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MŰELEMZÉS Irodalomtörténeti Közlemények (ItK), 
116(2012). 

MERCS ISTVÁN 

„ÁDÁM A GYÜMÖLCSFÁN VÉTKEZETT, 
ÉN A KERESZTFÁN TESZEK ÉRETTE ELEGET” 
(A bűnbeesés és a keresztáldozat értelmezése Csúzy Zsigmond prédikációiban) 

 
„Íme az életnek fája! (úgy tettczik, mintha az alsó setétségből 

kiáltotta volna első szülénk Ádám), mellynek drága gyümölcse az 
egész emberi nemzetet megelevenéti.” 

(CSÚZY Zsigmond, Zengedező sip-szó, karácsony napjára 
írt második beszéd) 

I. A bűnbeesés és a keresztáldozat tanának dogmájáról 

A 18. század első harmadának jeles katolikus hitszónokával, Csúzy Zsigmonddal (?–
1729) kapcsolatos szakirodalom sokat hangoztatott megállapítása, hogy beszédeit rend-
szerint messziről indítja. Álljon itt ennek illusztrálására egy példa. „Őstől maratt miri-
gyes fekéllye, és az erőszakos jó cselekedetek nélkül maid-maid megorvosólhatatlan 
nyavalyája az az emberi gyarlóságnak, hogy feledékenségben vévén tulaidon sérelmes 
igyét, és az eredendő vétek által sok szép malasztoktól, s hathatósb erejétől megfosztott 
természetinek minden gonoszra legkönnyebb hajlandóságait, gyakortáb maga fölibe 
ragattatik; és valamint Luciperrel első szüléink: Eritis sicut Dii, hasonlók akartak lenni 
az Istenhez, úgy ő is felfuálkodott kevélységtől ösztönöztetvén, most isteni titulusokat 
tulajdonétt magának; most szemtelen vakmerőséggel: Non est Deus, tagadgya az Istent; 
most királyok királyának, nap és hold Urának akar neveztetni; most pártot ütvén Terem-
tője ellen, óccsállya alkotásának módgyát, rendit és mivoltát. Egy alma harapásért vá-
dollya bosszúját, gondviseletlenségét és igazságtalanságát szidalommal számlállya…” 
(Z. S., 54.)1 

Ha figyelembe vesszük, hogy az előbbi citátum a Gyertyaszentelő napjára írt prédikáció 
exordiuma, akkor joggal állapíthatjuk meg, hogy a pálos igehirdető sokszor valóban távol-
ról kezdi beszédét. Nem is olyan ritkán – mint a példa is mutatja – Ádámtól és Évától… 
A Zengedező sip-szó című kötetének 77 hitszónoklatából 27 olyan beszédet találunk, ahol a 
princípiumban kisebb-nagyobb jelentőséggel megemlítette az első emberpár bűnbeesését, s 
ezen felül az argumentációban is rendszeresen felbukkan a történet. Ez a nagyarányú elő-
fordulás indokolttá teszi, hogy megpróbáljuk rekonstruálni, miért tölthetett be ilyen frek-
ventált szerepet Csúzy teológiai gondolkodásában a bibliai őstörténet, ill. hogy az igehirde-

 
1 CSÚZY Zsigmond műveire a következő rövidítésekkel hivatkozunk: Z. S. – Zengedező sip-szó, Pozsony, 

1723; E. T. – Evangeliomi trombita, Pozsony, 1724; M. – Kosárba rakott aprolékos morzsalék, Pozsony, 1725. 
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tés során milyen retorikai-narratológiai eljárásokkal igyekszik a bűnbeesés elbeszélését 
mindennapi tapasztalatokban gyökerező, cselekvésformáló erővé tenni. 

Mindehhez kiindulásképpen vizsgáljuk meg, hogy milyen dogmatörténeti előzmé-
nyekre tekint vissza Ádám és Éva esetének értelmezése. Amilyen feltűnő, hogy Csúzy-
nál ilyen nagy számban találunk utalást az első emberpárra, olyan meglepő, hogy – 
számszerűleg is – milyen kevés szerepet kap a történet a Szentírás korpuszában. Ádámot 
név szerint 19, Évát mindössze két alkalommal említi a Biblia, míg az első kifejezés 230 
használata közül mindössze négy vonatkozik az ősszülőkre. Még elgondolkodtatóbb 
eredményt kapunk, ha nagyító alá vesszük ezeket az előfordulásokat. Ádám neve az 
ószövetségi 11 említés közül öt esetben fordul elő a Genezisben, háromszor Sirák fia 
könyvében (33, 10; 40, 1; 49, 16), egyszer-egyszer a Krónikák könyvében (1, 1), Tóbi-
ásnál (8, 6) ill. a zsoltárok között (62, 10). Éva két megidézése közül az egyik az Ótes-
tamentumban található, természetesen a Teremtés könyvében. Az első emberpárra utal 
még a Bölcsesség könyvének szerzője 7. fejezetének elején. 

Mindez alátámasztja azt a teológiai szakirodalomban elfogadott véleményt, hogy az 
Ószövetség választott népének felfogásában Ádám és Éva mítosza korántsem töltött be 
olyan fontos szerepet, mint a keresztény világképben. A zsidók történelemfelfogása szerint 
a Messiás eljövetele elhozza az ígért Kánaánt, megvalósítja a politikai, társadalmi és nem-
zeti egységet. Épp ezért az ősszülők története csupán egyetlen epizódja annak a folyamat-
nak, amelyben az isteni jótéteményt az ember elfordulása követi. Ezt a Teremtő megtorol-
ja, s a csapás bűnbánatra ösztönzi a vétkező népet. A zsidó történelemszemléletben Isten 
büntetése tehát nem csupán figyelmeztetés a szövetséget megszegő kiválasztottak számára, 
hanem a megtorlás maga is eszköz ahhoz, hogy a történelmet az ígért és kívánt cél felé 
mozdítsa.2 Ezért célravezetőbb, ha Ricoeur javaslatát megfontolva a bűnbeesés megítélé-
sénél élesen megkülönböztetjük a héber értelmezésnek jobban megfelelő „letérés” fogal-
mát a későbbiekben a keresztény hermeneutika által alkalmazott „bukás” fogalmától.3 

Az első emberpárra vonatkozó ószövetségi locusok eredményénél figyelemre méltóbb 
és vizsgálódásunkat céljához közelebb vivő az Újtestamentum vonatkozó szakaszainak 
számbavétele. Lukács evangéliumának Jézus genealógiáját ismertető felsorolásán (3, 23–
38) és Júdás levelén kívül mind Ádám hétszeri, mind Éva egyszeri, mind pedig az első 
szóval megidézett emberpár háromszori említését Szent Pál két levelének passzusaiban 
találhatjuk meg: a Korinthusiaknak írt első levél (15, 21–22; 15, 45–49) és a Rómaiaknak 
írt levél (5, 12–21) tartalmazzák. Ez a három páli részlet az apostol más passzusaival együtt 
döntő szerepet játszott a kereszténység üdvtörténeti szemléletének kialakításában, tulaj-
donképp a kereszténység hermeneutikai-exegetikai rendszerének alapját jelenti.4 A keresz-

 
2 Rudolf BULTMANN, Történelem és eszkatológia, ford. BÁNKI Dezső, Bp., Atlantisz Könyvkiadó, 1994, 

28–31. 
3 Paul RICOEUR, Az Ádám-mítosz és a történelem „eszkatologikus” felfogása = A hermeneutika elmélete, 

szerk. FABINY Tibor, Szeged, JATEPress, 1998 (Ikonológia és Műértelmezés, 3), 93–94. 
4 Bár a tipológiai értelmezés már Máté evangéliumában felsejlik, de Szent Pál levélrészletei tették széles 

körben ismertté. Ebből a szempontból fontos páli helyek még: 1Kor 10, 1–11; 2Kor 3, 6 és 3, 14–16; Gal 4, 
21–24. 
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tény hermeneutikai eljárás termékenységét mutatja, hogy a figurális értelmezés már a 
patrisztika korai századaira nagy teret hódított.5 Szent Pál értelmezésében az „ó ember” 
bűnét az „új ember” áldozata törölte el, s így mindenkinek, ki benne él, az örök élet 
ígéretét hozta. 

Szent Pál apostol teológiájában már megjelenik az eredendő bűn gondolata. Ennek 
nyomán Szent Ágostonnak az i. sz. 5. század elején Pelagiusszal a keresztelés körül 
kibontakozó hitvitája során megjelent az áteredő bűn dogmája.6 A dolgozat elején idézett 
hosszabb Csúzy-gondolatban ennek a hitelvnek kikristályosodott tanítását figyelhettük 
meg. A citátum a hitetleneknek és az előírások megszegőinek kétkedő ellenvetését idézi 
fel, amikor arról beszél, hogy „egy alma harapásért” ilyen súlyos árat kell fizetni. A pré-
dikátor szerint nem a történelmileg megvalósuló cselekedet, hanem a benne megnyilvá-
nuló emberi szándék az, mely miatt az első emberpár magára vonta az Úr haragját. Ezzel 
a tettel Ádám és Éva nem csupán megszegte az isteni parancsot, hanem megszerezte 
annak a lehetőségét, hogy meghatározhassa, hogy az ember számára mi a jó és mi a 
rossz. Így azonban „önmagát Isten elé helyezi, egyéni akaratát, vágyait választja Isten 
helyett. Hozzá kell még tenni, hogy amikor az ember a(z erkölcsi) rosszat választja, 
sohasem úgy választja, mint rosszat, hanem mint önérdekének megfelelő jót, valami 
földi értéket Isten helyett.”7 

Csúzy véleménye szerint is az embert öröklött és továbbörökített vágyai az Isten ellen 
fordítják, tehát a bűn születésünk pillanatától belénk oltott. Ennek a felfogásnak a hit-
szónok pasztorációs tevékenységére is nagy hatása van. Az Úr a papi hivatal és „szerel-
mes szerzetesi által búzgon oktattya a kereszténységet” (Z. S., 491), amelynek két alap-
vető gesztusa a jók példaként állítása, ill. a rosszak dörgedelmes korholása. Mivel az 
ember eredendően bűnös, ezért „a tündér világ, a délczeg test és a pokolbéli Sátán igazán 
labyrintusos kelepczéiből” (Z. S., 491) önmagától képtelen kitalálni. Logikus tehát, hogy 
a feddőző beszéd és a büntetés felemlítésével való távoltartás jóval nagyobb teret kap a 
pálos szerzetes „pedagógiájában”, hisz az ember lelki betegsége „erőszakos jó cseleke-
detek nélkül maid-maid megorvosólhatatlan” (Z. S., 54). 

