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A jezsuita meditáció irodalom 
a XVI-XVII. században 

Ma már nem szorul bizonyításra, hogy a XVI-XVTII. századi katolikus áhítati 
irodalom, ezen belül az úgynevezett aszketikus irodalom a jezsuitáktól kapta a 
legerősebb ösztönzést.1 A jezsuita meditációs, erkölcstani irodalom ellenrefor-
mációs szerepe általában ismer t / keveset tudunk azonban ennek az irodalomnak 
a kialakulásáról és folyamatosan változó helyzetéről a rekatolizáció belső törté-
netében. Az irodalomtörténet általában tényként kezeli a „jezsuita irodalom" 
akadályozó szerepét a reneszánsz és a barokk világi irodalom kibontakozásában, 
ugyanakkor viszonylag kevés részvizsgálat született például a jezsuita értekező 
próza irodalmi formáiról, az irodalmi formák önállóságának feláldozásáról val-
lási célok érdekében, illetőleg arról, hogy a Jézustársaság belső átalakulása, cél-
kitűzéseinek változása és a jezsuita spiritualitás története hogyan tükröződik 
ebben az irodalomban.3 

A XVI-XVII. századi vallásos irodalom egyik gyökere, mozgatója és műfaj 
értékű szervező tényezője a jezsuita meditáció és az eköré szerveződő, ebből 
kibontakozó irodalom. A meditáció elkülönítése a félirodalmi, irodalom alatti 
vallásos műfajok között a műfajtörténeti és funkcionális szemléletű kutatások 
egyik közös eredménye.4 A meditáció műfaji meghatározását sokáig nehezítette, 
hogy a kifejezés értelme kettős: egyszerre jelenti a vallási cselekvést, az egyéni 
áhítatgyakorlat formáját és az írásos reflexiót. A meditáció szoros kapcsolatban 
áll más vallási cselekvésformákkal, illetőleg műfajokkal. Az ezekhez fűződő kap-
csolatában számos változat és átmenet lehetséges az alapul vett szöveghez és 
a természetfölöttihez való viszony, az érzelmi és az értelmi elemek aránya, a 
vallási vagy irodalmi célkitűzés és a szöveg megformálása szerint. Ezért a műfaji 
sajátosságok egyik része a mindenkori kontextustól függően változik. A medi-
táció történetének XVI. századi szakaszát vizsgálva Erdei Klára a műfa j állandó 
jellemzői közé sorolta az értelem és az érzelmek ellentétes irányú, együttes 
működését, valamint a többnyire dicsőítésben feloldódó szubjektív vallomás és 
objektív hitvallás jelleget.5 A tartalom legfontosabb vonatkozási pontjai a sze-
mélyes érzések, az egyéni áhítat megnyilvánulásai, illetőleg az egyházi tanítás 
és ezek feszültsége. Az ellentéteknek ez a kölcsönhatása a szerkezet mellett 
meghatározza a meditáció stílusát, melyben a konkrét, didaktikus és az elvont, 
költői kifejezési formák egymás mellett élnek, s számos átmenet lehetséges. 
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A verses formánál gyakoribb a próza, amely különösen alkalmas a lelki folya-
matok és a szemben álló tényezők mozgásának érzékeltetésére. 

A vallásos elmélkedő irodalom első felívelése a XV. század végén következett 
be, kiteljesedése a XVI. század utolsó évtizedeire tehető. Ekkor a meditáció a 
XVI. századi mentalitás és irodalom egyik modellje, Klaniczay Tibor kifejezésé-
vel „a manierizmus reprezentatív műfaja", amely tükrözi a korszak két fontos 
folyamatát: a vallásosság általános válságát, a bűnről és a bűnbánatról hirdetett 
hagyományos tanítások megkérdőjelezését, illetőleg az erre válaszként megszü-
lető katolikus és protestáns reformelképzelések elsajátítását, bensővé tételét.6 Az 
irodalmi igényeket is szem előtt tartó európai meditáció irodalom mellett lét-
rejött egy nagy mennyiségű, elsősorban vallási szükségleteket kielégítő elmél-
kedő irodalom, melynek nem elhanyagolható része a jezsuita meditáció. 

Az Exercitia spiritualia és a meditáció 
A jezsuita meditáció kezdeteit a XVI. századi elmélkedő irodalom keretében 
vizsgálva Erdei Klára rámutatott arra, hogy Loyola Ignác (1491-1556) az Exercitia 
spiritualiában csupán módosította és új elgondolás alapján rendezte el a hagyo-
mányos szerzetesi áhítatformákat. A késő középkori és kora újkori írott forrá-
sokból, valamint részben a szóbeliség által közvetített spirituális hagyományok-
ból indult ki, a gyakorlatok középpontjába azonban az önmegismerés helyett 
az önnevelést, a fegyelmezést, az ember önmaga általi legyőzését és ellenőrzését 
állította.' Erdei végső következtetése szerint, mellyel alapjában egyetértünk, a 
praktikus célnak való alárendelés lényegében megakadályozta a jezsuita medi-
táció önálló irodalmi műfajjá alakulását; az Exercitia termékenyítő hatása és iro-
dalmi kiteljesedése jórészt a renden kívül valósult meg.8 

Loyola Ignácnak a meditáció elsősorban eszközként szolgált a személyes áhí-
tat ösztönzésére: fő feladata az volt, hogy értelmi és érzelmi szinten egyaránt 
bensővé, átélhetővé tegyen elvont teológiai tartalmakat.4 Elképzelése, mellyel a 
világi papság és a laikusok számára is utat mutatot t az elmebeli imádság és a 
meditáció felé, néhány évtized múlva találkozott a szélesebb rétegek igényével 
egy elmélyültebb, közvetlenebb vallásosság iránt. Az 1521 és 1541 között kelet-
kezett Exercitia spiritualia nem egyszerűen meditációs könyv vagy kézikönyv az 
elmélkedéshez, hanem megvalósításra váró aszketikus és misztikus gyakorlatok 
„forgatókönyve", valamint az ezekről szóló fejtegetések gyűjteménye. Loyola 
voltaképpen nem új módszert alkotott, hanem redukálta és egyszerűsítette a 
hagyományos, részben misztikus színezetű gyakorlatokat, és az új célnak meg-
felelően rendszerbe foglalta. Az „applicatio sensuum" és a „compositio loci" 
elvének következetes alkalmazásával szintézist hozott létre a misztikus és az 
apostoli, az egyéni és közösségi értékek, az aktív és a kontemplativ életideál 
között.10 
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A gyakorlatozó a szemlélődő imádság, az Istennel folytatott dialógus segít-
ségével négy héten át az ember bűnösségéről, Krisztus életéről, szenvedéséről 
és a megváltásról elmélkedik, s közben három fokozaton megy át: a bűnből 
való megtisztulást a megvilágosodás követi, ami a Krisztussal való egyesülésben, 
Isten szeretetében teljesedik ki. Az ignáci meditációban a napi elmélkedések 
szerkezetét is módszeres felépítés, hármas, illetőleg ötös tagolás határozza meg. 
A témamegjelölés és az előkészítő imádság után az első fő rész a „kompozíció", 
az érzelmek, a képzelőerő és a fantázia összpontosítása a meditáció témájára. 
A második rész a téma részekre osztott elemzése az értelem segítségével. 
A harmadik részben történik az érzelmi és az értelmi részek szintézise, a col-
loquium, azaz a gyakorlat során felmerült befolyásolások, érzések és gondolatok 
összefoglalása, elmélyítése az akarat segítségével. Egy-egy meditáció rendszerint 
egy vagy több előgyakorlatból, elmélkedési pontból, imabeszélgetésből és egy 
vagy több megjegyzésből áll, melyekhez bevezetések, utasítások, szabályok, 
előkészítő imák, lelkiismeretvizsgálat és különféle gyakorlatok kapcsolódnak. 
Az evangéliumi eseményeken kívül néhány alkalommal más, nem biblikus tör-
ténetek szolgálnak a meditáció alapjául (például elmélkedés a há rom biná-
riusról). 

Loyola felfogásában a meditáció a cselekvés állandó előkészítője, forrása és 
kísérője." A „három lelki képességgel" való elmélkedést csak jelentős leegysze-
rűsítéssel lehet egyetlen módszerre redukálni és „ignáci meditációs modell"-ről 
beszélni. A valóságban Loyola többféle módszert ajánl az elmélkedésre. Az első 
héten a lélek három képességének, az emlékezetnek, az értelemnek és az aka-
ratnak a gyakorlása áll a középpontban a bűn, a halál és a pokol, illetőleg az 
ezek között lévő kapcsolat témáján elmélkedve. A második héten a Krisztus 
királyságának és megtestesülésének misztériumából kiinduló kontempláció a 
helyes választás előkészítését szolgálja. A kontempláció kifejezés itt imádkozási 
módot jelöl, melynek lényege az aktív részvétel a misztériumokban az „appli-
catio sensuum" segítségével. A harmadik és negyedik hét rövidre fogott gya-
korlatait három, részben ú j imádkozási (elmélkedési) módszer leírása követi. 
Az első a tízparancsolat és a hét főbűn témáján ajánlja a három lelki képesség 
és a test öt érzékének gyakorlását. A második mód az imádság minden egyes 
szavának jelentéséről való szemlélődés, míg a harmadik a légzés üteme szerinti 
imádkozás.12 Ezt követi az Ignác által ajánlott további elmélkedési témák kata-
lógusa, középpontban Krisztus életének misztériumaival. 

Az Exercitia spiritualiával foglalkozó könyvtárnyi irodalomból csak azokra a 
vizsgálatokra utalunk, amelyek segítenek a könyv által elindított irodalmi fej-
lődés megértésében. Gaston Fessard az Exercitia dialektikus szerkezetére, a ne-
gativitásnak mint szervező elvnek a jelenlétére, Ignác dramatikus valóságfelfo-
gására hívta fel a figyelmet.13 L. Beirnaert és mások az Ignác által alkalmazott 
pszichológiai törvényszerűségek felderítésére helyezték a hangsúlyt.14 Roland 
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Barthes az Exercitia látszólag egyszerű stílusa mögött meghúzódó kifejezési vagy 
szövegszintek összetett rendszerére mutatott rá.15 Végső következtetése szerint 
az irodalmi szöveg Loyolának a gyakorlat vezetőjéhez szóló üzenete. A szeman-
tikai szint azoknak az előírásoknak a sorozata, amelyeket a gyakorlat vezetője 
a gyakorlat végzőjéhez fűződő kapcsolatában alkalmaz. Az allegorikus szint a 
tulajdonképpeni elmélkedési anyagot szállítja, míg az anagogikus szint Isten üze-
netét továbbítja a gyakorlatozónak. 

