV. c. 2. 

233 „Úgy tűnt, hogy az Úr aranyserleg formájában nyújtotta italul Szűz 
Anyjának isteni Szívét. Annak mézédességétől kedvesen felüdülve és 
kielégítve édes gyönyörűségben volt része." I. 213; L. III. c. 46. 

234 Mint nálunk Magyarországon szépen látható a pannonhalmi quad-
ra túra folyosó gyámkövein. Vö. Künstle, i. m. 156-159. 

235 Mâle, i. m. 106-31. 
236 Künstle, i. m. 165. 
237 Doering, i. m. 107. 
238 „Miközben a Benedic responsoriumot énekelték, minden ott meg-

nevezett Erényt Szüzek alakjában látott Isten előtt." Rev. Gertr. ac 
Mecht. II. 116; P. I. c. 35. 

239 „Két igen szép szolgáló szűz volt a házban, vagyis az irgalom és a 
szeretet . Az irgalom volt a kapus, aki minden érkezőt jóságosan 
bebocsátva asztalhoz ültetett. A szeretet pedig kiszolgálta az ott 
ülőket és minden résztvevőnek bőkezű pohárnoka volt." Uo. II. 226; 
P. III. c. 22. 

240 „Mikor szavával a szív t isztaságáért imádkozott , szívét hótiszta 
r a g y o g á s b a n lá t ta fehér len i . M i d ő n az a l áza tos ság e r é n y é é r t 
könyörgött, úgy tűnt neki, hogy Isten mintegy valamiféle alapzatot 
készített lelkében ajándékai befogadására. Míg a lelki béke ajándékát 
kérte imájában, látta az Urat aranyos körrel szívét körülvenni az 
ellenség támadásai ellen. Miközben a szeretet egységéért imádkozott, 
az Úr hathatósan megerősítette erejével, mintegy valami burokkal 
fedve be, hogy a Szentlélek többi ajándékát megőrizze lelkében." Uo. 
I. 408; L. IV. c. 37. 

241 „A kisujjal (azt jelezte), hogy tisztelnie és szeretnie kell Krisztus em-
berségének minden művét, amit csak tett és szenvedett; a gyűrűsujj 
jelentette a bensőséges szeretetet és hűséget Jegyeséhez, Krisztushoz; 
a középső ujj az ismeret és a szemlélődés magas kiválóságát; a muta-



tóujj a bölcsességet és a rászorulóknak nyújtandó tanítást, a hüvelyk-
ujj az isteni szeretet és minden adomány erejét és tartósságát fejezte 
ki." Uo. 11.290; P. IV. c. 31. 

242 Uo. I. 403; L. IV. c. 35. 243 Uo. I. 577-78; L. V. c. 22. 
244 Uo. I. 451; L. IV. c. 50. 245 Uo. I. 267; L. III. c. 75. 
246 Uo. I. 577; L. V. c. 22. 247 Uo. I. 578; L. V. c. 22. 
248 „Akik kevélyek voltak, szünet nélkül vályúból vályúba hullottak alá 

a tisztítóhelyen. Akik nem tartották meg a Szabályzatot és a fogadott 
engedelmességet, ott mintegy súlyos tehertől nyomorítva járkáltak 
görnyedten. Akik torkossággal és részegséggel vétkeztek, azok ha-
nyattfekve, szinte magukon kívül henteregtek éhségtől és szomjúság-
tól epedve. Akik pedig a test kívánságainak éltek, mintegy tűzben 
sült kövér húsdarabok hanyatlottak alá." Uo. II. 351; P. V. c. 20. 

249 Dictionnaire de théologie catholique, Paris 1923. T. III. 1. p. 271-351. 
Csávossy Elemér SJ, A századok nagy jele (cor carnale) Bp., 1942. 45-52. 

250a „Megengedjük bizonyos kérelmező egyházaknak ezt az ünnepet , 
hogy a Legszentebb Szív szimbóluma alatt a hívek buzgóbban és for-
róbban tiszteljék Krisztus szeretetét." Breviárium Romanian. Lect. VI. 

250b „Itt láthatod Krisztus Szíve szeretetének szimbólumát, vagyis melyet 
Szívének sz imbóluma alatt t isztelünk. Nincs kétség, hogy itt az 
Egyház a valódi értelemben vett, valóságos Szívről beszél..., hiszen a 
szeretet szimbóluma a valóságos, húsból való Szívnek felel meg, 
mely látható sebével Krisztus szeretetét jelöli és bizonyítja." Nicolaus 
Nilles, S], De rationibus festorum SS. Cordis fesu et Purissimi Cordis 
Marine. Oeniponte, 1875. T. I. 283. 