 
5 A tipológia exegetikai elveinek kibontakozására és elterjedésére lásd Rudolf BULTMANN, A tipológiának 

mint hermeneutikai módszernek eredete és értelme, ford. BERNÁTH Gyöngyvér = A tipológiai szimbolizmus, 
szerk. FABINY Tibor, Szeged, JATEPress, 1998 (Ikonológia és Műértelmezés, 4), 123–132; Gerhard VON RAD, 
Az Ótestamentum tipológiai értelmezése, ford. NOVÁK György = A tipológiai szimbolizmus, i. m., 133–148; 
Erich AUERBACH, Tipológiai szimbolizmus a középkor irodalmában, ford. NOVÁK György = A tipológiai szim-
bolizmus, i. m., 181–187. 

6 Pelagius és Ágoston vitájának gyújtópontjában az emberi szabad akarat kérdése állt. Pelagius szerint „a 
keresztény ember, aki istentől meghatározott feladatot kap: a természeti és a mózesi törvények alapján felis-
merheti, hogy mi a helyes, s azt szabad döntése folytán megvalósítva elérheti az örök üdvösséget (már a termé-
szeti törvény révén is). Áteredő bűn nem létezik: Ádám bűne egyedül magának Ádámnak ártott, s nem az egész 
emberi nemnek. Minthogy a lélek Istentől származik, a születéskor bűnt nem hordozhat (a bűn amúgy is csak 
személyes, szabad elhatározás eredménye lehet), azaz az újszülött gyermekek abban az állapotban vannak, 
mint Ádám a bűnbeesés előtt, lehetséges tehát, hogy létezzék bűntelen ember, és az újszülöttek keresztség 
nélkül is üdvözülhetnek.” GÖRFÖL Tibor, KÁNITZ Mihály, Teológusok lexikona, Bp., Osiris Kiadó, 2002, 289. 

7 RÓZSA Huba, Bibliai őstörténet, I, Bp., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1994, 43. 
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A jó útra való térítés érdekében – mint láthatjuk – a lelki tanítónak nem kell ódzkod-
nia az erőteljesebb fellépéstől sem. Ennek szemléltetésére elég, ha kiskarácsonyi beszé-
dére hivatkozunk, ahol a társadalom egyes csoportjainak ad mai szemmel nézve helyen-
ként drasztikusnak minősülő ajándékot. A diákoknak pl. a diót nyújtja át, mert gyümöl-
csét veréssel hullatja, s mert meg kell törni. „Igazgatni kell tehát, szinte mind a neven-
déken fának: fenyétekkel, figyelemmel, és ha póznával vagy doronggal nem is, néha 
veszszővel kell megverni, sanyargatni, s nyakasságát meg is törni; egyéb aránt, dúrva, 
kemény, paraszt, izetlen, és ostoba marad” (Z. S., 11). 

II. Az „ó-ember” teológiája Csúzy Zsigmond prédikációiban 

Csúzy Zsigmond a késő barokk időszakában praktizáló szerzetesként a bibliai részek 
felidézése során számos középkorra visszavezethető apokrif mozzanattal gazdagítja 
elbeszélését. Már az ősszülők említésének gyakorisága is ezt bizonyítja. Míg a keleti 
kereszténységben ünnepet szentelnek nekik, addig a katolikus egyház nem fordít külön 
figyelmet tiszteletüknek. Az első emberpár barokk kultuszát vizsgálva Szilárdffy Zoltán 
kijelenti, hogy „Ádám és Éva liturgikus tisztelete híján, mindig apokrif maradt, de tág út 
nyílt egy évszázadokig fennmaradt népi kultusz kialakulása előtt.”8 Az egyház által hiva-
talosan el nem fogadott történeti elemek, tanítások hatása vallásos szövegekben és képi 
ábrázolásban egyaránt megmutatkozik. Épp ezért művészettörténeti analógiák segítségé-
vel szemléltethetjük, hogy a pálos szerzetes milyen erősen kötődik a középkor dogmati-
kai, szoteriológiai felfogásához, és hogy ezzel mennyire szorosan kapcsolódik a korabeli 
népi vallásossághoz. 

Korábban a sajóládi szerzetes beszédeit a pasztorációs (ön)azonosság és a prédikátori 
(el)hivatás szemszögéből vizsgálva megállapítottuk, hogy a pálos szerzetes a tipológiá-
val mint exegetikai eljárással kapcsolatban két feltételt szab: „Az egyik kritérium, hogy 
az elbeszélt eseménysort történetileg igazolhatónak vélje, azaz az időbeliségben létező-
nek vallja. […] A másik feltétel pedig teológiai természetű, s tartalma abban ragadható 
meg, hogy az elmondott múltbeli történésnek jelenre vonatkoztatható hitigazságot kell 
tartalmaznia.”9 

Ez a megállapítás segít feltárni azt a dogmatikai distanciát, amely a 18. század elejé-
nek igehirdetője és a mai kultúr- és irodalomtörténeti gondolkodás között jelentkezik, s 
ezáltal egyszerre teszi megragadhatóvá Csúzy bűnről alkotott szemléletét és üdvtörténeti 
felfogását. A modern szakirodalomban „mítosznak” aposztrofált bűnbeesés a pálos szer-
zetes számára valós és megcáfolhatatlan történelmi tény, mivel az ő felfogásában a 
Szentírás nem csupán hitigazságot kinyilatkoztató kultikus irat, hanem történelmileg is 
hiteles forrás.  

 
8 SZILÁRDFFY Zoltán, Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon = 

UŐ, Ikonográfia – kultusztörténet: Képes tanulmányok, Bp., Balassi Kiadó, 2003, 14. 
9 MERCS István, A pasztorációs (el)hivatás és (ön)azonosság Csúzy Zsigmond prédikációiban: Az írásér-

telmezés egy típusa a késő barokk korszakban, ItK, 113(2009), 56. 

ItK 
Irodalomtörténeti Közlemények 
2012. CXVI. évfolyam 1. szám 



 

44 

Napjainkban Ádám és Éva esetének három, jól elkülönített megközelítése van. Ezek 
szerint az eseménysort tekinthetjük lélektanilag személyes drámának, kultúrantropoló-
giailag a világ bűnének, míg teológiailag ősbűnnek. Ezek az értelmezési módok Csúzy-
nál is megtalálhatók, de szétválaszthatatlanul egybeforrtak. Vizsgálódásunk során a jobb 
megragadhatóság érdekében megkülönböztetjük ezeket a nézőpontokat, de tudatában 
kell lennünk annak, hogy a jelenkor terminusait vetítjük vissza egy olyan időkeresztmet-
szetre, amikor ezek még organikus egységben léteztek.  

a) A bűnbeesés mint az első emberpár személyes lélektani drámája 

Ricoeur tanulmányában az Ádám-mítoszt egy-egy fejezetben értelmezi az átmenet ill. 
a cezúra mítoszaként. 10  A pálos szerzetes hitszónoklataiban mindkettőnek a nyomai 
megtalálhatók. Az átmenet mítoszaként a bűnbeesés egy térben és időben kibontakozó, 
személyes motivációkkal rendelkező szereplők között lezajló drámai eseménysor. E drá-
ma tárgyalásakor az Isten és Ádám között feszülő konfliktus árnyalt, pszichologizáló 
megjelenítésével szembesülünk, aminek csúcspontját az Úr és teremtményének a bűn 
elkövetése utáni párbeszéde jelenti (Ter 3, 8–24). E dialógus kezdete a Biblia szűkszavú 
narrációjában a következőképp hangzik: „8Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a 
nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a 
kert fái között. 9De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: »Hol vagy?« 10Ő így 
válaszolt: »Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőz-
tem.«” 

Csúzy narrációjában a Ter 3, 8. versének tényközlő kijelentését az Úr viselkedésének 
lélektani magyarázatával dúsítja. Azt mondja, hogy a Teremtő azért sétált, mert dühét 
igyekezett fékezni (E. T., 29). Ezzel a prédikátor a Genezis antropomorf Isten-képét 
hangsúlyozza, ugyanakkor középkori eredetre visszavezethető, a népi vallásosságra 
jellemző apokrif mozzanattal gazdagítja az elbeszélést. 