José R. de Rivera mint kommunikációs folyamatot vizsgálta az Exercitia spi-
ritualiát.16 Értelmezésében Loyola egy olyan új eszme- és vonatkozási rendszert, 
nyelvi és más kommunikációs eszközökkel szervezett relevanciamezőt dolgozott 
ki, amely az egyén gondolkodásának és világértelmezésének módosítása, átszer-
vezése és egy kommunikációs közösségbe való integrációja révén alapja lett a 
közös cselekvésnek. Az Exercitia a benne foglalt cselekvési utasítások végrehaj-
tása és begyakorlása révén az irányítás közvetett stratégiáját is tartalmazza; a 
meditáció mint komplex érvelési technika és integrációs eszköz a meggyőzésre 
irányuló kommunikáció hatásos formája. 

A meditációnak mint irodalmi műfajnak a története szempontjából alapvető, 
hogy az Exercitia magját a „szellemek megkülönböztetésének" szabályai mellett 
elmélkedések alkotják, amelyek előkészítik és megerősítik az egyén elhatározá-
sát.17 A meditációs témák és más tartalmak a lelkigyakorlatok egész szerkezetét 
átfogó, komplex együttesben jelennek meg. Az együttes minden részének fontos 
szerepe van, ami a gyakorlatok céljának elérésére irányul. A különféle utasítások, 
szabályok stb. mint a meditációs tartalmak értelmezési segédletei értékelhetők. 
A meditációs anyagok bensővé tételének, a meghatározott tartalmak és cselek-
vési minták begyakorlásának egyik fő eszköze az ismétlés és a variáció, melynek 
következtében a különböző témák számos változatban, többször megjelennek. 
Az előadásmód mindig tömör, rövid, a rövidség célja az útmutatás, úgynevezett 
motivációs központok létrehozása az anyag belső feldolgozásához.18 

A jezsuita meditáció kibontakozása a XVI. század második felében 
Azzal, hogy Loyola Ignác a jezsuiták számára kötelező és rendszeres gyakorlattá, 
nélkülözhetetlen nevelési eszközzé tette a meditációt, új elemet vitt a műfaj 
fejlődésébe. A jezsuita meditációs gyakorlat, a benne foglalt apostoli célkitűzés, 
a más műfajokkal való folyamatos érintkezés és a laikus igények növekvő 
figyelembevétele együttesen különböző meditáció-típusok létrejöttét eredmé-
nyezte. 

A XVI-XVII. századi jezsuita meditáció műfaji változatait, az ignáci modelltől 
való eltávolodás kísérleteit irodalomtörténeti szempontból összefüggően eddig 
nem vizsgálták. A jezsuita meditáció irodalomtörténeti jelentőségének megha-
tározásához, de egyetlen szerző helyének kijelöléséhez is érdemes számba venni 
a műfajnak a rendhez kapcsolódó fejlődési irányait, kibontakozási lehetőségeit 
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és főbb képviselőit. Ezen belül külön figyelmet érdemel a meditációnak mint 
irodalmi műfajnak és vallási cselekvésnek az elmélete és gyakorlata, a kettő 
kölcsönhatása, valamint a korabeli fogalomhasználat alakulása. Válaszra várnak 
olyan kérdések is, hogy például az egységes rendi alapelveken és elvárásrend-
szeren belül voltak-e nemzeti változatok; a jezsuita képzés változása mennyiben 
hatott a meditáció irodalom alakulására; melyek voltak a jezsuita meditáció 
popularizálódási folyamatának összetevői. 

Korábbi kutatások meggyőzően bizonyították, hogy az Exercitia spiritualia elő-
segítette egy új t ípusú, szubjektív jellegű, de határozott keretek között tartott 
vallásosság kialakulását, és jelentősen hozzájárult a meditáció műfajának további 
fejlődéséhez. Ez a hozzájárulás kettős szinten ment végbe. Az ignáci szöveg 
egyrészt alapul szolgált egy nagy mennyiségű jezsuita kommentár és meditáció 
irodalomnak, másrészt ösztönözte egy renden kívüli, kötetlenebb formájú kato-
likus és protestáns áhítati irodalom megszületését.1 ' ' Fontos lökést adott ennek 
a fejlődésnek, hogy a tridenti zsinat XXII. ülésének (1562) egyik rendelkezése 
is megerősítette a laikus vallásgyakorlat, s ezzel együtt a meditáció és az épületes 
irodalom szerepét a hitélet elmélyítésében.20 

A jezsuita meditáció irodalom kibontakozását nagymértékben befolyásolták 
az Exercitia spiritualia misztikus, kontemplativ elemeinek kezdeti túlhangsúlyo-
zása, illetőleg az ennek nyomán kialakult, renden belüli és kívüli nézetkülönb-
ségek. Ezekre elsősorban az adott lehetőséget, hogy Loyola a „meditatio" és a 
„contemplatio" kifejezéseket azonos és eltérő értelemben egyaránt, nem követ-
kezetesen használta, amit aztán a kommentátorok különböző módon értelmez-
tek.21 Bár az elmélkedés és a lelki olvasmány kezdettől fogva része volt a je-
zsuiták napirendjének, az erre fordított időt eleinte nem szabályozták egysége-
sen, s a generális kongregációkon többször is foglalkozni kellett a kérdéssel.2 ' 
Az első jezsuiták közül a misztikus, kontemplativ elemek vannak túlsúlyban 
például Pierre Favre (1506-1546) Mémorial című lelki naplófeljegyzéseiben.23 

Jerónimo Nadal (1507-1680) felfogásában a meditáció a kontempláció előkészí-
tője, ez utóbbi azonban mindig szoros kapcsolatban áll a cselekvéssel. Elmélke-
déseit Adnotationes et meditationes in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacrificio 
toto anno leguntur (Antwerpen 1594) című posztumusz művében összegezte, 
melyben a meditációk egyszerre kommentálják a miseevangéliumokat és ma-
gyarázzák a hozzájuk kapcsolt képi illusztrációk megfelelő részleteit. A könyv 
az emblematikus meditáció prototípusának tekinthető; a kép-szöveg viszonynak 
ezt a formáját és Jerome Wierix metszeteit később egyaránt gyakran használták 
előképül. Francisco de Borja (1510-1572) meditációgyűjteménye a nap i evangé-
liumokról csak a XX. században jelent meg nyomtatásban.24 A m ű az ignáci 
formát követi: az elmélkedések szerkezetét előkészítő imák, evangéliumi szöveg, 
megfontolások, gyakorlati alkalmazás és befejező kollokvium alkotják. Új elem-
nek számít a liturgikus keret adaptációja: az evangéliumi szövegeket Borja a 
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miseliturgia előírásai szerint válogatta, a harmadik előkészítő ima rendszerint 
azonos a napi liturgikus imádsággal, s a megfontolások a napi olvasmányokhoz 
kapcsolódnak. Ugyanez a liturgikus szerkezet az alapja a jezsuitából kartauzivá 
lett Andreas Capilla 1572-1580 között megjelent háromkötetes evangéliumi me-
ditációinak, melyeket a kutatás a Borja-féle elmélkedések hatásával hozott 
összefüggésbe.25 Borja másik müve, a Diarium feljegyzései majdnem olyan sű-
rítettek, mint Ignác naplójegyzetei.26 Itt a belső, személyes élet misztikus, kon-
templativ megfigyelésére helyezi a hangsúlyt, s a nap minden óráját egy-egy 
különleges szándékra ajánlja fel. 

Az 1560-as évektől kezdve a rendet ért külső kritikák és a rendi vezetőség 
ismételt tiltásainak, illetőleg ajánlásainak hatására a kontemplativ, misztikus 
irányzat fokozatosan háttérbe szorult az aszketikus, racionális, aktív szellemi-
séggel szemben. Az átalakulást egy személyben jelzi Petrus Canisius (1521-1597) 
munkássága. Bár 1543-ban még német nyelvű Tauler-fordítást adott ki, s napló-
töredékei is misztikus hatásról tanúskodnak, a szélesebb közönségnek szánt 
későbbi műveit már szándékos egyszerűség, közérthető fogalmazás jellemzi.27 

Az először 1556-ban Ingolstadtban kiadott Lectiones et precationes ecclesiasticae 
1566-ban mint Instructiones et exercitamenta christianae pietatis jelent meg Canisius 
kis katekizmusa függelékeként. Szerkezetét az egyházi év vasár- és ünnepnapjai 
alkotják, az egyes részek napi imádságból, levél- és evangéliumrészletből, va-
lamint ezek tanulságait összegző elmélkedésből állnak. Szigorúan aszketikus 
jellegű a világi olvasóknak, napi használatra szánt Meditationes cjiiotidianae, amely 
az Institutiones christianae pietatis (Antwerpen 1568) részeként már az 1570-es 
években több új kiadásban jelent meg. Az ugyancsak számos kiadást megért 
imádság- és elmélkedésgyűjtemény, a Manuale catholicorum in usum pie precandi 
(Friburgi Helvetiorum 1587) IX., X. és XI. része rövidített liturgikus évet alkot. 
A kétkötetes Notae in evangelicas lectiones (Friburgi Helvetiorum 1591-1593) mű-
faja elmélkedésre ösztönző evangélium kommentár, melyben a szorosabb érte-
lemben vett kommentárokhoz a napi szentekről szóló elmélkedő részek és imád-
ságok kapcsolódnak. 

Lényegében ugyanezt az aszketikus, racionális szellemiséget tükrözik Gaspar 
de Loarte (+1578) passiómeditációi (Instruttione e avertimenti, Roma 1571) és az 
Essercitio della vita cristiana (Venetia 1575). Ez utóbbiban a szenvedéstörténetről 
és a hitigazságokról szóló elmélkedések két hétre oszlanak el, a reggeli és esti 
meditációk középpontjában a lelki élet hibáinak javítása és a kísértések elleni 
küzdelem áll. Az ignáci módszer hűséges adaptációi közé sorolható Fulvio And-
rozio (+1575) Meditazione della vita e morte del nostro Salvatore Gesú Cristo című 
műve, amely csak posztumusz látott napvilágot (Opere spirituali, Milano 1579). 