250c „Ki ne viszonozná az őt szeretőt, megváltottan, ki az, aki nem szeretne?" 
251a „Szereteted vett rá halandó testet ölteni." 
251b „(Szemléljük) a szenvedő és az emberi nem megváltásáért életét 

adó, valamint halálának emlékezetére Testének és Vérének szent-
ségét alapító Krisztusnak szeretetét, hogy a hívek buzgóbban és for-
róbban tiszteljék szentséges Szívének szimbóluma alatt és bővebben 
részesüljenek gyümölcseiben." 

251c Dictionnaire de theclogie, 111. 1. 283. 
252 „Az Isten-Krisztus minden erényének, benső érzelmének és min-

denekelőt t annak a mérhetet len szeretetnek sz imbóluma és ter-
mészetes székhelye, melyet Atyja és az emberek iránt érzett; . . . végül 
úgy kell tekinteni, mint középpontját szeretett Megváltónk minden 
benső fájdalmának, melyet egész éleiében, de főképp szenvedése 
óráiban elviselt az emberek üdvösséért." Nilles, i. m. I. 155. 

253 D. I . C. III. 1. 303-309. 
253a Én 4,9: Megsebezted szívemet; 2,14: Sziklák hasadékában, a kőfal 

barlangjában; 8,6: Tégy pecsétnek a Szívedre; Iz 12,3: Örömmel merí-



tetek vizet az Üdvözítő forrásaiból; Mt 11,29: Tanuljatok tőlem, mert 
szelíd vagyok és alázatos szívű; Lk 6,45: A jó ember szívének jó kin-
cséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat; Jn 21,20: 
Szeretette Jézus őt, aki vacsorán az ő keblén pihent; Jn 19,34: Az egyik 
katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal víz és vér 
folyt ki. 

254 „Édes Jézus... oldalának megnyitásában; ugyanis annak megnyitása 
feltárta számunkra jóságának gazdagságát, vagyis Szívének irántunk 
való szeretetét." PL CLVIII. 762. 

255 „A lándzsavas átjárta lelkét és Szívéhez közeledett , hogy együtt 
t ud jon érezni gyar lóságainkkal . A Szív titka lá tható lesz a test 
nyílásán. Megnyílik kegyességének ama nagy szentsége, megnyílik 
Istenünk irgalmának elzárt benseje." PL CLXXXIII. 1072. 

256 „Valamint ama vágyak embere, Tamás, én is vágyakozom egészen őt 
látni és megérinteni; de nem csupán erre, hanem odaérni a szent-
séges oldalsebhez; a frigyláda nyílásához, mely oldalán támadt, hogy 
ne csak ujjamat és egész kezemet helyezzem bele, hanem egészen 
behatoljak magához Jézus Szívéhez, a Szentek Szentélyébe, a frigy-
szekrénybe." PL CLXXXIV. 368. 

257 „A szív sebe a szeretet hevét jelzi. Ó valóban édes Szív, mely viszont-
szeretetre indítja érzelmeinket. Bármennyire szeressen, nem szeret, 
hanem csak viszontszeret... Jegyes, nem tudod Szerelmesedet telje-
sen viszonozni. O azonban így sem szűnik meg egészen adni magát. 
Amit neked nyújt, még mindig nem teljes, de elkötelezi magát. Ami 
szeretetet csak viszonzol neki, nem tartozásként, hanem önkéntes 
ajándéknak fogadja. Mintegy kihívást érez a szeretetre, míg sebzett 
Szívét bemutatja." PL CLXXXIV. 155. 

258 „Azért, hogy én a szikla hasadékában fészkelhessem, áldott, aki eltűrte, 
hogy kezét, lábát és oldalát átszúrják és egészen kitárta magát nekem, 
hogy belépjek a csodálatos sátorba s hogy védelmet találjak a sátor 
rejtekében... Azért nyitotta meg kegyesen és irgalmasan oldalát, hogy 
sebének vére éltessen, testének melege felhevítsen, Szívének lehelete 
tiszta, felszabadult fuvallatával felüdítsen." PL CLXXXV. 140. 