Az Úr viselkedésének további motivációit fejtik ki a Boldogságos Szűz Szent olvasó-
járól írt második prédikáció következő passzusai. „Könyörüle rajta a Fölséges, s imez 
szókkal keresé Adámot: Adam ubi es? hol vagy? hol lappangsz Adám? Álmélkodésra 
méltó dolog megvallom; hogy a mindeneket tudó Isten kereste Adámot; holott semmi-
némű teremtett nincsen előtte, úgy mond Szent Pál A. Hebr. 4. […] mindenek mezétele-
nek, így szólván, és kinyilatkoztatva vannak az ő szemei előtt?” (Z. S., 487.) A dubitatio 
figyelemfelkeltő alakzatát alkalmazó szakasz további részében a tekintélyelv segítségé-
vel bont ki olyan lélektani mozzanatokat, melyekre a Szentírás lakonikus elbeszélése 
önkéntelenül is lehetőséget nyújt. Az apokrif mozzanatok megjelenése a modern narratív 
pszichológia magyarázata szerint azt jelenti, hogy történetmondás során egy cselek-
ménysor hiányzó elemeit a mögöttes motivációk feltárásával pótolva a történéseket egy-
séges egésszé kívánjuk rendezni. A megcáfolhatatlan auktoritások közé tartozó Szent 

 
10 RICOEUR, Az Ádám-mítosz…, 101–113. 
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Ágoston és Szent Ambrus egymással „jelessen czimborálván” azt állítja, hogy „nem 
kérdette lappangó helyét; hanem mintegy dorgálván, minémű állapotban légyen, és mire 
vezette törvénytelensége” (Z. S., 488). Ezzel szemben idézi Aranyszájú Szent János 
megállapítását: „nem dorgalo, hanem szánakodo szó vala ez: Adam ubi es?” (Z. S., 488.) 
Az egymást látszólag kizáró pszichologizáló magyarázatok között a hitszónok szándéko-
san nem döntött. Ezzel azt sugalmazza, hogy egy cselekedet hátterében egymással ellen-
tétes motivációk erővonalai is meghúzódhatnak. 

Jóval leegyszerűsítőbb magyarázattal szolgál, amikor Éva szerepét értelmezi az ese-
ménysorban, aki azért „harapa férjénél eléb a megtiltott almába, hogy elsőben Istenesé-
tetnék meg (igy szólván) s tőlle fügne Adám” (Z. S., 315). Máshol az ebben rejlő didak-
tikusságot is kiaknázza, a férfi és nő családon belüli hierarchiáját fejezi ki. Eszerint 
Ádám maga is előidézője szerencsétlenségének, „mivel hivalkodásával és vigyázatlansá-
gával megengedé (hogy igy szóllyak) Evának, egyébaránt is, az aszszonyoknak igen 
veszedelmes magán való szabadságos sétálását, és rendetlen szóbeszédben elegyedett 
társalkodását a ravasz kigyoval, bűnben ejtette feleségét, s végre magát is, egész mara-
dékival iszonyú kárban, mert az eredendő vétekben keverte.” (E. T., 167.) 

A dogmatika szerint Ádám és Éva kíváncsiságtól vezetett tette egyéni drámaként a 
Teremtővel való személyes és közvetlen viszony megszűntét, ill. az ember környezetével 
való egyensúlyi viszonyának felborulását eredményezte. Ebből a szempontból a bűn-
beesés keresztény értelmezése a cezúra mítosza: a bukás visszavonhatatlanságának aktu-
sában éles metszet keletkezett az időtlen idilli múlt és a bűnbeeséssel a történelmi időbe 
lépő emberiség gyötrelmes tapasztalata között. Sajátos módon Csúzy az első emberpár 
történetének narrációja és interpretációja során többnyire csupán néhány szavas utalá-
sokban hivatkozik a vétkezőkre Isten által kiszabott büntetésre. Ha mégis hosszabb pasz-
szusban teszi ezt meg, akkor az állapotváltozásban rejlő különbségek felvillantására 
helyezi a hangsúlyt. Ilyen pl. a következő citátum: „de az ő őrizete és munkája nem lett 
vólna fáradságos és unalmas, hanem gyönyörűséges és kedves, most pedig nemcsak 
véres veréttékkel kénszeréttetünk enni kenyerünket, hanem hamar megúnalkodunk és 
gyötrelemmel törödéssel nagyon el is fáradunk” (Z. S., 505). Az Ádámékra kirótt, de az 
öröklés által az egyes ember személyes tragédiájává váló büntetés említőleges felidé-
zését valószínűleg azért tartotta elegendőnek, mert ezt a hétköznapok tapasztalataként 
kezelte. 

b) A bűnbeesés kultúrantropológiai aspektusai 

Attól függetlenül, hogy a pálos igehirdető a bűnbeesést a történelem részeként tekinti, 
míg a modern gondolkodás mítoszként kezeli, az eseménysor filozófiai tartalmának 
megítélése és a vele összefüggő kérdések köre mit sem változott. A Bibliában leírt törté-
nések lényegi mozzanata bölcseletileg nem az, hogy Ádám és Éva valóban létezett-e; 
avagy a fáról szakasztott gyümölcs alma volt-e (egyébként is csak az i. sz. 5. századtól 
kezdték a bűnös élvezet gyümölcseként említeni az almát) stb., hanem az, hogy miként 
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jelent meg az isteni szándéktól jónak teremtett világban a rossz, a gonosz. A modern 
tudományban kultúrantropológiaiként aposztrofált (s a teodicea kérdésfelvetésével érint-
kező) aspektust Csúzy többségében szintén csak érintőlegesen említi, de annál nagyobb a 
szerepe, ha mégis szóba hozza. 

A teljes meggyőződés hangján nyilatkoztatja ki, hogy a teremtés tökéletes, mert „a 
természet alkotója, maga a fölséges Isten olly bölcsen, olly helyessen intézte annak fo-
lyását és minéműségét, hogy végig tekéletességben, végig szentségben maradott vólna, 
hahogy szántszándékkal a tűzre kinyújtván Adám kezét, maga nem lett vólna oka pártos 
esetinek; szörnyűségessen maga készétett tehát kelepczét magának, maga pörölyözött 
bolondságot, és minden tündéressen virágzo állhatatlanságnak magában és maradékaiban 
maga nyitott tágas kaput…” (E. T., 59–60.) 

A késő barokk igehirdető Ádám és Éva vétkében minden ember vétkét látta, mivel 
minden bűn alapjának az ember állhatatlanságát és könnyű elcsábulását tartotta. Mindez 
felvetné az emberi szabad akarat szerepének kérdését a bűn érvényesülésének kapcsán, 
amely a dogmatörténet egyik legvitatottabb kérdése.11 A pálos hitszónok ennek tárgyalá-
sát kategorikusan elveti, amikor a bűnt a bűnbeesés által belénk kódolt attribútumként 
kezeli. Szemléletét egyik legfőbb tekintélye, Szent Bernát Pierre Abélard-ral folytatott 
vitájának12 konklúziójában ragadhatjuk meg. „Bűnben születtünk, bűnösök vagyunk, és 
bűnösöket hozunk a világra; adósnak születvén, rabszolgákat. Világrajövetelünktől 
kezdve sérültek vagyunk, és azok is maradunk, amíg csak benne élünk, amíg el nem 
hagyjuk; talpunktól egész a fejünk búbjáig, ami egészséges lenne bennünk.”13 

Világos, hogy Csúzy nem disztingvál, senki sem mentes a bűntől. Még a csecsemők 
sem. Krisztus elvesztésének egyik okát a nép tudatlanságában határozza meg. „Ezt én két 
félének saidétom; egygyik vakmerő, vastag és goromba; […] A másik pedig együgyü, 
vagy osotoba melly gyakortább vétek nélkül vagyon, mint a kisdedekbe vagy a pogá-
nyokba; minéműek valának azok, akik Urúnk Krisztust felfeszítették.” (E. T., 92.) A sze-
mélyes vétek nélkül való kisdedek együtt említése a Jézust keresztre juttatókkal tovább 
erősíti, hogy az eredendő bűn dogmája általános érvényű. 

Attól a spekulatív kérdéskörtől viszont élesen elhatárolódik, amely a gonosz terem-
tésben betöltött szerepét feszegeti. Hitetlennek titulálva elhárítja pl. azt a kérdést, amely 
azt firtatja, hogy ha Isten tudta, hogy Ádám és Éva vétkezik, akkor miért teremtette őket 
(Z. S., 631). 

c) A bűnbeesés teológiai koncepciója 

A bűnbeesés teológiai szempontú megközelítése szorosan összefügg a történelem esz-
katologikus felfogásával. Az ősszülők elveszítették az isteni gondviselés időtlenségét, 
beléptek a véges idő világába. Mindez az isteni szándéktól vezérelt történelem kezdetét 

 
11 Christoph THEOBALD, Az „eredendő bűn” – egy továbbra is vitatott tantétel, Mérleg, 2004/2, 145–171. 
12 A vita menetére lásd Jacques LE GOFF, Az értelmiség a középkorban, Bp., Osiris, 2000, 70–72. 
13 Idézi LE GOFF, Az értelmiség…, 71. 
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jelenti. Így a történelem elindítója egy szimbolikus értelmű, már a kereszténység korai 
évszázadai alatt mitikus nagyságúra növesztett bűn. 

Csúzy nem tesz különbséget aközött, hogy a bűnbeesés a bűn kezdetét vagy eredetét 
jelenti.14 A lényeg, hogy Isten az üdvtörténet biztosításával reményt ad az embernek, célt 
az emberiségnek. 

Az egyház tanítása szerint az ember minden vétke ellenére is az Istenhez legközelebb 
álló teremtmény, ezt „árnyékozta első szülénk modos alkotása” (Z. S., 28). Persze az 
ember teremtése a pálos szerzetes interpretációjában körmönfontabb annál, mint azt a 
Bibliában találjuk. A teológiai problémát az Úr mondata okozza: „Teremtsünk embert 
képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá” (Ter 1, 26). A többes szám első személyű igealak 
számára azt fejezi ki, hogy az angyalok is segítettek, akik „azt az agyagos sárt öszve-
raggatták” (Z. S., 28). Az Úr ember iránt való kitüntetett figyelmének jele, hogy a szívét 
viszont már „egygyenként, azaz magán-magán az Angyalok segítsége nélkül […] túlaj-
don maga kezével, maga alkotta” (Z. S., 28). 