Ebbe a vonulatba tartozik végül Frans Coster (1532-1619) munkássága, amely 
már a világi olvasók egy meghatározott rétege, a Mária-kongregációk tagsága 
felé fordult. A Thesarus piarum et christianarum institutionum in usum catholicae 
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iuventutis (Ingolstadt 1578) a kongregációs kézikönyv műfajának egyik első kép-
viselője. Az I. részben különféle imádságok, gyakorlatok és meditációk találha-
tók, melyekhez Krisztus erényeit tárgyaló heti gyakorlatok kapcsolódnak. A II. 
rész középpontjában a vétkek megszüntetése áll, míg a III. rész a leggyakoribb 
egyházi szertartásokat magyarázza. A könyv a későbbi kiadásokban tovább bő-
vült többek között Mária életéhez, Mária-imádságokhoz és az utolsó dolgokhoz 
fűzött meditációkkal. A passiómeditáció típusát Coster munkásságában egy má-
sik mű képviseli (De universa história dominicae passionis meditationes quinquaginta, 
Antwerpen 1587). 

Új spirituális törekvések a XVI-XVII. század fordulóján 
A XVI. század utolsó évtizedeitől kezdve a jezsuita meditáció lassan átalakult. 
A háttérben a rend spirituális reformja áll, melynek fontosabb ösztönzői az 
európai kereszténység fokozódó elvilágiasodása, a Jézustársaság tevékenységi 
körének kiszélesedése és az egyre erőteljesebben jelentkező misztikus áramla-
tok.28 Ez a belső megújulás elsősorban Claudio Aquaviva generálishoz (1581-
1615) és az ő kormányzása alatt kibontakozó törekvésekhez kapcsolódott.29 

A megújulási folyamat egyik fő mozgatója Aquaviva aszketika- és meditáció-
koncepciója. A generális De renovatione spiritu című, 1583 októberében az egész 
társaságnak írt levelében ismételten hangsúlyozta a napi lelkiismeret-vizsgálat, 
valamint „az Isten áldásain és az istenszolgálat számtalan oka" fölött való me-
ditáció fontosságát. Részletesebben foglalkozott a meditáció kérdésével a gene-
rális 1590. május 8-án kelt körlevele, melyben elismerte ugyan a nem diszkurzív 
meditáció és kontempláció értékét, rendtársainak és mindenekelőtt a novíciu-
soknak azonban a módszeres, diszkurzív meditációt ajánlotta, mivel az jobban 
összeegyeztethető az apostoli hivatással és missziós tevékenységgel. Elképzelé-
seit a generális a Directorium exercitiorum spiritualiumhan (Roma 1591) fejtette ki 
részletesen, amely az Exercitia spiritualia első rendszeres, közérthető kommen-
tárjának, s egyben a jezsuita meditáció történetében a következő fontos állo-
másnak tekinthető. Aquaviva kiemelte az eredetileg öt részből álló ignáci me-
ditáció hármas tagolását, s kapcsolatot létesített a gyakorlatok időtartama és a 
belső élet három lépcsőfoka (megtisztulás, megvilágosodás, egyesülés) között. 
1599-es körlevelében az Exercitia spiritualia meditációinak a nagyböjti prédiká-
ciókban való felhasználását javasolta.10 

Aqaviva az 1604 júniusában az egész társasághoz intézett levelében még egy-
szer visszatért a témára, s a lélek megújítását napi feladatként jelölte meg. Szo-
rosan összekapcsolta és közös célnak rendelte alá a lelki olvasmányt és a me-
ditációt, amikor úgy fogalmazott, hogy mindkettőnek elsődleges célja a lélek 
megújulása a mindennapi cselekvésnek és a lelki élet igazságai egyre mélyebb 
megismerésének az összekapcsolása révén. A szigorú és alapos meditáció egy-
ben eszköz a lelki langyosság leküzdésére, melynek alkalmazása során a lélek 
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megnyílik az isteni kegyelem befogadására. Ugyanitt a generális hosszú téma-
jegyzéket adott a meditációhoz. Aquaviva maga is írt elmélkedéseket, amelyek 
a zsoltármeditációk jezsuitáknál viszonylag ritka típusát képviselik.31 Ezzel az 
aktív, módszeres meditáció lényegében a Jézustársaság „hivatalos", általánosan 
elfogadott áhítatgyakorlata, s egyben a katolikus megújulás és az ellenreformáció 
egyik hatásos eszköze lett. 

Aquaviva nagy súlyt helyezett a novíciusok lelki nevelésére. 1599-ben a pro-
vinciálisokhoz intézett Instructióban azt ajánlotta, hogy a novíciusmester mellett 
külön lelki vezető tevékenykedjék, aki legyen járatos a lelki élet teológiájában, 
s akinek pontosan előírta feladatait, hatáskörét. Ugyanitt összeállította a lelki 
vezetők figyelmébe ajánlott olvasmányok jegyzékét. Ezeknek a lelki olvasmá-
nyoknak és az asztali olvasmányoknak kezdettől fogva nagy szerepe volt a 
novíciusok napirendjében,32 jelentőségük a jezsuita meditáció irodalom fejlődé-
sében és azon kívül is magasra értékelhető. Az olvasmányok első hivatalos 
jegyzéke még az Aquaviva előtti időből származik. Ezt Everard Mercurian 
generális állította össze a novíciusmesterre vonatkozó 8. szabályban 1580-ban. 
A két jegyzék különbsége egyrészt világosan jelzi a jezsuita spiritualitásban h ú s z 
év alatt bekövetkezett változást, másrészt rávilágít azokra a forrásokra, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve inspirálták a jezsuiták irodalmi tevékenységét, ezen 
belül a meditációt. 

Mercurian jegyzékén első helyen állnak az egyházatyák, többek között Kap-
padókiai Basilius szabályai, Nagy Szent Gergely erkölcsi oktatásai, Augustinus 
vallomásai és elmélkedései, valamint Cassianus művei.33 A középkori misztikus 
szerzők közül megtaláljuk Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, St. Victori Hugó és 
St. Victori Richárd műveit, Sienai Szent Katalin leveleit, Ludolph von Sachsen 
Krisztus-életét, továbbá Ludovicus Blosius, Dionysius Carthusiensis és Kempis 
Tamás munkáit. Az egyháztörténeti művek csoportjában szerepel például N a g y 
Szent Gergely és Sulpitius Severus Szent Márton-életrajza, Eusebius egyháztör-
ténete, a Vitae patrum, valamint Luigi Lippomani és Laurentius Surius szent-
életrajz-gyűjteménye. A jegyzék csupán két szorosabban rendi vonatkozású m ű -
vet tartalmaz: Pedro Ribadeneira Ignác-életrajzát és Xavéri Szent Ferenc indiai 
leveleit. Szembetűnő, hogy 25 évvel a rendalapító halála után az említetteken 
kívül egyetlen jezsuita aszketikus könyv sem szerepel. Még feltűnőbb a hiány, 
ha kiegészítjük a listát egy ugyanebből az időszakból származó másik jegyzék-
kel, melyet az asztali olvasmányok prefektusára vonatkozó 9. szabály tartalmaz. 
Ebben a jegyzékben a Szentírás után az előző lista több tétele szerepel, melyek-
hez többek között Nikephoros Kallistos Xanthopulos és Beda Venerabilis egy-
háztörténete, Hieronymus levelei, Chrysostomus, Ambrosius művei , Augustinus 
beszédei és más művei, az egyházatyák homíliái és a római katekizmus kap-
csolódnak. 
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Ezzel szemben Aquaviva 1599-es jegyzéke már szélesebb olvasmányanyagot 
ajánl.34 A korábban említett szerzők közül itt sem hiányoznak például Basilius, 
Gregorius, Bonaventura és Blosius művei, az újonnan feltűnt nevek között el-
sősorban két középkori francia teológus, Guilielmus Alvernus és Joannes Ger-
son, továbbá a jezsuita Girolamo Piatti (1545-1591) és Bernardo Rossignoli (1547-
1613) érdemel említést. Guilielmus és Gerson munkásságának közös vonása, 
hogy fokozott figyelemmel fordultak a misztikus teológia felé. Mindkettőjük 
írásait a lelki élet törvényeinek mély ismerete, arányérzék és megkülönböztetési 
képesség jellemzi. Elvetették a vallási képzelet túlzásait, a tudatlan jámborságot 
és az áhítat szélsőséges megnyilvánulásait, s felhívták a figyelmet a hamis misz-
ticizmus, okkultizmus és a tisztán kontemplativ élet veszélyeire. Guilielmus 
ezenkívül az első tulajdonképpeni ars orandi szerzője.3' Piatti ajánlott munkája , 
a De bono status religiosi (Roma 1590) több kiadást és fordítást ért meg. A három 
könyvre osztott műben Piatti a szerzetesi állapot hasznáról, méltóságáról és 
öröméről értekezik. A harmadik könyvben Arisztotelész Eh'fójára, Aquinói Ta-
más Summájára, Aranyszájú Szent János és Nüsszai Gergely műveire, valamint 
Augustinus zsoltárkommentárjaira támaszkodva fejtegeti, hogy az ember leg-
magasabb életlehetősége a kontempláció. Rossignoli Aquaviva által ajánlott 
munkája csak a jegyzék összeállítását követő évben jelent meg: a De disciplina 
christianae perfectionis (Ingolstadt 1600) a Szentírás, az egyházatyák és m á s egy-
házi szerzők nyomán öt könyvben tárgyalja a kontempláció, az Istennel való 
egyesülés fokozatainak, valamint a cselekvés és a kontempláció viszonyának 
kérdéseit. A kifejtett elvek szemléltetésére minden könyv végén külön fejezetben 
gyakorlati példák sorakoznak. Az egész m u n k a Aquavivának szóló ajánlása jelzi 
a generális teljes egyetértését a mű tartalmával. Három év múlva Rossignoli 
újabb művel jelentkezett, ennek középpontjába az erények gyakorlását állította 
(De actionibus virtutis, Venetia 1603). Mindkét munka számos kiadásban és for-
dításban vált ismertté. 