259 D. T. C. III. 1.307. 
260 „Átszúrták, átdöfték nem csupán kezét, hanem lábát is, és dühös lán-

dzsával átfúrták legszentebb Szívének bensőjét, mely már amúgy is 
vérzett a szeretet lándzsájától." PL CLXXXIV. 641. 

261 „Azért sebezték meg szívedet, hogy külső zaklatásoktól menten, 
benne és Tebenned lakhassunk. Nem kevésbé sebezték meg azért is, 
hogy a látható seb által láthassuk a szeretetnek láthatatlan sebét. 
Hogy is lehetne jobban bizonyítani azt a hő szeretetet, mint azzal, 
hogy nem csupán a testet, hanem magát a szívet is engedte lándzsá-



val átszúrni. Tehát a testi seb a lelkiről tanúskodik." 
„Ki ne szeretné ezt az oly súlyosan megsebezett szívet? Ki ne sze-
retné viszont azt, aki oly nagyon szeret? Ki ne ölelné magához azt, 
aki oly szeplőtelen? Vagyis az szereti a megsebzettet, aki felette nagy 
szeretetétől megsebezve így kiált fel: A szeretet ejtett rajtam sebet." 
PL CLXXXJV. 643. 

262 U. Berlière, La dévotion ail Sacré-Coeur dans l'ordre de S. Benoît, Paris, 
1923. (6. XXIV. 1. p. 38.) 

263 „Ez a három dobbanás azt a három szót jelzi, mellyel a szerető lélekhez 
szólok: az első annyi, hogy: jöjj, vagyis elszakadva minden teremt-
ménytől; a második pedig: lépj be, vagyis bizalmasan, mint jegyesem; a 
harmadik meg hív a nyoszolyám, ti. az isteni Szívhez. " Revelationes 
Gertrudiame ac Mechtildianae. Tom. II. p. 157-58. - Liber specialis gratiae, 
Pars II. caput 20. 

264 „Sehol a földön nem találhatsz forróbb érzelemre, mint az Oltári-
szentségben és következésképpen e Szerelmesemnek szívében és 
lelkében, akire különös módon kiárasztottam isteni Szívem egész 
gyönyörét." Uo. 1.15; Legátus divinae pietatis. Liber I. c. 3. 

265 Uo. II. 383; P. VI. c. 6. 
266 „Az Úr így szólt hozzá: én benned és te énbennem, mindenhatósá-

gomban leszel, akárcsak a hal a vízben. O pedig ezt mond ta : O 
Uram, a halakat gyakran kifogják hálóval; mi lesz velem, ha ez 
megtörténik? Az Úr pedig ezt válaszolta: nem foghatnak ki, mert 
fészket raksz isteni Szívemben." Uo. II. 166-67; P. II. c. 24. 

267 „Úgy láttam mintegy, hogy az Úr magához vonta a lélek szívét, és az ő 
Szívéhez szorította, úgyhogy egy test lettek És így szólt: azt akarom, 
hogy az emberszívek úgy egyesüljenek velem, hogy semmi mást ne kí-
vánjanak maguknak, és úgy rendezzék el vágyaikat Szívem szerint, mint 
mikor kétféle szellő fújja ugyanazt a levegői." Uo. II. 230. P. III. c. 27. 

268 „A kölcsönös meghitt barátság jeléül fölcserélte azt (a Szívet) az 
enyémmel." Uo. 1.107; L. II. c. 23. 

269 „Szívének irántam való égő szeretete szünet nélkül feloldja bensőmet 
őiránta, olyannyira, hogy megolvad, mint a háj a tűzben; ugyanígy 
isteni Szívemnek szíve forróságától feloldott édessége állandóan az ő 
lelkébe csöpög." Uo. I. 16-17. L. I. c. 3. 

270 Uo. II. 104. P. I. c. 30. 
271 Uo. I. 604. L. V. c. 31; II. 72; P. I. c. 20. 
272 Uo. I. 603-4. L. V. c. 31. 273 Uo. II. 205-6. P. III. c. 7. 
274 Uo. II. 396. P. VII. c. 5. 275 Uo. I. 521 ; L. V. c. 3. 
276 Uo. II. 209; P. III. c. 10. Vö. II. 61; P. I. c. 19; és II. 79; P. I. c. 22. 
276a „Úgy akartam, hogy minden ember szíve a szeretet tüzében égjen 

bennük." 