Az embernek a Föld teremtményei között elfoglalt privilegizált szerepe megmutatko-
zik abban, hogy míg a lázadó angyalokon kemény bosszút állt az Isten, addig az ember-
rel szemben engedékenynek tűnik. A választ a Nagyboldogasszony napjára írt prédiká-
cióban Szent Bernátra hivatkozva üdvtörténeti horizontba helyezi. Az ősszülőket az 
isteni rendelés első hordozóiként ábrázolja: „az Isteni boszszú (melly semmi személy 
válogatást nem ismér) valamint a pártos Angyalt; úgy a bűnös embert is megbüntette 
vólna, hanem a mái B. szeplőtelen szűzet tekéntette, látván Adám ágyékában. Néki kö-
szönhetjük tehát ezt a nagy kegyelmet &. c” (Z. S., 362). 

Bár Jézus maga soha nem utal Ádám történetére, de a már említett Szent Pál-passzu-
sok hamar elterjedtté váltak. Így hamar kialakult az a nézet, az az ellentétező párhuzam, 
hogy az ősapa Krisztus előképe, míg az ősanya Szűz Mária „árnyékos képzése”. 
A vallásos gondolkodást megtermékenyítette a tipologikus értelmezés. Példaként említ-
hetjük a középkor századaiban elterjedt kereszt-legendát, mely szerint Krisztus keresztje 
a jó és rossz tudás fájából készült. A képzőművészetben is sok olyan alkotást találunk, 
amelynek témáját Jézus és/vagy Mária jelenti, de valamilyen utalással felidézik a bűn-
beesés motívumát. Ilyen festmény pl. Fra Angelicónak a madridi Pradóban megtekinthe-
tő Angyali üdvözlet című táblaképe, aminek bal oldalán mellékjelenetként a Paradicsom-
ból való kiűzetést látjuk (lásd 1. kép). 

Az angyali üdvözlet tipológiai lehetőségeit Csúzy többször alkalmazza. Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napjára írt prédikációjában is erről elmélkedik. „Ave! Ám ez a szó, ave, 
viszszaolvastatván annyit tészen mint Eva, avé-val köszöntvén azért úgy tetszik mintha 
azt mondotta vólna, jó szivel légy, malaszttal tellyes szűz, ne fély semmit, ne irtózzál, 
mert ezrek közül invenisti gratiam; te érdemlettél, te találtattál kegyelmet az Úr előtt; s 
azért is eve, tudd meg, ha követségemet méltóztatol bévenni; és a Fölségesnek akarattyát 

 
14 „Ha bűn teszi tönkre az embernek Istenhez fűződő viszonyát, akkor az »ősbűn« (peccatum originale) teo-

lógiai fogalma a bűn »eredetét« (origo) jelöli, és nem »kezdetét«: az Istennel való szakítás »eredendő«, de nem 
valamely elmúlt esemény értelmében, hanem olyan szakításként, amely minden jelenlegi bűnben mint azok 
»eredete« hat tovább.” THEOBALD, Az „eredendő bűn”…, 150. 
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megértvén ahoz alkalmaztatod magadat, fedhetetlen szüzességednek tellyes épségével 
megvigasztalod Evát minden maradékival, mert ő keserves jajja alúl az egész emberi 
nemzetet felszabadittod…” (Z. S., 93.) A történet narrációjában az Éva-motívum feltű-
nése mellett az angyali üdvözlet egyik szintén gyakori, irodalmi és képzőművészeti 
alkotásokban egyaránt megjelenő mozzanatát is megfigyelhetjük: a meglepődött szűz 
első reakciója, hogy megpróbálja elhárítani Gábriel kérését. 

Az arkangyal köszöntésében rejlő szójáték – amely egyébként az Érdy-kódex szerző-
jének repertoárjában is megtalálható15 – a már említett Boldogságos Szűz Szent olvasójá-
ról írt második prédikációban is kiemelt szerephez jut. Itt az Ave–Eva pár mellé alkot 
egy újabb anagrammát. „Melly módos szocskájával ugy tettczik, mintha ki-ki vigasztalo 
fejedelmet kivánna magának, vagy sirással; ám a siralom és a jaj annyit tészen a Deák 
szóban, mint vae; helyheztesd a V bötűt az A és az E közé; s mi lesz belőle? Ave, üdvöz-
légy: gyakorollyad ahitatossan ezt a szent szót, ezt az üdvözletet, s nyilván tapasztalod, 
hogy ha tellyességgel el nem távozik is mingyárt tőled első szüléinktől reánk szállott, s 
gyakorta sirásra kénszeréttő nyomoruságod, nagyon megenyhéttetik és kiváltképpen való 
vigasztalással sokféle jó árad reád; holott némineműképpen levetkőzvén az ó embertől 
mintegy újonnan születtetünk” (Z. S., 489). 

A Csúzy által alkalmazott eljárás hatásmechanizmusának megértésére analógiaként a 
szavak középkori szellemi jelentését vizsgáló Friedrich Ohly-tanulmány gondolatát 
idézhetjük. „A középkor feladatának tekintette, hogy feltárja a dolgok […] lényegének 
értelmét. Mert – és ez a lényeg – a szavak jelentését az emberek adják s az emberi akarat 
kifejezői; a dolgok jelentése azonban Istentől származik. A szavakkal az ember szól az 
emberekhez, s ezt az isteni szót kellene a dolgokból kihallani…”16  

Az anagramma használata a korabeli teológiai okfejtésekben nemcsak a poétikai, reto-
rikai ismeretekben való jártasságot fejezte ki.17 Az elfogadott álláspont szerint a mondat 
vagy szó betűiből összeálló új szó értelme eleve benne foglaltatik a mondatban vagy 
szóban, azaz a kifejezések önmaguk természetfölötti értelmét is hordozzák. Mivel az 
elsődleges jelentés eltakarja a további titkos értelmet, így a transzcendens tartalom csak 
a hozzáértők előtt fedi fel magát. Az ilyen típusú szójátékok visszavezethetők egész a 
zsidó kabbaláig, így az sem meglepő, hogy bár a gyökerek sok esetben a későbbi keresz-
tény alkalmazók előtt sem voltak világosak – vagy esetleg nem akartak erről tudomást 
venni –, mégis csodatévő varázserőt tulajdonítottak egy-egy anagrammás kifejezésnek. 
Ennek nyomai felfedezhetőek a Csúzy által használt anagrammában is, hisz a hitszónok 
az Ave kifejezésnek olyan erőt tulajdonít, „mellynek gyümölcse által megújjulnak a 

 
15 A néma barát megszólal: Válogatás a Karthauzi Névtelen beszédeiből, szerk., s. a. r. MADAS Edit, Bp., 

Magvető, 1985, 224. 
16 Friedrich OHLY, A szavak szellemi jelentése a középkorban, ford. BERNÁTH Árpádné = Az ikonológia el-

mélete, szerk. FABINY Tibor, Szeged, JATEPress, 1997 (Ikonológia és Műértelmezés, 1), 164. 
17 A nagy mesterségbeli tudást igénylő eljárást a hazai irodalomtörténetben lírapoétikai szempontból, de 

részleteiben általunk is haszonnal forgatható módon Kilián István foglalta össze. A régi magyar képvers, vál., 
bev. KILIÁN István, Miskolc–Bp., Felsőmagyarország Kiadó–Magyar Műhely Kiadó, 1998, 16–33. 
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teremtett állatok, megváltatnak az emberek, helyrehozattatnak a megcsorbólt Angyali 
karok, és az elveszett M. Paradicsom iránt valo reménség meggyökerezik” (Z. S., 489). 

A létrehozott új szóalakokat nem ritkán azok jellemzéseként fogták fel, akikre a rejtett 
értelem vonatkozik.18 A középkor egyik leghíresebb anagrammáját Pilátus Jézushoz in-
tézett kérdéséből alkották. A proconsul azt a kérdést tette fel, hogy quid est veritas, azaz 
mi az igazság, amire a betűk újracsoportosítása után a mélyebb értelmű válasz, hogy est 

vir, qui adest, azaz a férfi, aki itt áll.19 Az általunk vizsgált esetben, az Ave–Eva szójáték 
titkos értelmében Éva az „ó-ság annya”, míg Mária a „kegyelem Annya” (Z. S., 57). 

Csúzy még ennél is tovább megy a szófejtegetésben. „Vélném én, hogy ezen szavai-
ban foglaltatott a Fölségesnek valamelly titok, hathatos erő Adam, ubi es? ám ennek a 
három szónak Adam, ubi es? első bötüi annyit tesznek, mint Ave, üdvözlégy. Igy kér-
dezvén azért az Isten Adámot, azt akarta jelenteni, hogy ha méltó haragját és érdemlett 
ostorát maradékival egygyütt el akarja távoztatni, s viszszont elébbi szerencséjére visz-
sza tétettetni, ezzel az Angyali üdvözlettel Ave, ha magán nem is, legalább maradékiban 
köszöntse gyakorta a megtestesülendő igének szerelmes annyát, Máriát” (Z. S., 488). 

A Mindenható szavaiból alkotott akrosztichont az Ave–Eva anagrammapárral hozta 
összefüggésbe, majd az anagramma harmadik értelmes szavát, a vae kifejezést is belefű-
zi érvelésébe: „nem formálta külömben szovait, nem deliberálta, s nem is decretálta 
másképpen sentencziáját; hanem ama rövid három szóval mondotta ki, Adam, ubi es? 
[…] mintha távolról mondotta vólna néki, Ave; üdvözlégy: ez által a szó által, a-vae, a 
jajtól távol lészesz, és a kimondott sentencziának mostoha keménységét, ez enyhéti & 
c.” (Z. S., 488–489.) 