Piatti és Rossignoli könyveinek közös vonása, hogy a lelki élet tudományának 
(teológiájának) és technikáinak összegző bemutatását tartalmazzák, s n e m te-
kinthetők egyszerűen homiletikai vagy vallási traktátusnak. Gerson és Guiliel-
mus Alvernus műveinek ajánlása a generális részéről mutatja a törekvést a 
lehetséges misztikus túlzások helyesbítésére. A jegyzék jelentősége elsősorban 
az, hogy nem kizáró jellegű: inkább a generális által előnyben részesített olvas-
mányok típusait illusztrálja, s egyben előre jelzi az irányt, amely néhány év 
múlva meghatározza a jezsuita meditáció irodalom fő vonulatát.36 

Kiteljesedés és differenciálódás 
Az Aquaviva idejében kezdődő megújulási törekvések eredményeként a XVII. 
század első évtizedeitől kezdve ugrásszerűen megnőtt a jezsuita aszketikus, 
meditációs irodalom mennyisége, s jelentős tartalmi, módszerbeli és műfa j i dif-
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ferenciálódás is megfigyelhető. A teljes anyag bemutatására nincs mód, ezért 
elsősorban a reprezentativitás és a művek elterjedtségének szempontjai szerint 
válogatunk. Megfigyelhetjük a folyamatot, melynek során egyrészt a jezsuita 
meditáció magához von különböző forrásokból származó, más műfajokhoz tar-
tozó, irodalmi, félirodalmi szövegeket és képi illusztrációkat, másrészt eseten-
ként eltávolodik az ignáci modelltől, bizonyos mértékben önállósul,' s - Erdei 
Klára kifejezésével - a tisztán vallási műfajból egy vallási-irodalmi műfaj jön 
létre.37 

Először vegyük szemügyre az Exercitia spiritualia ignáci hagyományokat foly-
tató gyakorlati kommentárjait és az aszketikus teológia Exercitia által inspirált 
elméleti traktátusainak meditáció-koncepcióját. A jezsuita meditáció módszeré-
ről az egyik első alapvető munkát Bartolomeo Ricci (1542-1613) készítette (Inst-
ruttione di meditare, Roma 1600). A több kiadást megért, háromrészes mű középső 
részét teljes egészében a meditációnak szenteli. Ebben három meditáció módot 
különít el: 1. az érzékek, 2. a képzelet, 3. az értelem által végezhető meditációt. 
Míg az első típust mindenki gyakorolhatja, mivel az egyszerű és folyamatos 
beszélgetés Istennel, a novíciusoknak a harmadikat ajánlja. Ricci lényegében az 
ignáci meditáció módszereket adaptálta, tekintettel a különböző szükségletekre 
és lehetőségekre. 

Még Ricci művénél is elterjedtebb volt Alonso Rodriguez (1538-1616) monu-
mentális összeállítása, az Exercicio de perfection, y virtudes cristianas (Sevilla 1609), 
amely elsősorban az elmélkedés módjára való utasítások és a praktikus orien-
táció révén gyakorolt hatást a XVII. század elmélkedő irodalmára. Illyés András 
a XVII. század második felében magyarra is lefordította.38 A műve t Rodriguez 
novíciusmesterként tartott exhortációiból, elsősorban gyakorlati céllal állította 
össze a rend növekvő világi aktivitásából fakadó új igények figyelembevételével. 
Az első rész nyolc traktátusában a tökéletesség eszközeit tárgyalja, az 5. trak-
tátusban részletesen ismerteti az ignáci elmélkedő imádság módszerét. Elkülöníti 
egymástól a szóbeli és a lelki imádságot, az utóbbin belül különbséget tesz a 
„meditatio" (a bűnök megbánása) és a „contemplatio" (Isten szemlélése) között. 
Míg az előbbi mindenkinek, az utóbbi csak a kiválasztott személyeknek hozzá-
férhető. A második részben az erények gyakorlásával, a harmadikban a szerze-
tesi élet speciális erényeivel foglalkozik. Rodriguez elsősorban Cassianus mű-
veiből, a Vitae patrumból és a szentek életrajzából vette idézeteit, példáit, melyek 
segítségével gyakorlati tanácsokat ad a lelki élet mindennapi kérdéseiben. Kisebb 
művei, köztük passiómeditációi az itt kifejtett elvek gyakorlati megvalósítása-
ként értékelhetők. 

A Szentírás, az egyházatyák, Aquinói Szent Tamás és a skolasztikus szerzők 
mellett az Exercitia spiritualia a fő inspirációs forrása Louis de La Puente (1554-
1624) első és legismertebb, legtöbb kiadást és fordítást megért elmélkedésgyűj-
teményének, a Meditacíones de los misterios de nuestra santa Fe (Valladolid 1605) 
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címűnek. Említését az elméleti munkák között az indokolja, hogy a m ű elején 
terjedelmes bevezető található a meditációról és az imádságról, ezt követik ma-
guk az elmélkedések két részben Krisztus életéről és a keresztény hitigazságok-
ról. További művei közül emeljük ki rendtársáról, Balthasar Alvarezről írt élet-
rajzát, amely egyszerre életrajz és a lelki életre vonatkozó tanítások gyűjte-
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menye. 
A spekulatív teológia felől közelít a lelki élet és a meditáció problémájához 

Diego Alvarez de Paz (1560-1620) De vita spirituali, eiusque perfectiones (Lyon 
1608) című munkájában. Alvarez de Paz az intuitív kontempláció, az érzelmi 
imádság első jezsuita elméletírója, a De inquisitione pacis (Lyon 1617) című művét 
teljes egészében az imádságnak és a kontemplációnak szentelte. Ebbe az elméleti 
fejtegetések után a meditációk és kontemplációk terjedelmes sorozatát illesztette, 
amely a lelki élet fokozatait szemlélteti. 

Az Exercitia spiritualia kommentárjainak sorába tartozik Antoine Le Gaudier 
(1572-1622), Aquaviva generális idejében a terciárius novíciusok instruktorának 
posztumusz műve, a De natura et statibus perfectionis (Paris 1643), amely a szerző 
korábban megjelent kisebb műveit is tartalmazza. Az első öt rész a tökéletesség 
természetével, fokozataival, gyakorlásával, eszközeivel (azaz az erényekkel) és 
„instrumentum"-aival (azaz az eléréséhez szükséges gyakorlatokkal) foglalko-
zik, s a hatodik, 31 fejezetre tagolt, Introductio ad solidam perfectionem c ímű rész 
a tulajdonképpeni Exercitia-kommentár. A 7. és 8. részben a szeretetről és Krisz-
tus követéséről szóló két traktátus található. 

Ugyancsak részben posztumusz látott napvilágot Francisco Suarez (1548-
1617) De vir tute et statu religionis (I—II: Coimbra 1608-1609, III-IV: Lyon 1623, 
1625) című munkája, amely nagy hatást gyakorolt a későbbi jezsuita írónemze-
dékre. A m ű a lelki tökéletesedésre vonatkozó tanítások szintézise, azaz teljes 
aszketika. Többek között értekezik az erényekről, az ünnepekről, a tökéletesedés 
módozatairól, az egyházi rendekhez illő viselkedésről és lelki magatartásról, 
valamint a szerzetesi élet, ezen belül a jezsuita rend szabályairól. A második 
rész teljes egészében az imádsággal és a meditációval foglalkozik. Suarez elkü-
löníti egymástól a lelki, belső, egyének által végezhető és a szóval történő, közös 
imádságot, s külön tárgyalja az offíciumokat. 

A XVII. századi meditáció irodalom elvi, módszertani alapvetését jelentő fon-
tosabb művek után lássunk néhányat az elsősorban világiaknak szánt ismertebb 
meditációgyűjtemények közül. Ebből az időszakból La Puente már említett műve 
mellett elsősorban Vincenzo Bruno (1532-1594), Luca Pinelli (1542-1607) és 
Joannes Busaeus (Buys, 1547-1611) munkái t kell kiemelni. Bruno Krisztus éle-
téről, Mária és a szentek ünnepeiről elmélkedik Meditazioni sopra i principali 
misteri della Vita, Passione e Risurrezione di Cristo (Venezia 1585-1588) című négy-
részes munkájában. Minden elmélkedés egy ószövetségi „figura", „prófécia" 
felidézésével kezdődik, amelyhez kollokviumok és „dokumentumok" kapcso-
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lódnak. Pinelli több kisebb, részben képekkel illusztrált elmélkedésgyűjteményt 
adott ki például a rózsafüzér titkairól, Mária életéről, az oltáriszentségről és 
Krisztus életének misztériumairól. Busaeus elsősorban rendtársai, így például 
Bruno, Pinelli, Ricci és mások elmélkedő műveit fordította latinra, ezenkívül a 
mainzi Mária-kongregáció számára készített egy saját elmélkedésgyűjteményt 
Enchiridion piarum meditationum (Mainz 1606) címmel a vasárnapi evangéliumok-
ról, Krisztus életének eseményeiről és különböző egyéb témákról. A meditáció 
műfajával érintkező, további kiadványai a szentírási, patrisztikus és más idéze-
tekből összeállított tematikus florilégiumok, melyek középpontjában a vétkek 
és erények (Panarion, hoc est, Arca Medica variis Divini Scripturae, Mainz 1608, és 
Viridarium christianarum virtutum, Mainz 1610), valamint a keresztény tökélete-
sedés lehetőségei állnak a különböző egyházi és világi állapotokban, illetőleg 
életszakaszokban (De statibus hominum, Mainz 1613). A teológiai jellegű, speku-
latív meditáció típusát képviseli Leonardus Lessius (1554-1623) három munkája, 
a De summo bono et aeterna beatitudine hominis (Antwerpen 1616), a De perfectio-
nibus moribuscjue divinis (Antwerpen 1620) és a posztumusz Quinquaginta nomina 
Dei (Bruxelles 1640). 

A keresztény élet kérdéseit gyakorlati szempontból tárgyaló útmutatók, me-
ditációs kézikönyvek és aszketikus kommentárok tipikus példája Antonius Suc-
quet (1574-1627) Via vitae aeternae (Antwerpen 1620) című, számos kiadást meg-
ért, s néhány évtized múlva Derekay György jezsuita által magyarra is lefor-
dított, emblematikus szerkezetű meditációgyűjteménye.40 A három könyvre 
szétosztott elmélkedések címzettjei a lelki életben kezdők, haladók és tökéletesek 
(via purgativa, via illuminativa, via unitivá). A lazán összefűzött meditációk 
elején Boétius a Bolswert egy-egy rézmetszete áll, a szövegek szorosan az egész 
oldalas képekhez, illetőleg azok betűkkel jelzett részeihez kapcsolódnak. Minden 
fejezet többnyire párbeszédes formában kifejtett tanítások és tanácsok sorozatá-
val kezdődik, ezt imádságok, dicsőítések követik, s bibliai idézet és könyörgés 
zárja az elmélkedést. Ugyanerre a népszerű meditációs kézikönyv-típusra több 
példa található francia nyelvterületen Pierre Coton (1564-1626) munkásságában. 
Az Intérieure occupation d'une âme dévote (Paris 1608) imádságok, fohászok és 
rövid elmélkedések gyűjteménye, amely a lelki élet alapvető tudnivalóit hatásos 
és közvetlen formában nyújtja. Az Exercitia egyéni feldolgozásaként értékelhetők 
a Méditations sur la vie de Nostre Sauveur Jésus Christ (Paris 1614) és a Sermons 
sur les principales [...] matières de la foy [...] réduicts [...] en forme de méditations 
(Paris 1617) című munkái, ez utóbbi többek között pontról pontra kifejti és 
aktualizálja a két zászlóról szóló ignáci meditációt. Ugyanitt figyelmet érdemel 
a címadás, amely a meditációkat prédikációk rövidített változataként határozza 
meg. A misztikus befolyások erőteljesebb érvényesülését példázza Jan David 
(1545-1613) Paradisus sponsi et sponsae (Antwerpen 1607) című, Wesselényi István 
által magyarra is lefordított, illusztrált elmélkedésgyűjteménye.41 Bár a meditá-
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ciók szerkezete az ignáci tagolást követi, David az átlagosnál nagyobb teret nyit 
a személyes tartalmak és misztikus hatások kifejeződésének. Hasonló irányba 
muta t David két másik, ugyancsak illusztrált munkája, a Veridicus christianus 
(Antwerpen 1601) és a Duodecim specula (Antwerpen 1610). 