277 „A tűz jelezte isteni Szíve forróságát, mellyel Krisztus a Kereszt oltá-
rán felajánlotta magát az Atyaistennek; szétömlő édessége pedig 
minden jó és boldogság kiáradó bőségét, mit Szívében nekünk aján-
dékozott." II. 219; P. III. c. 17. 

278 „Akkor szokásos módján Jézus Krisztus Szívének legédesebb hang-
szerén kellemesen rázendítve, felhangzott éneke az egész mennyei 
Jeruzsálem dicsőségére." Uo. I. 454; L. IV. c. 50. Vö. I. 109; L. II. c. 23; 
-1 . 342; L. IV. c. 14. stb. 

279 „Látta előtűnni a citerát Jézus Szívéből; az a citera maga az Úr Jézus 
volt, a húrok pedig az összes választottak, akik a Szeretet által egyek 
Istenben. Akkor minden énekesek legfőbb Énekese, Jézus, megpendí-
tette a citerát, és valamennyi angyal a legkellemesebb hangon éne-
kelte: Örök dicséret a Három Személynek, azért, hogy Isten jegyesé-
nek és leányának választott téged." Uo. II. 139; P. II. c. 2. 

280 Uo. I. 384; L. IV. c. 26. 281 Uo. II. 358; P. V. c. 25. 
282 „íme a Boldgoságos Szüzet látta az Angyalok és Szentek egész soka-

ságával egész közelről Isten előtt. Az Angyalok aranyos tálca formá-
jában tárták szívüket Uruk, Királyuk elé, hogy mintegy belé folyjon 
kebléből. Az isteni gyönyörűség patakja az isteni Szívből kiáradva 
bőséges árral látszott ömleni mindegyik (szívbe); a szívpatak a Szen-
tek szívéből visszafolyva csodálatos hálaadással tért vissza Urunk 
Szívébe." Uo. II. 165-66; P. II. c. 23. 

283 Uo. II. 45; P. I. c. 13. 284 Uo. II. 407; P. VII. c. 13. 
285 „Mindenkor az én Szívemen keresztül fogsz engem dicsőíteni: menj 

és tölts Szívemből éltető italt minden Szentnek, hogy általa boldogan 
megittasuljanak." Uo. II. 10; P. I. c. 11. 

286 Uo. II. 195; P. III. c. 1. 
287 „Vedd fontolóra, mi hiányzik neked az erények közül;, ha az aláza-

tosságban vagy valamely más erényben szűkölködöl, nyisd fel a sze-
retet kulcsával minden erények legdrágább szekrényét, azaz Jézus 
Krisztus isteni Szívét... Ha rossz gondolatok latrai törnek rád, siess a 
fegyvertárhoz, magadhoz véve a híres fegyvereket, vagyis Uradnak 
szenvedését és halálát." Uo. II. 313; P. IV. c. 59. 

288 „Mikor prédikál, Szívem legyen a harsonája; mikor tanít, Szívem le-
gyen a könyvtekercse." Uo. II. 299; P. IV. c. 40. 

289 „Legédesebb Szívének sebe az ő Szívéhez kapcsolódott." II. 177; P. II. 
c. 32. 

290 „Kereszten függő Szívednek szeretetére gondolva." I. 69; L. II. c. 5. 
291 „Isten szívében látott valami igen szép szüzet." II. 151; P. II. c. 17. 
292 „Látott előtörni Isten szívéből egy citerát" II. 139; P. II. c. 2. 
293 „Az Atya Szívéből Isten Fiát a Szűzanya keblére helyeztem." II. 151; 

P. II. c. 17. 



294 „Látott Isten Szívében valami igen szép szüzet acélkemény gyűrűvel 
a kezén, mellyel szünet nélkül Isten szívét érintette. A lélek megkér-
dezte a Szüzet, hogy miért érinti így Isten Szívét; ő azt válaszolta: Én 
vagyok az isteni szeretet és ez a kő Ádám bűnét jelenti. Amint az 
acélt nem lehet széttörni vér nélkül, ugyanűgy Á d á m bűne sem 
enyészik el Krisztus embersége és vére nélkül." Uo. II. 151; P. II. c. 17. 