Már az ókeresztény korban megjelent az a felfogás, hogy Isten először a teremtéssel 
nyilatkoztatta ki magát, de amikor látta, hogy az ember számára a természetes istenmeg-
ismerés nem elegendő, szóbeli kinyilatkoztatást tett, melyet a Biblia rögzít. A Teremtő 
szándékának felismeréséhez a világ megismerésén át vezet az út, ennek első lépése a 
tudomány könyvek által való elsajátítása, s ezt követi a természet jelenségeiben való 
elmélyülés, a meditatív elmélkedés.20 Mint ahogy a szavak betűinek átcsoportosításával 
a mélyebb, transzcendens értelem fejlik fel, úgy a világ jelenségeiben is megtalálhatjuk 
az isteni szándék nyilvánvaló, de csak nagy odafigyeléssel észrevehető kinyilatkoztatá-
sát. Csúzy kedvelt tekintélye, Szent Bernát tanítása szerint a „bensőséges ember” a „vi-
lág Babilonából” elmenekül. „Mert sokkal többet találhatsz az erdőben, mint a könyvek-
ben. Többre tanítanak majd a fák és a kövek, mint akármelyik mester.”21 E kijelentés 
már Szent Bernát esetében is sokszor valós megfigyelésből kiinduló spekulatív megálla-
pításokhoz vezetett, s követőinél még inkább megfigyelhető ez. 

 
18 Előfordul, hogy az anagrammával megalkotott új szóalak egy személy és az általa képviselt tan nevetsé-

gessé tételének fontos eszközévé válik. A 17. század eldurvult, trágár hangú hitvitázóinak az ellenfelet porig 
sújtani akaró polémiáiban is találunk erre példát. Vö. KOCSOR Erika, Egy régi költői eljárás a XVII. századi 
prózaíróknál: Az anagrammák poétikája, ItK, 1989, 273–280. 

19 Idézi LUKÁCSY András, Kiment a ház az ablakon: Költészet és játék, Bp., Gondolat Kiadó, 1981, 342. 
20 Vö. OHLY, A szavak szellemi jelentése…, 170. 
21 Idézi LE GOFF, Az értelmiség…, 44. 
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Ezek a spekulatív megközelítésen alapuló értelmezések Csúzynál is előfordulnak, s az 
eredendő ill. áteredő bűn dogmájának tárgyalásakor is előhozakodik egy ilyen gondo-
latmenettel. „Valóságos tehát, hogy valamint ennek az üdvözletnek vagy árnyéka, jót 
árasztván Adámra, nagyon használt; úgy miránk az ő szentséges rosáinak foganatos ereje 
bővségessen kihat, és sok üdvösséges sok jókban részesétt. Probával tapasztalhattyuk 
minnyájan ezt, halván a kisdedeket, mintegy első szülönk vétkét, és azon vétekből szár-
mazott, nyomoruságainkat módossan siratni; ám a férfi gyermek O-át; a leány pedig O-ét 
kiált siránkozva; mintha a férfiú Adámot; O Adám! A leány pedig, Evát, O Eva! Kese-
regné” (Z. S., 489). 

Bár a konkrét kapcsolat Csúzy forrásának lokalizálása nélkül nem bizonyítható egyér-
telműen, de a gondolatmenet hátterében a Bölcsesség könyvének 7, 1–3. versét sejthet-
jük, amely szintén az első emberpárra tesz utalást. „1Én is halandó ember vagyok, mint a 
többi; és a föld első ivadékának utóda. Anyám méhében öltöttem testet. 2Tíz hónap alatt 
álltam össze a vérében a férfi magvából, az egyesülés gyönyörétől kísérve. 3Mikor meg-
születtem, én is a közös levegőt szívtam, és a földre estem, mint mindenki; első hangom 
a sírás volt, mint a többieké.” Mind a Szentírás, mind pedig a prédikátor szavai szerint az 
ember gyötrelmes sorsa miatt érzett kesergés tehát olyan kollektív élmény, amely szüle-
tésünktől kezdve jelen van. 

III. A keresztáldozat üdvtörténeti fordulópontjának ábrázolása 

Csúzy Zsigmond hitszónoklataiban 

Míg a keresztény teológia szerint a bűnbeesés az üdvtörténet kezdete, addig Jézus ke-
resztáldozata a fordulópont. A bűnbeesést és a keresztre feszítést a hitszónok rendszerint 
egymás fényében tárgyalja, nem ritkán teátrális-átképzeléses narrációban: „a magas 
keresztfának oltárán tele torokkal kiáltok: ó, ti minnyájan! Akik, általmentetek az úton 
(tudniilik, a veszedelmek tágos útán) figyelmezzetek, és lássátok ha, vagyon-e keserű-
ség, mint az én keserűségem, mellyet a ti keserű almafalásotokért szenvedek.” (Z. S., 
103.) 

Krisztus áldozata újítja meg az Isten és az ember között az ősszülők által szétrontott 
viszonyt. A hívő ember számára Isten fiának ténykedése, halála és feltámadása az első és 
egyetlen olyan megnyilvánulás a történelmi időben, amelyben az Úr közvetlenül, csele-
kedet által feltárja, kinyilatkoztatja a teremtés eszkatologikus lényegét. A tanítás szerint 
a halálnak halállal való legyőzése által Jézus a sírban lévőknek örök életet ajándékozott, 
azaz biztosítja az ember számára az üdvözülés lehetőségét. Épp ezért jelen fejezetben a 
keresztáldozat tanának Csúzy igehirdetői praxisában betöltött szerepére fordítjuk tekinte-
tünket. 
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a) „…mert őbenne, nem a pusztán száraz fát […] tisztellyük, imádgyúk…” 

A szent kereszt ábrázolásának gyakori eleme, hogy az alkotó valamilyen tipológiai 
kapcsolatot kíván teremteni az első emberpár vétke és a keresztáldozat között. A megfe-
szített Krisztust ábrázoló festmények hátterében sokszor megjelenik a bűnbeesés fája, 
így pl. M. S. mesternek az esztergomi Keresztény Múzeumban őrzött selmecbányai fő-
oltárán feltételezhetőleg a görcsös, csupasz fa képében láthatjuk. A háttér jobb oldalán a 
sziklára épített vár az Eklézsiát, míg a baloldalt a tavon lévő épület a Zsinagógát jelent-
heti. A koponya a paradicsomi állapotot elveszítő Ádámra utalhat22 (lásd 2. kép). Még 
szembetűnőbb a bűnbeesés fája és a kereszt közti kapcsolat azokon az ábrázolásokon, 
ahol a Megváltót magára a bűnbeesés fájára feszítik. Ilyen pl. a 15. század közepén élt 
Giovanni da Modena falfestménye23 (lásd 3. kép) vagy a németalföldi Hendrick Goltzius 
1610-ben készült alkotása (lásd 4. kép).24 A korábbi ábrázolások mellé állíthatjuk a pan-
nonhalmai gyűjteményben őrzött, a barokk kései korszakából származó, magándevócióra 
használt keresztet, amely élő fára szegezve mutatja az Üdvözítőt, s a feszület tövében 
állnak az ősszülők25 (lásd 5. kép). Ez utóbbi két ábrázolásban a Lignum crucis – Arbor 

vitae képe szétválaszthatatlanul összefonódik. Más ábrázolások csak utalást tesznek az 
ősbűnre, pl. a bizánci ikonográfiából elterjedt módon, ahol a kereszt tövében látható 
koponya Ádám bűnét szimbolizálja. 

Az ikonográfiai hagyomány Csúzynál is megfigyelhető. A szent kereszt felmagaszta-
lására írt hitszónoklatában egy ősi római szokásra hivatkozva kezdi fejtegetését, amely 
szerint az első csatájába a katona „puszta, czifrázatlan” pajzzsal indul. Jézusnak ilyen 
„iratlan” pajzsa a kereszt, hisz mielőtt őt keresztre nem feszítették, ez a kivégzési eszköz 
a szégyen szimbóluma volt, de miután Krisztus ezzel a „sima és goromba paraszti paissal 
fene ellenségünk ellen (minéműek valának az ördög és a szörnyű halál) a viadalom he-
lyére jútott; annyival szebb és ékesebb lett; valamennyivel eléb dúrváb vólt és parasz-
tabb” (Z. S., 440). Ezután a pálos prédikátor a „csata” utáni pajzsot is leírja szavaival. 
A szimbolikus értelmű emblémán a kereszt tövében a megkötözött sátán képe látható, 
kinek a Megváltó összerontotta pajzsát, azaz elvette fegyverzetét. 

Mivel Csúzy exegetikai felfogása szerint az ember őstörténete a Szentírás szavai sze-
rint zajlott le, ezért nem meglepő, hogy a bűnbeesés fája növénytanilag is meghatározha-
tó. Egy helyütt pontosan meg nem nevezett Szent Atyákra hivatkozva kijelenti, hogy a 
kereszt indiai fügefából készült. A kereszt olyan fából ácsoltatott, ami a bűnbeesés fája 

 
22 A kép leírására lásd a Magyar Nemzeti Galéria és az esztergomi Keresztény Múzeum „Magnificat anima 

mea Dominum”: M. S. Mester Vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára című kiállításának (Magyar 
Nemzeti Galéria, 1997. március 14–május 25., főkurátorok MIKÓ Árpád, POSZLER Györgyi) internetes kataló-
gusát: http://www.hung-art.hu/vezetes/msmester/index1.html (2012.10.21). 

23 A freskó a bolognai San Petronio bazilikában van a San Abbondio kápolnában. Az olasz címe: Reden-
zione del peccato originale. 

24 További ábrázolásokra és értelmezésükre lásd Simon SCHAMA, Genesis of Eden, http://www.dhusha-
ra.com/book/consum/sch/tree.htm (2012.10.21). 

25 Ismertetését és fényképét lásd H. KOLBA Judit, HAPÁK József, Egyházak kincsei Magyarországon, Bp., 
Kossuth Kiadó, 2008, 60. 
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volt (Z. S., 175). A fogalmazás miatt nem állapítható meg, hogy az igehirdető a kereszt-
legendára tesz-e utalást, vagy csak a két fa típusa egyezik meg. A kijelentés hátterében 
egyaránt sejthetjük a skolasztikus teológia spekulációját és a 18. században fénykorát élő 
népi vallásosságot, hisz pl. az 1752-es csíksomlyói passiójáték visszatérő momentuma a 
fák „királyválasztása”, versengése a keresztfának kijáró tisztelet megszerzéséért.26 Az 
indiai fügefa azonosításának indokaként a pálos hitszónok a fa kereszt formájára hivat-
kozik. Más forrásban arra is találhatunk utalást, hogy azért gondolhatták ezt a bűnbeesés 
fájának, mert lecsüngő légzőgyökerei olyan látszatot adnak neki, mintha kígyó tekeredett 
volna rá. 