Az emblematikus meditáció típusának legtöbb kiadást megért képviselője 
Herman Hugo (1588-1629) Pia desideriája (Antwerpen 1624). Szerkezete Sucquet 
említett összeállításának hármas tagolását követi, a metszeteket itt is Boétius a 
Bolswert készítette.42 Az egyes áhítati egységek emblematikus szerkezetet m u -
tatnak, melynek részei a pictura, bibliai idézet (inscriptio), elégia (subscriptio), 
végül bibliai és patrisztikus idézetek és parafrázisok meditativ jellegű prózai 
kompilációja. A metszetek többségén anima (a lélek) kislány alakjában és amor 
(a gyermek Jézus, illetőleg Krisztus) lép egymással interakcióba. Hugo számára 
az embléma előre adott szerkezetet jelent, melyben a szentképek szemlélésének 
és a meditációnak az áhítatformái találkoznak, miközben emblematika és me-
ditáció egyaránt hagyományos formákat és tartalmakat hordoz. 

A jezsuita spiritualitás és meditáció történetében a XVII. század első két év-
tizedében végbement változásokat tükrözi az az olvasmányjegyzék, amely az 
Aquaviva halálát követő évben, 1616-ban készült a terciárius novíciusok és inst-
ruktoruk használatára.43 Az olvasásra ajánlott jezsuita szerzők köre jelentősen 
kibővült: Piatti, Bernardo Rossignoli, Francisco Arias, Luis de La Puente, Alonso 
Rodriguez, Alvarez de Paz és Bellarmino művei mellett megjelentek Nadal, 
Bruno, Coster, Loarte, Pinelli és Capilla előbb bemutatott meditációi. Figyelmet 
érdemel az is, hogy a történeti témájú könyvek között először tűnik föl Caesarius 
von Heisterbach, Vincent de Beauvais Speculum exemploruma, továbbá Szent 
Domonkos és Szent Ferenc krónikája, melyek a jezsuita meditáció és áhítati 
irodalom fontos elbeszélő forrásai lesznek az elkövetkező évtizedekben. 

Népszerűsítési törekvések a XVII. század közepéig 
A jezsuita meditáció további fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű, 
hogy a XVII. század második évtizedére kialakultak és megszilárdultak a jezsuita 
képzés és lelki élet külső keretei, melyek lényegében változatlanok maradtak a 
rend 1773-as feloszlatásáig.44 A meditáció gyakorlati szerepét húzzák alá a kép-
zés során minden jezsuita által kétszer elvégzett harmincnapos, az örök foga-
dalom előtt évente tartott háromnapos és az ezt követően évente tartott nyolc-
napos lelkigyakorlatok, továbbá a napi elmélkedések. Az Exercitia spiritualia 
renden kívüli kisugárzását, a rend megnövekedett világi aktivitását és ellen-
reformációs szerepvállalását együttesen jelzi, hogy jezsuita vezetéssel Európa-
szerte lelkigyakorlatos házak létesültek, a jezsuiták rendszeresen tartottak lelki-
gyakorlatokat a templomokban is a világi hívőknek, s az Exercitia végzése a 
megújuló és az újonnan alakult szerzetesrendekben is elterjedt. Fokozatosan 
emelkedett a Mária-kongregációk száma, s megkezdődött a kongregációk dif-
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ferenciálódása életkorok és műveltségi szintek szerint. A XVII. század első év-
tizedeitől kezdve némi időbeli különbséggel a jezsuiták egyre nagyobb szerepet 
vállaltak különféle áhítatformák és vallásos eszmék terjesztésében, mint például 
Szűz Mária, Szent József és általában a szentek, az angyalok, Jézus szíve, az 
oltáriszentség tisztelete, illetőleg az úgynevezett utolsó dolgok (halál, ítélet, po-
kol, purgatórium) gondolata. Ezzel párhuzamosan kezdett kibontakozni egy 
növekvő méretű könyvtermelés, melynek elsődleges címzettjei már nem első-
sorban a jezsuiták és más egyházi személyek, hanem a világi olvasóközönség. 
Új rendi kiadványtípusok jelentek meg, mint például a társaság elhunyt tagjai-
nak életrajzgyűjteményei, a kollégiumok éves jelentéseiből összeállított Annuae 
litterae kötetek, a missziós levelek és tudósítások, a jezsuita szentek és boldogok 
életrajzai, amelyek friss forrásanyagot szolgáltattak a kongregációk kiadványai-
hoz, valamint a különféle lelki tanács-, áhítat-, elmélkedés- és imádsággyűjte-
ményekhez. Mindezen tényezők együttes hatására a meditáció fokozatosan po-
pularizálódik: műfaji önállósága csökken, maga köré gyűjt különféle szépprózai 
jellegű olvasmányanyagokat és más vallási műfajú szövegeket, keveredik velük, 
s gyakran feloldódik azokban. 

Az ekkor készült meditációgyűjtemények egyik csoportja tematikus jellegű, 
mint például Franciscus Albertini Trattato deli' Angelo custode (Napoli 1612) című, 
számos kiadást és fordítást megért műve az őrangyalok tiszteletéről. Albertini 25 
fejezetben bibliai történetek, szentek életéből vett és korabeli példák segítségével 
mutatja be az őrangyalokról szóló tudnivalókat, tiszteletük okait és formáit. 
A művet rövid áhítati rész, a Bibliában és az egyházatyák műveiben található an-
gyali jelenések, valamint az angyalokkal kapcsolatos további figyelemre méltó 
dolgok felsorolása zárja. Paul de Barry (1587-1661) az őrangyalok (La dévotion 
aux Anges, Lyon 1641) és Szent József (La dévotion à S. Joseph, Lyon 1640) tisztele-
tét ösztönző műveiben az elbeszélő példákkal illusztrált 16, illetőleg 26 értekező 
jellegű fejezettől elkülönítve egyaránt nyolc-nyolc meditációt közöl az angyalok, 
illetőleg József tulajdonságairól és erényeiről. A következő évtizedekben mind-
két téma körül nagy mennyiségű didaktikus irodalom bontakozik ki. 

A másik nagy csoportba a naptári szerkezetű és egyéb időbeli tagolású mun-
kák tartoznak. Ennek a típusnak egyik első példája Nicolas Caussin (1583-1651) 
La Journée Chrestienne (Paris 1628) című elmélkedésgyűjteménye. Toussaint Bri-
doul (1595-1672) Le Triomphe annuel de N. Dame (Lille 1640) című kétkötetes 
műve az év minden napjára egy vagy több Mária-tisztelő példáját hozza, az 
elbeszélő rész végén imádsággal, lapszélen a forrás megjelölésével. Minden to-
vábbi kalendárium-szerkezetű meditációs mű egyik prototípusának tekinthető 
Jean Suffren (1571-1641) L'Année chrestienne (Paris 1640-1642) című monumen-
tális meditáció- és áhítatgyakorlat-gyűjteménye, melyből kivonatos változatok 
is készültek. A fő rendező elv itt is az idő beosztása: az első két kötet hat 
részben a hét minden napjára szóló gyakorlatok mellett havi és éves gyakorla-
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tokát, elmélkedéseket tartalmaz, a második kettő a hónapok számának megfelelő 
tizenkét részben az egyházi év rendjében a nagy ünnepeket és a szenteket veszi 
sorra. Egyaránt a kalendárium-szerkezetet alkalmazza elmélkedésgyűjteményé-
ben a már említett Paul de Barry (L'Année saincte, I-П, Lyon 1641), Amable 
Bonnefons (1600-1653, L'Année chrestienne, I-П, Paris 16456) és Michel Cuvelier 
(1600-1651, Annona spirituális, Köln 1646). Cuvelier a bevezetőben műve meg-
szerkesztésében elődeiként Louis de La Puente, Coster, Scribani, Bruno, Busaeus 
és Meyer nevét említi, s azt tanácsolja, hogy a könyv használatát az iskolai év 
elején, novemberben kell elkezdeni. Az év minden napjára írt meditációit a via 
purgativa, via illuminativa és via unitivá jól ismert hármas tagolása szerint 
rendezte el. A kisebb időegységek (napszakok, napok, hetek stb.) szerinti tagolás 
alkalmazására példaként említhetők Laurent Chifflet (1598-1658) kötetei: La Pra-
tique de l'exercice chrestien du matin et du soir (Tournai 1648) és posztumusz 
gyűjteményes műve, a Les exercices des dévotions chrétiennes du jour et de la semaine 
(Bruxelles 1666). 

A népszerűsítési törekvések keretében külön kell szólni a német nyelvterület 
legtermékenyebb és legjelentősebb aszketikus írójáról, Jeremias Drexelről (1581-
1638), akinek munkássága Németországon kívül is erősen befolyásolta a kato-
likus és protestáns vallásos irodalom fejlődését.45 Drexel műveit eredetileg latinul 
adták ki, ezeket aztán számos nemzeti nyelvre lefordították.46 Kedvelt műfaja 
a traktátus, ezeket többnyire prédikációiból dolgozta át, s összegyűjtve is meg-
jelentette. A traktátusok egyik csoportjának fő eszmei alapja az ignáci Exercitia 
spiritualia, mellyel gyakran szó szerinti egyezések is találhatók. A meditáció 
műfajának tulajdonított jelentőséget mutatja az is, hogy az első gyűjteményes 
kiadás (1628) elejére az örökkévalóságról szóló elmélkedéseit állította, amit az 
utolsó dolgokkal foglalkozó írásokkal egészített ki. Az örökkévalóságról szóló 
elmélkedések magyarul is megjelentek, ezért ezzel a művel a magyarországi 
fejlődésnél foglalkozunk. 