295 Uo. I. 304-06; L. IV. c. 4. 
295a „Mivel én már győztem mindenen és egy lélek lettem Istennel, egye-

nesen behatolhatok oda, ahova földi ember nem juthat el." 
295b „Az isteni Szív nyílásához állítottalak, hogy annál könnyebben tudd 

felszívni onnan az édes vigasztalás nedűjét, melyet az isteni szeretet-
nek buzogó sodrása bőséggel áraszt szünet nélkül minden arra 
vágyódónak." 

295c „Az én küldetésem az volt igazában, hogy az Atyaisten teremtetlen 
Igéjéről írjak a még fiatal Egyháznak egy szót, melyből a világ végéig 
elegendőt meríthessen az egész emberi nem értelme, ámbár soha 
senki azt fel nem foghatja teljesen. E szívverések édes szózata azon-
ban fenn volt tartva a modern időknek, hogy ezeknek hallásától fel-
hevüljön a már vénülő és Isten szeretetében megtorpant világ." 

296 Uo. II. 253; P. III. c. 50. 
297 Magyar elnevezését nem tudjuk megállapítani: Gyógynövény: „Her-

ba leporis pes, quam Afri adundi dicunt, Romani benedicta". (Anto-
nii Musae de Herba Vettonica Liber etc. Ed. Howald - Sigerist. Lip-
siae et Berolini, 1927. p. 115.) 

298 Uo. II. 253; P. III. c. 50. 299 Uo. I. 472; L. IV. c. 55. 
300 „Míg a számomra igen kedves Gertrúd apátnő temetése folyt, gyö-

nyörködve a közösség hő áhítatában, majd hogy leszálltam örven-
dezni a liliomok közt. És miközben oly nagy tetszést talált szemem 
abban a liliomban, ráhelyeztem kezemet. Miközben már tizenegy 
napon át tartottam ujjaim között, hogy letörjem, magából a betegség-
ből csodálatos illattá és dísszé nőtt és fakadt. Ezért most magamhoz 
vettem és benne gyönyörködöm." Uo. I. 517-18; L. V. c. 2. 

301 „Látta lélekben a dicső (Benedek) Atyát a fényes Szentháromság előtt. 
Tagjainak minden ízéből csodásan fakadó, viruló, jóillatú gyönyörű 
rózsák tűntek elő. Minden tagja mint valami kellemes rózsatő virult, 
úgyhogy minden egyes rózsából másik rózsa virágzott és abból megint 
másik. A pompázó rózsák jelezték azokat az erénygyakorlatokat és min-
den jócselekedetet, melyekkel magát fékezve testét lelkének alávetette. 
Ezt vitte végre teljes szent életében és minden követőjének cselekedete 
által, akik példája és tanítása nyomán járva, lemondva a világról, már 
elérkeztek a mennyei haza révpartjára." Uo. I. 331-32; L. IV. c. 11. 

302 Uo. I. 89; L. II. c. 16. 



303 Uo. I. 77; L. II. c. 9. 304 I. 89; L. II. c. 16. 
305 Uo. II. 160; P. II. c. 21. 306 Uo. I. 351-52; L. IV. c. 16. 
307 Uo. I. 403; L. IV. c. 35. 308 Uo. II. 98; P. I. c. 28. 
309 „Megkérdezte az Úrtól, miért tűnik fel a szeretet gyakorta zöld szín-

ben. Erre ilyen választ nyert az Úrtól: mivel a szeretet életerejével sok 
száraz törzset, vagyis bűnöst újra felvirít és az a jócselekedetek 
gyümölcsét termi. Ezért joggal jelzi a zöld szín." Uo. II. 160; P. II. c. 21. 

310 „Az ülve író Szent János tűnt fel, amint többször szaruba mártotta 
tollát, mit kezében tartott és fekete betűket írt vele; máskor meg Jézus 
szerető oldalsebébe (mártotta), mely nyitva állt előtte és rózsaszín 
betűket írt vele, megkülönböztetve a részben vörössel, részben feke-
tével, részben arannyal írtakat. Megértette, hogy a feketével írottak 
jelzik azokat a cselekedeteket, melyeket némely szerzetes puszta 
megszokásból végez. A rózsaszínnel írtak jelenik azokat a tetteket, 
melyeket Jézus Krisztus szenvedésének emlékére, az Egyház meg-
újulásáért végeznek. Amit tisztán Isten dicsőségére és az egész em-
beriség üdvösségéért tesznek, az arany színnel van megkülönböztet-
ve." Uo. I. 351-52; L. IV. c. 16. 