Persze Csúzy növénytani ismeretei mutatnak némi következetlenséget. Nem sokkal az 
előbbi rész után Karthauzi Dénesre hivatkozva újabb fejtegetésbe kezd arról, hogy miért 
szállította le Jézus „Zakaeust a vad füge vagyis szedérj fáról, melly leveleire nézve ha-
sonló az igazi fügefához. […] Mert ez szedérj pirosságáért, és a füge édességéért üdvö-
zéttönk keresztét jelentette.” (Z. S., 175.) A Lukács evangéliumának 19, 4. versében 
található növény megjelölésére mind a szeder, mind pedig a vadfüge előfordul a magyar 
bibliafordítások történetében, de vagylagos alapon, nem pedig egyszerre.27 

A fa fajtájának pontos meghatározásánál sokkal fontosabb kérdés, hogy a tipológiai 
exegézis szempontjából a szent kereszt az élet fájává változott. A prédikátor a kereszt-
váltság misztériumát a hívőkkel stilisztikailag összetett, szemléletes képek segítségével 
éreztette, sejtette meg. Az egyszerre metonimikus, metaforikus és szimbolikus viszonyt 
kifejező képek a jobb elképzeltetés által alkalmasak voltak arra, hogy vallási révületbe 
ragadják a hallgatót. A szóképek alapjai a konkrét, mindennapos, jól körülhatárolt tárgyi 
világ részei, így a padokban helyet foglaló iskolázatlan hívek is közelebb férkőzhetnek a 
meg- és felfoghatatlan transzcendens megtapasztalásához. 

A reális és a látomásos elem egymásba tűnése figyelhető meg abban a szóképben, 
hogy a kereszt oltár (pl. Z. S., 103; E. T., 432). Ez metonimikusan az áldozat bemutatá-
sára szolgáló építmény része, metaforikusan szakrális középpont, szimbolikusan pedig 
az Istennel való kapcsolattartás és közösség misztikus kifejezője. A kereszt oltárral való 
azonosítása Venantius Fortunatus Vexilla regis prodeunt kezdetű himnuszának 8. vers-
szakában fordul elő először,28 amely ének „dísze a nagypénteki liturgiának”.29 Ugyan-
csak térbeli érintkezésen alapuló metonimikus viszonyból indul, majd hasonló metafori-
kus és szimbolikus jelentéssel dúsul az a kép, amelyben a keresztet a prédikálószékkel 
azonosítja a hitszónok. Jelképként mindkét eset többlettartalmat is nyer. Az áldozatot 

 
26 Vö. Csíksomlyói nagypénteki misztériumok, kiad., előszó FÜLÖP Árpád, Bp., Franklin Társulat, 1897, 92–

127. A passiójátékban a fák királya címet végül a „Ramnus fa” (Rhamnus catharticus, azaz varjútövis) nyerte 
el. A „Ramnus fát” a szerző „tövissess galagonyának” aposztrofálta (116), s van olyan hagyomány, amely 
szerint ebből készült Jézus töviskoronája. 

27 BARTÓK István, A Grammatica Hungarolatina (1539) szaknyelvi jelentősége, Iskolakultúra, 2009/10, 99–100. 
28 „Üdvözlégy oltár és áldozat, / melyen a dicső szenvedés / esett: az Élet halt halált / a holtával adott éle-

tet.” VENANTIUS FORTUNATUS, Himnusz a Szent Kereszthez = BABITS Mihály Versfordításai, kiad. ROZGONYI 
István, Bp., Európa Könyvkiadó–Szépirodalmi Kiadó, 1961, 170. 

29 SÍK Sándor, Bevezetés = SÍK Sándor, Himnuszok könyve: A keresztény himnuszköltészet remekei, kísérő 
tanulmány RÓNAY László, Bp., Kairosz Kiadó, é. n., 82–84. 
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bemutató papot ill. az igehirdetőt beavatottként, az emberi szféra kérését, könyörgését, 
háláját továbbító, az isteni világrend akaratát kinyilvánító médiumként jeleníti meg. 
A liturgia megszentelt terének két attribútuma egyben a papnak a Megváltóval való azo-
nosságtudatát is megfogalmazza. Az emberi testtel, de emberi és isteni természettel egy-
aránt bíró Jézus éppúgy mediális szerepet tölt be, mint a földi és égi keresztmetszetében 
ténykedő lelkiatya. 

Alaki hasonlóságon alapuló metonímia a kiindulása annak a képnek, amelyben a ke-
resztet a paradicsomot felnyitó és bezáró kulcsnak mondja a pálos szerzetes. A királyi 
szék meghatározásban (Z. S., 175–176) már a barokk felfogásának megfelelően a dicső-
séges Jézus képét tárja elénk. Ez a dicsőség viszont nem evilági. Ezt fejezi ki a követke-
ző nagyobb lélegzetvételű eszmefuttatás kiinduló gondolata.  

b) „…lelki vigasztalással izlellyük keserves szenvedésének drága gyümölcsét…” 

Csúzy szentbeszédeiben rendszeresen visszatér a keresztfán függő Jézus plasztikus 
képe. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ezek a festői szépségű passzusok a magyar prédi-
kációirodalom lírai ihletettségű remekei közé tartoznak, s bennük a barokkra jellemző 
módon a látvány és látomás kettőssége szétválaszthatatlan egységben tárul elénk. 
A kínszenvedéstől megtört Megváltó testtartásának realista leírása szimbolikus értelme-
zéssé, stilisztikailag allegorikus képpé tágul. Az elgyötört Messiás önzetlen odaadásában 
„terjesztette ki karjait, hogy szeretetitől ösztönözvén megölellyen, ez haitotta le fejét, 
hogy megcsókollyon; ez nyitotta fel oldalát, hogy oda, nem már sellyéröl, hanem örök 
lakosol befogadgyon; s ezért is felnyilt szívében amaz arany bötükkel béirt szókat olvas-
hatná ki-ki: […] így szerette Isten e világot; így szerette az Isten az embert” (Z. S., 208). 

A nyelvben megfogalmazódó festőiség hátterében ott érezzük a templomi oltárképek 
és szobrok hatását. A Megfeszített képe nyugalmat áraszt, a megváltás biztos tudatát 
sugározza a hívők felé. A gesztusaiban, a sebek feltárásában, az emberek iránt érzett 
kegyesség metakommunikatív kifejezésében, az irgalmatlan fájdalom részvétkeltő elvi-
selésében talán a középkori gyökerekre visszanyúló korai vir dolorum ábrázolások nyo-
mát is feltételezhetjük.30 A nyelviség ereje, a színpadias beállítás a barokk korban nép-
szerű passiójátékok megtermékenyítő erejét sejteti. Az 1734-es csíksomlyói nagypénteki 
passióban a keresztre szegelt tábla kapcsán jeleníti meg a szerző az Üdvözítőt a „fájdal-
mak férfijaként”. 

Kalvária hegyén midőn fel fesziték, 
Pilátus meg irá, hogy kijelentessék. 
JESUS NASARENUS REX it tanáltassék, 

 
30 A „fájdalmak férfijaként” ábrázolt Krisztust rendszerint a feltámadás utáni állapotban örökítette meg az 

ikonográfia, azonban „[e]lső példái még a kereszthez kötődnek; de a keresztről leszállt Krisztus közeledik a 
szemlélő felé”. Magyar katolikus lexikon, III, Éhi–Gar, főszerk. DIÓS István, Bp., Szent István Társulat, 1997, 
471; ill. http://lexikon.katolikus.hu/F/Fájdalmak%20férfia.html (2012.10.21). 
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És ez irás által kinek neveztessék. 
De most az az írás más képpen iratot, 
Lelki értelemben igy magyaráztatott: 
Jesus Nasarenus est Vir Dolorum 
Az az: 
Názáreti Jézus jelent fájdalmokat.31 

Mindezen hatásokat joggal feltételezzük Csúzy expresszív kifejezésmódja mögött, de 
a művészi erejű nyelvhasználat eredetének legmélyebb rétegét mégiscsak a teológiai 
felkészültség és a klasszikus retorika ismeretében találjuk meg. Ennek az évezredes 
tradíciónak örökségét és jelenlétét illusztrálja, ha a pálos hitszónok idézett sorai mellé 
illesztjük a református Keckermann szónoklattanának az amplificatio egyik típusát tár-
gyaló fejtegetését: „Hypotyposisról beszélünk, ha egy dolgot vagy tettet bővebben adsz 
elő. Például ha valaki azt akarja bizonyítani, hogy Krisztust a legnagyobb szeretettel kell 
szeretni, mert érettünk szörnyű kereszthalált vállalt, ezt az argumentumot, érvet úgy kell 
hosszan dilatálni, hogy olyan szenvedéllyel fested le Krisztus szenvedéseit, mint Au-
gustinus: »Nézd a kereszten függő Krisztus sebeit, a haldokló Krisztus vérét, a megváltó 
Krisztus jutalmát, a feltámadó Krisztus sebhelyeit. A feje lehanyatlik, hogy megcsókol-
ják, a szíve megnyílik, hogy szeressék, a kezeit ölelésre tárja. Az egész test a megváltást 
példázza: meg kell ezt fontolni, és vizsgáld meg szíved mérlegén, hogy egészen szívedbe 
zárjad Őt, akit éretted szegeztek a keresztfára.«”32 