A magyarországi fejlődés 
Amikor Gulyás István 1939-ben áttekintette a XVII. századi magyarországi ka-
tolikus aszketikus irodalmat, önálló fejezetet szentelt a meditációnak.47 Ezen 
belül külön tárgyalta a Szent Ignác elmélkedéseinek módszerét követő, vala-
mint a Jézus szenvedéstörténetét, az örökkévalóság gondolatát és az egyéb té-
mákat alapul vevő műveket . Jezsuita szerző mind a négy csoportban előfordul, 
ami önmagában is jelzi a magyarországi anyag sokrétűségét. A XVII. század 
közepéig viszonylag kevés önálló munka látott napvilágot, ezért indokoltnak 
látszik kiterjeszteni az áttekintést a század második felére is. Azokra a fordítá-
sokra, amelyek eredetijét már bemutattuk, itt csak utalunk. Az irodalom-
történeti szempontból jelentős, de nem jezsuita szerzők (Ecsedi Báthory István, 
Rimay János, Madarász Márton, Pécsi Lukács, Lépes Bálint, Nyéki Vörös Má-
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tyás, Malomfalvy Gergely, Kopcsányi Márton és mások) elmélkedéseivel nem 
foglalkozunk. 

A jezsuita meditáció első magyarországi megjelenése Vásárhelyi Gergely 
(1561-1641) és Pázmány Péter (1570-1637) nevéhez fűződik. Vásárhelyi Canisius 
kis katekizmusának olyan kiadását fordította le, amelyben a már említett Cani-
sius-féle meditáció sorozat egy része is szerepelt.48 Vásárhelyi fordításában 
(Catechismus, Kolozsvár 1599) az elmélkedések a katekizmus és a szertartások 
magyarázata után, különféle latin és magyar imádságok között találhatók. Egyik 
részük kötetlen sorrendben különféle témákat fejt ki, másik részük párosával, 
bevezető és befejező imádsággal kiegészítve a hét napjaihoz kapcsolódik. Cani-
sius említett műve, a Nota in evangelica lectiones adta az ösztönzést Vásárhelyi 
kétkötetes perikópa- és elmélkedésgyűjteményéhez (Esztendő által, Bécs 1618).49 

Az első kötetben a különböző számú cikkelyre osztott „lelki elmélkedések" az 
egyházi év rendjében a vasár- és ünnepnapokhoz, valamint Mária és a szentek 
ünnepeihez tartozó evangéliumi szakaszokhoz fűződnek. A meditációkban a 
kifejtő, magyarázó részek és a lélek önmagával való beszélgetései váltakoznak 
egymással. Mint Jenei Ferenc megállapította, itt „az elmélkedések voltaképpen 
homília-vázlatok, amelyek egyképpen szolgálhattak a magánelmélkedés céljaira 
és vázlatai lehettek az evangéliumot és a lectiókat magyarázó homíliáknak is".30 

A második kötetben az epistolákból vett szakaszok után nincsenek elmélkedé-
sek, viszont a kötet második része a perikópától független, önálló elmélkedés-
sorozat az emberi élet utolsó dolgairól. Itt kell megemlíteni Vásárhelyi Kempis-
fordítását (Christus Jesus követéséről, Kolozsvár 1622),51 amely két évvel megelőzte 
Pázmány Kempis-fordításának megjelenését (Kempis Tamásnak Christus követésé-
rül négy könyvei, Bécs 1624).52 A Pázmány-féle fordítás a XVII. században hat 
kiadást ért meg, így a jezsuita közvetítéssel ismertté vált m ű Magyarországon 
is a kor egyik legkedveltebb elmélkedésgyűjteményének tekinthető. Az imád-
ságnak és az elmélkedésnek mint vallási cselekvésnek és irodalmi műfajnak a 
szoros kapcsolatára hívja fel a figyelmet Pázmány Keresztyéni imádságos könyve 
(Gráz 1606).53 Az első rész nem imádságokat, hanem a Miatyánk soraihoz fűzött 
elmélkedéssorozatot (parafrázist) és a kereszt jeléről szóló, elbeszélő példákkal 
bővített magyarázatot tartalmaz. 

Az emblematikus meditáció típusát Derekay György Sucquet-fordításán (Az 
örök élet uttya, Nagyszombat 1678) és Szentgyörgyi Gergely ezután bemutatandó 
Drexel-fordításán kívül Hajnal Mátyás (1578-1644) elmélkedésgyűjteménye kép-
viseli (Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára, Bécs 1629).54 Az első kiadás 
18, az 1642-es második kiadás 20 képpel jelent meg. Ezek előképe - mint Galavics 
Géza és Holl Béla megállapította - Antoine Wierix Cor Jesu amanti sacrum című 
sorozata volt, melyet többen lemásoltak, majd a képekhez elmélkedéseket és 
imádságokat szerkesztettek.55 Ezek közül Hajnal Étienne Luzvic (1567-1640) Le 
coeur dévot (Paris 1626) című művének Étienne Binet (1569-1634) által 1627-ben 
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kiadott, átdolgozott változatát ismerte. A képek versben összefoglalt értelmét 
három pontba szedett elmélkedések fejtik ki, melyeket könyörgés zár le. Hajnal 
nem vette át a Luzvic-Binet-féle kiadás meditációit, hanem újakat írt, a képek 
sorrendjét megváltoztatta, a hatsoros verseket viszont lefordította. A Jézus szí-
véről szóló elmélkedéseket egy, a mennyei Jeruzsálemről szóló meditációval, 
valamint énekek és himnuszok sorozatával egészítette ki. 

Jeremias Drexel elmélkedő jellegű művei közül a XVII. századi Magyarorszá-
gon egyedül a legtöbb példányban kiadott De aeternitate considerationes (München 
1620) jelent meg Szentgyörgyi Gergely fordításában Elmélkedések az örökkévalóság-
ról (Pozsony 1643) címmel.56 Az eredeti és a fordítás között több eltérés van, a 
fontosabbak a következők: 1. Az eredeti műben a bevezető képmagyarázatból és 
három-három cikkelyből álló kilenc elmélkedés előtt egy-egy emblémakép talál-
ható inscriptióval és subscriptióval, melyek explicatiója a szövegben olvasható. 
A magyar változatban a képek hiányoznak, ezért a rájuk való hivatkozások rész-
ben értelmüket vesztik, a magyarázatok azonban így is érthetők. 2. Mint Varga 
Imre megállapította, Szentgyörgyi az eredeti műben található idézetek egy részét 
versben ültette át, sőt a Drexelnél nem idézetként szereplő mondásokat, a főszö-
vegbe belesimuló utalásokat is versben fordította, s nyomdatechnikailag versbe-
tétként kiemelte. 3. Szentgyörgyi új olvasói ajánlást készített a fordításhoz, mely-
ben kifejti fordítói törekvéseit és Szent Pál mondásából ( lKor 14,15) kiindulva 
meghatározza az elmélkedést. Eszerint az elmélkedés olyan imádság, „melly 
minden szóllás-, és ajakak mozgatása-nélkül, chak szinte szivünknek belső gon-
dolatiból és indúlatiból áll", majd a gyakran idézett záporeső-hasonlat segítségé-
vel az elmélkedést szembeállítja a csak szóval végzett imádsággal. Mint mondja, 
a műben az előbbiek találhatók. 4. Drexel művéhez Szentgyörgyi külön címlap-
pal és ajánlással saját munkáját illesztette, amely az olvasói előszó szerint az El-
mélkedések summázása azok számára, akik n e m rendelkeznek elég idővel a 
hosszú elmélkedések elolvasására. A mű három, imádsággal lezárt részből áll. 
Az első részben hét úgynevezett „igazságot", a másodikban hét prózai és verses 
„tanúságot", míg a harmadikban két úgynevezett „kérdést" közöl az örökké-
valóságról, amelyeket a hét napjain reggel és este javasol olvasni. Az elmélkedé-
sek szövegét elbeszélő példák, történetek teszik szemléletessé. 

A jezsuita meditáció magyarországi terjesztésében nem jezsuita szerzők és 
fordítók, köztük világi személyek is szerepet vállaltak. A különféle hivatali és 
diplomáciai tisztségeket viselő Tasi Gáspár németből fordított Lelki kalendárioma 
(Bécs 1627) tizenkét elmélkedést tartalmaz az ignáci módszer szellemében.57 A 
mű, melynek eredetije ismeretlen, tulajdonképpen apophtegma-gyűjtemény: ti-
zenkét fejezetben a hónapok napjaira nyújt egy-egy egymondatos, elmélkedésre 
alkalmas tanítást. Minden hónapot két verssor zár le, a kalendárium rész u tán 
a nap tizenkét órájára külön verses elmélkedéseket közöl.58 Egy hónap anyaga 
egyetlen témát fejteget, így például a februári elmélkedések az ember lelki 
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nyomorúságáról, a novemberiek a pokolról szólnak. Tasi másik fordítása, az 
Elménknek Istenbe fól-menetelérül (Bártfa 1639) Roberto Bellarmino De ascensione 
mentis in Deum (Paris 1606) című m ű v e alapján készült. Bellarmino munkája a 
dogmatikus, apologetikus tartalmú elmélkedésgyűjtemények csoportját képvi-
seli, és egyben jelzi a meditáció lehetséges kapcsolatát a teológiai szakiro-
dalommal. Az értelem Istenhez emelkedésének, azaz Isten megismerésének tíz 
fokozatát különíti el, s mindegyiket külön fejezetben tárgyalja. Hangvételét a 
polemizálás helyett az olvasmányos, szemlélődő meggyőzés jellemzi. Megyeri 
Zsigmond „liber baro" Lölki okulárja (Bécs 1658) a Miatyánk mondataihoz fűz 
elmélkedéseket.59 Az olvasói ajánlás szerint az „okulár", azaz az elmélkedés 
növeli az áhítatot, s az imádság az elmélkedés által nézve nagyobbnak mutatja 
Isten fölségét, jóságát és irgalmát. Megyeri elmélkedései tanító jellegűek, állítá-
sait sűrűn alkalmazott latin idézetekkel támasztja alá, saját szövege sokszor 
csupán az idézetek moralizáló kifejtése. A Szentírás, Aquinói Tamás, Clairvaux-i 
Bernát, Jeremias Drexel és mások mellett gyakran hivatkozik Pázmányra, egy 
helyütt Szent István napi prédikációjának vázlatát is idézi. 