311 Uo. II. 53; P. I. c. 18. 
312 „Miközben Krisztus testét vette magához, lelkét olyannak ismerte fel, 

mint valami hóragyogásban csillogó kristály, mely Krisztus isten-
ségét, mint kristályba foglalt aranyat zárta tündöklőn önmagába." 
Uo. I. 200; L. III. c. 37. 

313 „A dicsőség Királyát látta ülve kristálytiszta trónusán, mely vörös 
karneollal volt csinosan díszítve. Az ő jobbján a Mennyek Királynője 
székelt hasonló fehér gyöngyökkel díszített zafír-trónuson. Ebből 
megértette, hogy Isten kristálytrónusa jelzi az istenség felfoghatatlan 
tisztaságát; a karneol pedig emberségének vérrózsás szenvedését; a 
zafírkő Isten Anyjának mennybéli Szívét; a gyöngyök pedig szűzi 
tisztaságát jelentették." Uo. II. 105; P. I. c. 31. 

314 Hekler Antal, A középkor és a renaissance művészete, Bp. 1932. 
315 „Látta a nevezett gróf lelkét az Úr előtt állva zöld viseletben kiváló és 

ragyogóan fénylő övvel, mely hosszan leért egész a lábáig. A ruha 
zöld színében megértette az örökkévalóság virulásának jelentését; az 
övben a katolikus hitet, melyet jócselekedetekkel megerősítve szilár-
dan és törés nélkül egész élete végéig megőrzött. Mellén díszes nyak-
láncot viselt, melyen jócselekedetei és erényei ragyogtak." Rev. Gertr. 
ac Mecht. II. 342-43; P.V. c. 15. 

316 Uo. II. 186; P. II. c. 38. 317 Uo. II. 327; P. V. c. 6. 
318 Uo. I. 89; L. II. c. 16. 319 Uo. I. 390; L. IV. c. 28. 
320 Uo. II. 345; P. V. c. 17. 
321 Uo. II. 296; P. IV. c. 37. 



322 „Amint lágy és puha a selyemruha, ugyanúgy az istenszerető léleknek 
minden kínja és megpróbáltatása is édes lesz." Uo. II. 167-68; P. II. c. 25. 

323 ...megjelent az Úr... keblén három drága nyakékkel díszítve. Az első 
jelentette azt az örök vágyat, amelytől szüntelen lángol a lélek iránt 
az Úr. A második jelezte szívének érzelmét, mellyel mindenkor 
szereti az embert. . . A harmadik kifejezte az isteni Szív gyönyörét, 
melyről azt mondja a szentírás: gyönyörűségem az emberek fiaival 
együtt lenni. 

Uo. II. 345; P. V. c. 17. 
324 Uo. I. 261-62; L. III. c. 74. Vö. még: uo. I. 141; L. III. c. 15. 
325 Uo. II. 88; P. I. c. 25. 326 Uo. II. 392; P. VII. c. 2. 
327 Uo. 137-38; P. U.c. 2. 
328 „A Boldogságos Szüzet látta gyönyörű szép fának a hasonlóságában, 

kiterjedve a földnek egész szélességére és magasságára. Az a fa tü-
körátlátszó volt; aranylevelei édes hangon csengtek. Tetején szép-
séges virág nyílt, mely az egész földet befedte és elárasztotta csodá-
latos illattal." Uo. II. 100-101; P. I. c. 29. 

329 „Arcom az imádkozó Szentháromság képe, melyet megkívánt bennem 
az Úr, mivel sohasem rútítottam el súlyos bűnökkel." Uo. II. 111 ; P. I. c. 32. 

330 Uo. II. 276; P. IV. c. 19. 331 Uo. II. 98; P. I. c. 28. 
332 Uo. II. 182; P. II. c. 35. 333 Uo. II. 379-80; P. VI. c. 3. 
334 „Teste, melyet annyi küzdelemmel oly sokszor fáraszt énérettem, 

mintegy kincsestár nekem, melyben annyi ezüstpénzt helyezek el, 
mint ahányszor ő sürgölődik a rábízott szükséges dolgok megszer-
zésén. Szíve meg mintegy az én szekrényem, melyben annyi ezüst-
pénz van elrejtve az én kedvemre, mint ahányszor gondolatban azon 
iparkodik, hogy éberen gondoskodjék alattvalóim szükségleteiről az 
én dicsőségemre." Uo. I. 249; L. III. c. 69. 