A protestáns elméletíró által is megfogalmazott elvont retorikai eljárás magas fokú 
gyakorlati megvalósításáról tanúskodik, hogy Csúzy a példaként hozott Szent Ágoston-
citátumhoz képest megfordította és a befogadókhoz alkalmazkodva populáris magyará-
zattal bővítette (zsellér és örökös lakos) az Üdvözítő és az Ember között a kereszt szim-
bolikája által létesített relációt. Az amplificatio egyes típusainak alkalmazása rendkívül 
gyakori Csúzy prédikációiban. A következő, nagyobb lélegzetvételű citátum is ezzel a 
szónoki eszközzel él. „Talám a királyi titulustól irtozott, melly feje föliben irattatott vala: 
Nazareti JESUS, Sidóknak királya? Talám (Szent Ágoston doktor elmélkedése szerént) 
azért hogy minket megcsókollyon? vagy (amint Húgo Cardinal vélekedik, hogy mint jó 
pásztor, könnyebben meghalgathassa könyörgéseinket, s válára felvehessen. Avagyis 
(bölcs Carthagena ahitatossága szerént) talám azért: […] Hogy egész testét lássa, és jól 
megvisgállya, ha volna még valamely hely, holott érettünk megsebeséttetnék? Mert 
ugyanis ruházattya vala ugyan a testén; de azt a vitézek elragadozták, és sorsot vetvén 

 
31 DONÁT László Bálint (?), Játék Jób és József történetével = Ferences iskoladrámák, I, Csíksomlyói pas-

siójátékok 1721–1739, szerk. DEMETER Júlia, KILIÁN István, PINTÉR Márta, Bp., Argumentum Kiadó–Aka-
démiai Kiadó, 2009, 682. A passiójáték értelmezésére lásd MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A csíksomlyói 
ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere, Piliscsaba–Bp., PPKE BTK–
Magyarok Nagyasszonya Ferences Tartomány, 2009, 72–76. 

32 Bartholomaeus KECKERMANN, A retorika rendszere, ford. RESTÁS Attila = Retorikák a reformáció korá-
ból, szerk., kiad. IMRE Mihály, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000 (Csokonai Könyvtár: Források, 5), 
203–204. 
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rea, magok közt felosztották. A ruházat alatt bőre vala; de azt az ostorozással megmar-
czongatták, elszaggatták. A bőr alatt húsa vala, de azt a vasláncok megrongálták. A hús 
alatt sok ere, de azokat a szegek meghasogatták, elszaggatták. Az erek alatt vére, de azt a 
vérszopó sidok, mind kiszíták, mind kiontották. A vére alatt egyedül szíve vala, mellyet 
mintegy ablakon látván, az érettünk töb és új-új kínokat szomjúhozó JESUS, jöszte 
(mintha így szóllott volna), jöszte Longinus! járúlly közeleb, és a te dárdáddal, ökleld 
által szívemet…” (Z. S., 112.) 

A pálos igehirdető szónoki eljárásához közelebb visz, ha a Szentírásról elmélkedő 
Pázmány Péter metaforahalmozásáról az érsek önnön megállapítását ill. Lukácsy Sándor 
ezt analizáló fejtegetését idézzük. „»Ezek a nevezetek és hasonlatosságok böcsülletesek, 
tekíntetesek és igen alkalmatosak a Szentírás hasznának és erejének isméretire.« A mon-
dat utal a metaforák szakrális méltóságára (tekíntetesek) és oktató jellegére (isméret). 
Mivel a metaforák érvelő szerepet is betöltenek az oktatásban, mennél több kívánatos 
belőlük, ezért rendeződnek sorozatokba, vagy úgy, hogy a hitszónok maga gyűjti össze 
őket, vagy úgy, hogy már kész szekvenciát talál, mint Pázmány Szent Ágostonnál.”33 

Csúzy a kereszten szenvedő Krisztus testtartásának értelmezésekor a „szakrális méltó-
ság” és az „oktató jelleg” együttes szempontját érvényesítve olvasmányélményeiből 
kiindulva maga teremtett szekvenciát. Az amplificatio orátori eszközei közül ezúttal a 
descriptiót és az incrementumot használta egyszerre. Egyre szűkülő asszociációs körök-
kel egész a szív felmutatásáig anatómiailag mintegy lemeztelenítette a Messiást, ugyan-
akkor ezzel ellentétes mozgást imitálva, táguló körök segítségével lelkileg feltárta az 
Istenfiának mérhetetlen odaadását. Az amplificatio szónoki eljárásainak a pálos igehirde-
tő beszédeiben tapasztalható erőteljes szerepe egyben azt is jelenti, hogy a hitszónok 
nagy jelentőséget tulajdonított az érzelmek, szenvedélyek felkeltésének. A korabeli reto-
rikai felfogás szerint az affektusok fokozott jelenléte az érzelmi meggyőzés mellett nagy 
szerepet játszik az azonosulás nyújtotta, nem értelmi jellegű megismerés megvalósításá-
ban.34 A skolasztikus-tomista és a 17–18. századi affektusértelmezések köztudott érint-
kezése az elmélet terén is szoros kapcsolatot biztosít a késő barokk korban praktizáló 
Csúzy és locusainak kedvelt forrásterülete, a középkori teológia között. 

A szív feltárása, különösképp a korábbi idézetben abba „arany bötükkel béirt szók”, a 
jezsuiták által felkarolt Jézus szíve-tisztelet hatását mutatja. A szív itt nemcsak az érzel-
mek központjaként megjelenő lélektani fogalom, hanem az emberi egésznek, test és 
lélek egységének metonimikus alapokból kibontakozó szimbóluma is. Ezt a jelképessé-
get hangsúlyozza az igehirdető, amikor arról beszél, hogy a szívből, az „eleven kútfőből 
keresztformára, mintegy négy szegletiből a keresztnek; négy kifolyása vagyon a vérnek” 
(Z. S., 172). 

 
33 LUKÁCSY Sándor, Isten gyertyácskái = L. S., Isten gyertyácskái, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1994, 119. 
34 Vö. TASI Réka, Az isteni szó barokk sáfárai, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009 (Csokonai 

Könyvtár, 45), 142. A szerző monográfiájának IV. fejezetét Az indulatok szerepe a prédikációban címmel az 
affektusok késő barokk hitszónoklatokban való jelenlétének szenteli. Emellett lásd még TASI Réka, Az affektu-
sok retorikája és Kelemen Didák prédikációi, Publicationes Universitatis Miskolciensis: Sectio Philosophica, 
13(2008)/1, 9–17. 
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Az isteni szeretet elvont fogalma helyett álló konkrét valóság nemcsak a hitélményt 
mélyíti, hanem „egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiai-
lag megalapozott szimbólum, mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga ember-
ségében kifejezze. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is 
jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet.”35 
A kultusz leghatásosabb irodalmi megszólaltatója a jezsuita Hajnal Mátyás 1629-ben 
megjelent ájtatos könyve.36 A Jézus szíve-tisztelet, amelynek Európa-szerte új lendületet 
adott Alacocque Szent Margit látomása, a pálos hitszónok munkásságának hatására is a 
késő barokk korban bontakozott ki Magyarországon. A kultusz terjesztésében a pálosok 
Csúzy halála után is élen jártak. Példaként említhetjük a márianosztrai pálos kolostor 
templomának Jézus Öt Sebe oltárát. 1760-ban a márianosztrai pálosoknak XIII. Kelemen 
külön dekrétummal engedélyezte a Jézus Öt Sebe Társaság működését, ill. az éves búcsú 
tartását. A Szent Szív ikonográfiai kifejezései közül meg kell még említenünk a Tihanyi 
Bencés Apátság 1770–1771-ben készült Jézus Szíve-oltárát37 (lásd 6. kép). 

Fontos eredménnyel gazdagodhat vizsgálatunk, ha az utóbb idézett, nagypéntekre írt 
Csúzy-prédikációrészlet kapcsán kitérünk Kelemen Didák ugyancsak erre a napra írt 
második beszédére.38 Mindkét szentbeszéd jellemzője, hogy erősen naturalista képekkel 
az érzelmekre kívánnak hatni. A minorita szerzetes beszédéről szólva Lukácsy Sándor 
megjegyzi, hogy a hitszónoklat „tiszta epika, érzelmes előadásban, érzelmek keltése 
végett: ezért mondható modernnek”.39 Ezt a metódust azért tekinti korszerűnek, mert 
mellőzi a középkori misztikus hermeneutikai-exegetikai tradícióban gyökerező eljárást, 
amely szimbolikus magyarázatokat fűz a passió eseményeihez. Csúzy viszont – még ha a 

 
35  Magyar katolikus lexikon, V, Homo–J, a szócikk szerzője GÁL Ferenc, 817–818; ill. http://lexi-

kon.katolikus.hu/J/Jézus%20Szíve-tisztelet.html (2012.10.21). 
36 HAJNAL Mátyás, Szíves könyvecske, Bécs, 1629; hasonmás kiadás, kiad. HOLL Béla, KŐSZEGHY Péter, 

Bp., Balassi Kiadó, 1992 (BHA, 27). 
37 Az oltár részletes ismertetését lásd a Tihanyi Bencés Apátság honlapján: http://tihany.osb.hu (2012.10. 

21). A kultusz további alakulásáról Bálint Sándor megállapítja, hogy „általában megmaradt az egyházi, temp-
lomi keretekben, apácaközösségekben és a magándevoció világában. Falusi népünk igazában és egészében 
máig sem vette lelki tulajdonába. Ezt az is mutatja, hogy szakrális néphagyományt – tudomásunk szerint – még 
nem sarjasztott. A napot a hívő nép legtöbb helyen nem tartja számon. […] A Jézus Szíve-dedikációk egy-két 
korai időpontot nem számítva, mind a múlt század végétől kezdve tűnnek föl.” BÁLINT Sándor, Ünnepi kalen-
dárium, II, Szeged, Mandala Kiadó, 1998, 450. 