A meditáció másik határterületére hívja fel a figyelmet Kéri Sámuel (+1671) 
ferences szerzetes Seneca-kompendiuma. Kéri Johann Schellenberg (1586-1645) 
jezsuita számos kiadást megért Seneca Christianusát (Augsburg 1637) fordította 
magyarra (Keresztyén Seneca, Bécs 1654).60 Mint Turóczi-Trostler József megálla-
pította, Schellenberg Senecája „formailag az Erasmus-Lipsius-féle florilégiumok 
családjához tartozik, de kizáróan a levelekre szorítkozik".61 Schellenberg 38 
fejezetben sűrítette össze Seneca szövegét, Kéri fordítását 18 részre osztotta. 
A gondolatok tematikus átcsoportosítását az erkölcsi tanítás nyújtásának elsőd-
leges szempontja határozta meg. Az átalakítás következtében a filozófiai szöveg 
vallásos elmélkedésre alkalmas nyersanyaggá, laikusok exemplumokban bővel-
kedő vallási olvasmányává vált. Ezt támasztja alá, hogy Kéri az elöljáró beszéd-
ben a művet Kempis Krisztus követése mellé állította. 

Az ignáci Exercitia spiritualia alapján készített nyolcnapos lelkigyakorlatot tar-
talmazó számos kézikönyv közül magyar nyelven Nicolaus Elf fen Scintilla cordis 
Exercitia S. P. Ignatii (Köln 1672) című munkája látott napvilágot Kecskeméti 
János (1633-1713) fordításában a XVII. század végén (Nagy tűz kis szikrája, Bécs 
é. п.).62 A gyakorlatok hasznát kifejtő ajánlás után a könyv először részletes 
útmutatást ad a lelkigyakorlatok végzésére, majd ismerteti az elmélkedés helyét 
a szerzetesek napirendjében. Külön tárgyalja a bevezető három napra vonatkozó 
instrukciókat, majd nyolc napra elosztva napi három elmélkedést közöl. Minden 
valószínűség szerint jezsuita szerző munkája a Ho-napi napok (Nagyszombat 
1691) című összeállítás.63 Világi olvasóknak 31 prózai elmélkedést tartalmaz a 
hónap napjaira a hit fő tételeiről és a jezsuita aszketika kedvelt témáiról. Az 
ajánlás szerint reggel vagy este cikkelyenként kell olvasni az „azon napi gon-
dolatot", az alája írt „lelki hasznot" (imádságot) pedig az elmében kell tartani. 
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Az imádságot rövid bibliai idézet követi, utána auktorok (Augustinus, Petrus 
Damianus, Tertullianus, Clairvaux-i Bernát és mások) két vagy három szóból 
álló tanítása foglalja össze az elmélkedés fő gondolatát. A meditációkat egy 
Mennyei philosophia sentencziai, Istenes bölcs tanítási című rész zárja. 

A más nyelvből fordított jezsuita elmélkedések közül a XVII. század végéről 
még kettő érdemel említést. Nicolaus Avancinus (1612-1686) Vita et doctrina Jesu 
Christi (Wien 1665) című, számos kiadást megért művét a Rodríguezt is lefordító 
Illyés András ültette át magyarra. A Krisztus Jesus élete és tudománya (Nagyszom-
bat 1690) a kalendárium-típusú gyűjtemények csoportjába tartozik: az egyházi 
év rendjében az év napjaira egy-egy elmélkedést tartalmaz a nap i evangéliu-
mokhoz.64 Míg az eredeti elsősorban szerzeteseknek, az átdolgozás „minden 
rendeknek" készült.65 A három pontból álló elmélkedések bibliai idézettel kez-
dődnek, elsődleges cél a bűnbánatra ösztönzés és az akarat mozgósítása. Egy-egy 
bibliai eseményt rendszerint több elmélkedés tárgyal, s Avancinus különösen 
nagy részletességgel foglalkozik az evangéliumi példabeszédekkel és a szenve-
déstörténet mozzanataival. Andreas Brunner bajor jezsuita (1589-1650) kétköte-
tes Fasti Marianiját (München 1630) Esterházy Pál fordította le Regina sanctorum 
omnium (Nagyszombat 1698) címmel.66 Az eredeti m ű átmenetet alkot az emb-
lematikus szerkezetű meditációgyűjtemény és a szentéletrajzokból összeállított 
legendárium között: a változó, majd az állandó ünnepek naptári rendjében közli 
az ünnep és a napi szentek egy-egy képi ábrázolását inscriptióval és subscrip-
tióval. A kép alatt a kép hátoldalán található szentéletrajz vagy bibliai esemény 
tanulságát összegző rövid idézet, a példából kifejthető erényre való utalás és 
az egész együttes elsődleges címzettjeinek megnevezése olvasható. Esterházy 
elhagyja az illusztrációt az inscriptióval, a részek címeként a kép témáját meg-
jelölő subscriptiót közli, s ezzel a fordítást az olvasmányhoz közelíti, ettől el-
tekintve azonban pontosan követi Brunner szövegét. További eltérés, hogy míg 
az eredeti mű ajánlása Miksa főhercegnek szól, Esterházy szokása szerint 
Máriának mint Magyarország patrónájának ajánlja a könyvet. 

A XVII. század második harmadától kezdve latin nyelven, majd a század 
utolsó harmadában magyarul is megjelenik a jezsuita kiadványok új csoportja, 
amely átmenetet alkot az elmélkedés és a lelki olvasmány nehezen meghatá-
rozható kategóriája között. A szétválasztás nehézségét jelzi, hogy például Gulyás 
István és a XVII. századi katolikus imádságirodalmat vizsgáló Gajtkó István 
részben ugyanazokat a szerzőket és műveket tárgyalta az elmélkedés, illetőleg 
az imádságoskönyv, azon belül a lelki kalauz címszó alatt.67 Az elhatárolás azért 
nehéz, mert egyrészt ebben az időszakban az imádságoskönyv, lelki kalauz, 
lelki olvasmány, elmélkedésgyűjtemény kifejezések nem tiszta műfajokat, hanem 
vegyes tartalmú és műfajú, gyűjteményes munkákat jelölnek, melyekben a kü-
lönböző műfajú szövegegységek változó arányban találhatók. Másrészt az ere-
detileg különböző kiadványtípusokat takaró kifejezések tartalma időközben 
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megváltozott: a lelki olvasmány kifejezés például a jezsuita gyakorlatban ere-
detileg a novíciusoknak ajánlott olvasmányok összességét jelentette, s csak utó-
lag kezdték alkalmazni a XVII. század elejétől kezdve világi olvasók használatára 
szánt, különféle vegyes szöveganyagokat tartalmazó aszketikus m ű v e k egy 
csoportjára. Ez a fogalmi tisztázatlanság szorosan összefügg a jezsuita meditáció 
műfaji önállóságának fokozatos megszűnésével és popularizálódásával, melynek 
következtében egyrészt rövidebb-hosszabb elmélkedő részek bekerültek a kor 
nagyon sok vallásos kiadványába, másrészt a meditáció műfaja fokozatosan 
összeolvadt az egyéb vallásos műfajokkal. 

Az elkülönítést az is nehezíti, hogy a jezsuita elmélkedő irodalom témája nem 
sokban különbözik a korszak úgynevezett lelki olvasmányainak tárgyától: mind-
kettő ugyanazokat a vallási tartalmakat közvetíti.68 Funkciójuk is részben azonos, 
amennyiben mindkettő mozgósításra törekszik. A különbség elsősorban abban 
ragadható meg, hogy míg a meditáció rendszeresen és közvetlen m ó d o n vá-
laszra, aktív cselekvésre ösztönzi az elmélkedőt, a különböző típusú lelki olvas-
mányok ezt inkább áttételesen, az előadottak értelmi megfontolása és feldolgo-
zása révén kívánják elérni. A lelki olvasmányokból általában hiányzik a medi-
táció szubjektív vallomás jellege, a személyes érzések és az egyéni áhítat 
megnyilvánulása. További különbség, hogy a meditáció többnyire rövid, a ki-
fejtést nagyobbrészt az olvasóra bízza, az olvasmány viszont részletesebben adja 
elő a mondanivalót. A tiszta formák mellett a valóságban számos átmeneti forma 
és köztes megoldás található. 

Mindezek alapján a latin és az első magyar nyelvű kongregációs kézikönyvek 
gazdag elmélkedés- és olvasmányanyagára csak általában utalunk (például Lelki 
virágos kert, Lőcse 1672, Christus halála kongregatiojának, Nagyszombat 1686, Lelki 
útiköltség, Lőcse 1693, Myrhából szedett lépes méz, Nagyszombat 1700).69 Külön 
feldolgozást igényel Tarnóczy István (1626-1689) 12 latin és magyar nyelvű 
önálló, illetőleg fordított műből álló munkássága, melynek nagyobb része nem 
az elmélkedés, hanem a bölcseleti, erkölcstanító lelki olvasmány, ezen belül az 
úgynevezett népszerű aszketikus monográfia műfajához és más áhítati műfa-
jokhoz sorolható.70 A kivételek közé tartozik a Titkos értelmű Rosa (Nagyszombat 
1676) rózsafüzér-elmélkedéssorozata, amely Gyöngyösi István Rosa-Koszorujának 
(Lőcse 1690) is egyik ösztönzője lehetett.71 A kedvelt témát (például Pinelli), 
azaz a különböző típusú rózsafüzérek titkait Tarnóczi négy „koronára", azaz 
részre osztott elmélkedésekben dolgozta fel. A részeken belül az elmélkedések 
a hét napjaira elosztva találhatók, naponként ismétlődő szerkezeti beosztásban. 
A prózai és verses imádságok közé szőtt elmélkedések részben különböző Mi-
atyánk- és Üdvözlégy-parafrázisok, részben bibliai idézetből kiinduló, a Tökéle-
tességre vezető belső jóságos cselekedetek gyakorlása címet viselő meditációk, me-
lyekben maga az elmélkedő beszélget Istennel. Teljes részletességgel csak a bol-
dogságos olvasó gondolatkörét dolgozza ki, a többi rózsafüzér-típus mondására 
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csupán javaslatokat közöl. A könyv átmenetet alkot az imádság- és elmélkedés-
gyűjtemény, valamint a lelki olvasmány között, s félreérthetetlenül jelzi a me-
ditáció műfajának feloldódását. 