335 Doering, i. m. 121-122. 336 Uo. II. 291-92; P. IV. c. 32. 
337 Uo. II. 416-17; P. VII. c. 20. 338 Uo. II. 376; P. VI. c. 1. 
339 Uo. II. 327; P. V. c. 6. 340 Uo. II. 243-44; P. III. c. 40. 
341 Uo. II. 186; P. II. c. 38. 342 Uo. II. 215-16; P. III. c. 16. 
343 „O az én epétlen galambom, mert mint az epét, utál minden bűnt a 

szívében." Uo. 1.16; L. I. c. 3. 
344 „Míg a közösség a szentáldozáshoz járult, egy hószínű galamb csőré-

vel megérintette mindegyik személynek a szívét és tűzlángot gyújtott 
benne. Egyesek szívében azonban kialudt a tűz; másoknál pedig fel-
erősödve lobogó lánggá nőtt." Uo. II. 83-84; P. I. c. 23. 

345 Uo. I. 155; L. III. c. 18. 
3461. 431; L. IV. c. 48. 
347 „Én meg hol leszek? Az Úr így fordult hozzá: Nem tudsz keblemre 

repülni és ott megpihenni, mint szokása az a madaraknak? Azonnal 



madárka formájában látta magát az Úr keblére repülni, ahol békésen 
megpihent." Uo. II. 170; P. II. c. 26. 

348 Uo. II. 351; P. V. c. 20. 349 Uo. I. 577-78; L. V. c. 22. 
350 Uo. II. 346; P. V. c. 17. 351 Uo. II. 96-97; P. I. c. 27. 
352 Uo. II. 186-87; P. II. c. 38. 
353 „Mindenkinek oly erejű arany csövecskét adtam, hogy azzal bárki ki-

szívhatja isteni Szívem bensejéből mindazt, amit csak óhajt. A csö-
vecskén a jóakaratot értette, mellyel az ember minden lelki jót, akár 
mennyeit, akár földit, igazán igényelhet magának." Uo. 1.176; L. III. c. 30. 

354 Uo. I. 334; L. IV. c. 12. 355 Uo. II. 34; P. I. c. 11. 
356 „A lélek ott állt Szerelmese előtt, aki egy csodálatosan szép és kiváló 

terem trónusán székelt, melynek elülső oszlopai borostyánkőből, 
oszlopfői pedig smaragdbői és zafírból voltak." Uo. II. 180; P. II. c. 35. 

357 Uo. I. 261; L. III. c. 74. 358 Uo. II. 377; P. VI. c. 2. 
359 Uo. I. 477; L. IV. c. 58. 
360 „E hegy által előre jelképezve volt az a lelki állapot, mely e világon 

keménynek és rögösnek látszik. Krisztus nyilvánította ezt ki édes-
anyjával az igaz vallásosság példáját nyújtva az embereknek." Uo. II. 
15; P. I.e. 5. 

361 Uo. II. 40-^11; P. I. c. 13. Nagy Szent Gergelytől való a hét főbűn elneve-
zése és összeállítása. (Moral, lib. XXXI. c. 17.) Szent Tamásnál van egy 
cikkely arról: Utrum odium sit vitium capitale. Sum. Theol. II-II. q. 
XXXIV. a. 5. Nemlegesen dönti el a kérdést. 

362 Uo. II. 78; P. I. c. 22. 363 Uo. II. 14; P. I. c. 4. 
364 Uo. II. 13; P. I. c. 4. 
365 „Valami aranyos vesszőfélét látszott az Úr lebocsátani a tisztítóhe-

lyre. Ezen annyi kampó volt, mint amennyi fohászt intéztek hozzá a 
lelkekért. Mindegyik kampóval felhúztak néhány lelket a büntetés 
színhelyéről az örök nyugalom kies berkeibe." Uo. I. 404; L. IV. c. 35. 

A téma iránt érdeklődőknek újabb irodalmat nyújt a követ-
kező két kiadvány: 

Lewis, G. J., Bibliographie zur deutschen Frauenmystik des Mittelalters, 
Berlin 1989 (Bibliographien zur deutschen Literatur des Mittelalters, 10.) 

Frauenmystik im Mittelalter, hrsg. v. P. Dinzelbacher - D. R. Bauer, 
Schwabenverlag, Ostfildern 1985. (A szerk. megj.) 
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