Ágoston Péter (1616-1689) munkája, a Szivek kincse (Nagyszombat 1671) a hét 
napjaira hét-hét önálló, rövid szakaszokra osztott elmélkedést nyújt Krisztus 
szenvedésének és halálának mozzanatairól evangéliumi idézetekhez kapcsolód-
va.72 A költői kifejezésekben bővelkedő elmélkedésekben a lélek beszélget a 
szenvedő Jézussal, a hangvétel nemegyszer misztikus elragadtatást tükröz. 
Ágoston másik műve, a Mirra-szedő szarandok (Nagyszombat 1672) meditációkkal 
bővített keresztúti ájtatosság a nagyszombati Szent Miklós-templom utolsó va-
csora oltárától induló keresztút állomásaihoz.73 Az első rész nyolc fejezetben a 
szenvedéstörténetről való elmélkedés hasznosságát bizonyítja többek között 
Clairvaux-i Bernátra, Szent Brigittára és Árpádházi Szent Erzsébetre hivatkozva. 
A második rész a keresztút végzésére vonatkozó intéseket, a harmadik magát 
a keresztúti ájtatosságot tartalmazza. Ennek fő része hét elmélkedés a szenvedő 
Krisztussal első személyben folytatott beszélgetés formájában. Az elmélkedések 
szerkezete a figurista exegézis és Vincenzo Bruno említett művének hatását 
tükrözi: a könyörgésekkel lezárt fohászkodások (meditációk) ószövetségi pél-
dákhoz és próféciákhoz kapcsolódnak. A negyedik rész Krisztus sebeiről és a 
szenvedés eszközeiről tartalmaz misztikus hangvételű elmélkedéseket, majd 
A Krisztus halálán kesergő versek zárják a művet . 

Míg Bárányi Pál (1657-1719) Viaticum spirituáléja (Kolozsvár 1695) törzsanyaga 
alapján inkább az emblémasorozattal illusztrált imádságoskönyvek típusába so-
rolható, melyben rövidebb elmélkedő részek is találhatók,74 a Lelki paradicsom 
(Nagyszombat 1700) Erdély számára készült, vegyes tartalmú lelki olvasmány-, 
imádság- és elmélkedésgyűjtemény, amely a legfontosabb hittételeket dolgozza 
fel aszketikus formában, apologetikus, tanító szándékkal.75 Fő forrása Jakob 
Merlo (Horstius) (1597-1644) Paradisus animae christianae (Köln 1630) című műve, 
melyet Bárányi különféle áhítati szövegekkel (például Szent Brigitta tizenöt 
imádsága), saját és mások himnuszaival, imádságaival egészített ki. Az olvasói 
ajánlás elkülöníti egymástól a csak „szóból-álló" és az elmélkedő imádságot, 
majd ismerteti az elmélkedés mozzanatait. A m ű a hét napjaira szánt, változó 
számú cikkelyre tagolt hét fő részből áll: 1. a szentháromság tisztelete, 2. a 
szentek tisztelete, 3. a penitencia, 4. a jócselekedetekre és a keresztény tökéle-
tességre vezető módok, 5. a misehallgatás és áldozás, 6. Jézus élete és szen-
vedése, 7. Mária tisztelete és a boldog halálra való előkészület. Ezután kérdés-
felelet formában néhány vitatott hittételt tárgyal, majd katekizmus zárja az 
összeállítást. A részek felépítése általában azonos: a címben jelzett témát először 
Krisztus és a lélek párbeszéde fejti ki, amihez két-három különböző t ípusú 
Miatyánk-parafrázis kapcsolódik. Ezt imák, litániák, zsolozsmák, hálaadások, 
esetenként újabb elmélkedések egészítik ki. 
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Összegzés 
A vallásos irodalom XVI. század végi fellendülésével párhuzamosan előtérbe 
lépett középkori eredetű műfajok között fontos szerephez jutott a meditáció. 
A meditáció a XVI-XVII. században több eltérő, egymástól jól elkülöníthető 
fejlődési irányt mutat. Ezeket elsősorban a különböző felekezetek vallásgyakor-
lata és irodalmi elképzelései befolyásolták. A katolikus meditáción belül a műfa j 
önálló változata a jezsuita elmélkedés, melynek fejlődését és működését össze-
függően eddig nem vizsgálták. Az elemzést jelentősen megnehezítette, hogy a 
meditációnak mint irodalmi műfajnak nem volt abban az értelemben vett elmé-
lete, mint például az eposznak, a prédikációnak vagy az iskoladrámának. 
A meditációban elválaszthatatlan egymástól a vallásos cselekvés és az írásos 
kifejezés, ezért a műfaj korabeli normáit és fejlődését döntően a vallásgyakorlat, 
illetőleg ennek elméleti és gyakorlati művekben való megjelenése alakította ki. 
Az áttekintésben abból indultunk ki, hogy vallási szerepe mellett a meditáció 
megszerkesztett szövegként is megjelenik, melynek létrehozása a próza- vagy 
a versírás követelményeinek valamilyen szintű ismeretét feltételezi. A korabeli 
szerzők a meditációt rendszerint az imádsághoz való viszonyában, az imádság 
egyik fajtájaként határozták meg, az újkori imádságirodalom műfajelméleti alap-
jai azonban jórészt tisztázatlanok. A meditációk megszerkesztésére, formai és 
tartalmi kérdéseire vonatkozó elméleti munkák sem állnak rendelkezésre. Ezért 
nem volt más választásunk, mint a konkrét meditációs m ű v e k elemzésével és 
a meditáció elméletére vonatkozó megjegyzések összegyűjtésével közelebb jutni 
a szövegekben érvényesülő irodalmi követelményekhez és célkitűzésekhez. 

A meditáció a „jezsuita rend »par excellence« műfaja",76 melynek kialakulá-
sához az Exercitia spiritualia és a virágzó protestáns vallásos irodalom kihívása 
mellett jelentős ösztönzést adott az ellenreformáció és a katolikus reform új 
vallási ideálja. A misztikus-kontemplatív és az apostoli-aktív-aszketikus szel-
lemiséget egyensúlyban tartó ignáci meditáció elképzelés m á r az első jezsuita 
írónemzedék kezén módosult: az aszketika fokozatosan önállóvá és meghatá-
rozóvá vált, miközben a misztikus hatások alkalomszerűen továbbra is érvé-
nyesültek. A rend saját vallásos irodalmának kialakulásával párhuzamosan az 
1580-as évektől kezdve a jezsuita meditáció is egyre határozottabb jelleget 
öltött. Különböző meditációtípusok jöttek létre, melyeket változatos terminoló-
gia, továbbá a középkori eredetű szövegek és a különböző helyről származó 
újkori szöveganyagok szoros egységbe szerveződése jellemez. A legfontosabb 
megkülönböztető vonások a módszeresség, a pragmatikus és propagandiszti-
kus funkció hangsúlyozott jelenléte, valamint az irodalmi szempontok háttérbe 
szorulása. 

Az ide tartozó művek viszonylag egységesek, többé-kevésbé jól elkülöníthetők 
a nem jezsuita szerzők munkáitól, s valamiképpen mind az Exercitia spiritualia 
egyéni változatainak, bővítéseinek, kommentárjainak vagy feldolgozásainak te-
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kinthetők.77 Az ignáci modell szövegszintjei közül csupán egyiket vagy másikat 
valósították meg. Egyik csoportjuk kézikönyv jellegű: pontokba foglalják a me-
ditációk anyagát, s a gyakorlat irányítóját vagy az elmélkedőt végigvezetik a 
gyakorlatokon. A másik csoport a gyakorlatozó elmélkedéseit tartalmazza, itt ő 
adja az utasításokat saját lelkének. A meditációk szerkezete r i tkán éri el az ignáci 
modell összetettségét: az eredeti ötös tagolásnál gyakoribb a hármas felosztás, 
mások az eredeti modellből egy vagy két elemet választanak ki, s azt dolgozzák 
ki részletesen. A modelltől való bizonyos fokú eltávolodást és egyben a műfa j 
irodalmivá válásának egyik lehetséges irányát jelzi, amikor a hagyományos szer-
kezeten belül vagy azt szétfeszítve szubjektív tartalmak, misztikus hatások is 
kifejezésre jutnak. Különösen kedvelt szerkesztési elv a különféle időegységek 
alkalmazása. 

A klasszikus elmélkedési témák (például Miatyánk-, passió-, zsoltár-, evan-
géliumi és Mária-meditációk) átvétele mellett a jezsuita meditációban több ú j 
téma is megjelenik (például szentek élete, utolsó dolgok, rózsafüzér, különféle 
aszketikus témák), s a képek segítségével való elmélkedés hagyományos formá-
ját az emblematikus meditáció típusai közvetítik. A leggyakoribb prózai és pár-
beszédes forma mellett különféle verses megoldások is előfordulnak. A XVII. 
század második harmadától kezdve a jezsuita meditáció különösen nagy affi-
nitást mutat más vallásos műfajokkal szemben, mint pé ldául az imádság, a 
parafrázis, a kontempláció, a soliloquium, a katekizmus, a kommentár, a trak-
tátus, az officium, az exegézis és a prédikáció. Az ezekkel való állandó érintkezés 
következtében számos új keverék és átmeneti forma, több új kiadványtípus ala-
kul ki. S miközben a különféle műfajok egymásba mosódnak és felszívódnak a 
meditációba, maga a jezsuita elmélkedés is elveszíti műfaji önállóságát, és átadja 
helyét más, hatásosabb szövegtípusoknak. 

A jezsuita eredetű kiadványok és szövegek folyamatos nemzetközi áramlása 
következtében a jelentősebb nemzeti irodalmi törekvések lecsapódtak a medi-
tációban, ugyanakkor ez a nemzetközi jezsuita meditáció irodalom is hozzájárult 
a különböző nemzeti i rodalmak történetéhez. Magyarországon a katolikus val-
lásos irodalom, azon belül a jezsuita meditáció a XVII. század elejétől kezdve 
figyelemre méltó hatást gyakorolt a nyelv és az irodalom fejlődésére. Az eredeti 
művek lassan növekvő aránya mellett megfigyelhető a spanyol, olasz, francia, 
németalföldi és délnémet szerzők anyanyelvű befogadása, melyek közül többen 
a különböző nemzeti i rodalmak klasszikusai közé tartoznak. Ennek következ-
tében a magyarországi jezsuita meditáció némi késéssel ugyan , de mintegy ke-
resztmetszetét adja az európai anyagnak. A külföldi m ű v e k fordításának és 
adaptációjának, illetőleg a haza i keletkezésű művekben a különféle kompilációs 
technikák alkalmazásának számos változata megtalálható. További sajátosság, 
hogy a fordítások és az itt keletkezett munkák között egyaránt túlsúlyban van-
nak a világiak használatára készült, gyakorlati jellegű kiadványok. Világi sze-
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mélyek azonban nemcsak olvasói és mecénásai voltak a jezsuita típusú medi-
tációnak, hanem egyben szerzői és fordítói. A XVII. század második felétől 
kezdve a jezsuita meditáció Magyarországon is kezdi elveszíteni műfaji önálló-
ságát, és fokozatosan kiszorul az irodalmi fejlődésből. 
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