38 KELEMEN Didák, Búza fejek, Kassa, 1729, 280–346. Új közreadása: KELEMEN Didák Második nagypén-
teki prédikációja, s. a. r., jegyz. MACZÁK Ibolya = Tudományos diákköri dolgozatok, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2003, 49–96. 

39 LUKÁCSY Sándor, Kelemen Didák nagypénteke = L. S., A végtelen jövő, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 46. 
Tasi Réka disszertációjában nem teljesen ért egyet Lukácsy meglátásával. Szerinte az affektus-gazdagság, 
felfokozottság korántsem modern a barokk prédikációban, mert jellemző a missziós alkalmak hitszónoklataira. 
TASI Réka, „Se emberi, se Angyali nyelvel ki nem mondhatni”: A populáris barokk prédikáció retorikája mint 
a nyelv elégtelenségének tapasztalata, PhD értekezés kézirata, Debrecen, 2007, 44. Az értekezés nyomtatott 
formájában viszont a missziós alkalmaktól elvonatkoztatva általánosabb aspektusból a következőket állapítja 
meg: „Az érzelmek ilyetén ábrázolásának modernségével azonban nem érthetünk egyet, a prédikátor módszere 
ugyanis illeszkedik a kortárs elmélet és gyakorlat horizontjába.” TASI, Az isteni szó…, 169. Fontosnak tartja 
azonban megemlíteni, hogy Lukácsy felhívta a figyelmet az affektív beszéd megvalósulására. 
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középkori sermókhoz, sőt jelen esetben önmagához képest is mérsékelt módon – pont 
ehhez a hagyományhoz nyúl vissza. 

Kelemen Didák hitszónoklatában az egyik legjelentősebb érzelemkeltő eszköz a szen-
vedéstörténet beszédhelyzetében rejlő teatralitás és a szövegfonetika lehetőségeinek40 a 
kiaknázása. Nem véletlen, hogy Lukácsy a minorita szerzetes nagypénteki prédikációjá-
nak elemzését a Kelemen Didák által tervezett, passiót ábrázoló nyírbátori Krucsay-oltár 
képének felidézésével zárja.41 A minorita igehirdető a hallgatóságot a drámai történések 
részesévé akarta tenni, az ember számára felfoghatatlan szenvedés megjelenítésével az 
együttérzés felkeltését tűzte ki célul. Csúzy a hívek közösségét szemlélővé akarta tenni, 
ennek az eltávolításnak köszönhetően a mintaadás kerül a középpontba. Kelemen Didák 
a szenvedéstörténet interpretációja során azért szentel megkülönbözetett figyelmet a 
Megváltó emberi mivoltának, hogy az „egy közülünk” érzését keltse fel. Idősebb kortár-
sa hozzá hasonlóan szintén az emberré lett Isten kínjait ábrázolja, de azzal a céllal, hogy 
az „egy miértünk” példáját tárja elénk. 

c) „…ezek a Szent Sebek, az egész föld szinére kiárasszák az igaz hitet…” 

A korszak passió-kultuszának megfelelően Csúzy apokrif mozzanatokkal színesítve 
mondja el Krisztus kínszenvedését. A középkorban elterjedt s a népi vallásosságba mé-
lyen gyökeret eresztett az a képi és nyelvi ábrázolásmód, amely az ostorozás és tövisko-
ronázás közötti történethézagot válogatott tortúrákkal színesíti. Ezek közé tartozik, hogy 
az Üdvözítőt láncra verték.42 A pálos prédikátor által említett másik apokrif elem, hogy a 
Krisztus oldalát felnyitó római légionáriust Longinusként nevesíti.43 Miután a katona 
lándzsájával átütötte Jézus szívét, abból víz és vér buggyant ki. A kereszténység a vizet a 
keresztség vize által való újjászületés, a vért pedig az eucharisztikus titok szimbóluma-
ként értelmezi. 

 
40 „Kelemen Didák prédikációjának hangneme a magas cé tartománya. Lépten-nyomon felkiáltásokkal sza-

kítja meg az epikus előadást. Vagy részvétre szólítja fel az egek és a föld lakóit…” LUKÁCSY, Kelemen Didák 
nagypénteke, i. m. 

41 A Krucsay-oltár, a passiójáték és Kelemen Didák nagypénteki beszédei közötti szoros kapcsolatra Rákos 
B. Rajmund hívta fel a figyelmet: RÁKOS B. Rajmund, Ugye atyafiak?!: Isten szolgája P. Kelemen Didák O. F. 
M. Conv. élete 1683–1744, Róma, 1975, 401–404, 440–444. Ezt a gondolatmenetet görgeti tovább: JAKAB 
Viktória, KILIÁN István, A Biblia, a liturgia és a misztériumdráma hatása a nyírbátori Krucsay-oltár mesteré-
re, Rajztanítás, 1982/4–5–6. sz. 

42 Ezt igazolja Erdélyi Zsuzsanna gazdag gyűjtésének több darabja. Lásd ERDÉLYI Zsuzsanna, Hegyet 
hágék, lőtőt lépék: Archaikus népi imádságok, Bp., Magvető, 1976, 88, 89, 94. sz. szöveg. A népi fohászok és 
az ikonográfia áthatására lásd SZILÁRDFFY Zoltán, Szó és kép: Archaikus népi imádságok ikonográfiai párhu-
zama = UŐ, Ikonográfia – kultusztörténet, i. m., 102–116. 

43 A Longinus név apokrif irat, az ún. Nikodémos evangéliuma hatására terjedt el. Vö. Feljegyzések a mi 
urunkról, Jézus Krisztusról, amely Pontius Pilátus idejében készült = Csodás evangéliumok (Apokrif iratok), 
szerk. DÖRÖMBÖZI János, Bp., Telosz Kiadó, 1996, 133. A név valószínűleg a görög lonkhé ’lándzsa’ szóból 
ered. Vö. Magyar katolikus lexikon, VIII, Lone–Meszl, 85–87. 
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A pálos igehirdető a Morzsalékok kötet második húsvéti beszédében több, egyszerre 
érvényes magyarázattal szolgál arra, hogy miért ütötte át Longinus a Megváltó oldalát. 
Említi, hogy ezzel a Szakramentum szentségének alapját teremtette meg (M., 12). Uta-
lást tesz arra is, hogy az Üdvözítő ezzel is ki akarta mutatni az emberiség iránti végtelen 
odaadását, mert minden csepp vérét ki akarta ontani érettünk (M., 12). Más helyütt ezért 
„szent értelemben” a tékozló fiúhoz hasonlítja őt, mivel érdemtelenekre pazarolta gaz-
dagságát (Z. S., 108–109). A gazdagság pazarlásához kapcsolódik az a számtalanszor 
előbukkanó felvetés is, miszerint a Messiás egyetlen csepp vére is elég lett volna ahhoz, 
hogy az emberiség megszabaduljon bűnétől. 

Jézus kifolyó vérének tisztelete a kereszt felmagasztalása által hamar elterjedt a ke-
resztények vallásgyakorlatában. Az i. sz. 6. században élt Venantius Fortunatus himnu-
szaiban már felsejlenek ennek a kérdésfeltevésnek a körvonalai,44 s a későbbiek során is 
gyakori a himnuszköltészetben. A vallásos gondolkodást a középkori misztikus ill. sko-
lasztikus teológusok, főleg Szent Bernát és Aquinói Szent Tamás munkái által terméke-
nyítette meg,45 s híres zarándokhelyek születtek.46  

Bár a Szent Vér-kultusz Magyarországon a 14–15. században élte virágkorát, de a ba-
rokk hatására újjáéledő búcsújárásoknak köszönhetően a 18. század fordulójára visszake-
rült a katolikus felekezet vallásgyakorlatába és a népi hitvilágba. Csúzy passió-
misztikája szervesen kapcsolódott ebbe a vonulatba. Jól érzékelteti ezt, ha a pálos prédi-
kátor szövegei mellé illesztjük a szegedi Havi Boldogasszony-templom ún. purgatórium 
oltárát (lásd 7. kép). A Hogger János által 1747-ben festett kép középpontjában a keresz-
ten függő Megváltó alakja áll. A feszület a Krisztus kezéből és oldalából ömlő vér min-
den cseppjét felfogó medencében áll. A festmény középső részén kilenc bűnbánó bibliai 
alakot láthatunk. Közülük négyet már említettünk. A kép bal oldalának leghátsó alakja a 
kezében lándzsát tartó Longinus, míg jobboldalt a legutolsó személy Szent Pál. A kép 
jobb szélén pedig Ádám és Éva alakját láthatjuk.47 

A Morzsalékok gyűjteményben a Longinus által ejtett seb legfőbb okaként a keresz-
tény exegézisben egy Szent Ágoston nyomán elterjedt tipológiai magyarázatot hoz. Éva 
teremtésekor az Úr mély álmot bocsátott Ádámra. „Hasonlóképpen, mélyen elalútt, mert 
megholt vala, a keresztfának oltárán édes üdvözéttönk a Kristus Jézus. […] valamint 
Adam oldalából Eva; sic de latere Christi, Ecclesia Sponsa formetur; úgy formáltatnék 
üdvözéttönk oldalából, a vitézkedő Anyaszentegyház, mint kedves jegyese.” (M., 12.) 

Nemcsak az Üdvözítő oldalának sérülése hordoz üdvtörténeti szempontból szimboli-
kus értelmet, hanem más sebei is. Lábait ezért szegezték a keresztfához, hogy „a mi 
lábaink többé felfúálkodott kevélységre ne csúszamodgyanak” (Z. S., 111–112), kezeit 

 
44 Vö. pl. VENANTIUS FORTUNATUS, Himnusz a Szent Kereszthez = BABITS Versfordításai, i. m., 169–170; 

UŐ, A szent keresztről; Nagypénteki himnusz = SÍK, Himnuszok könyve, i. m., 82–84. 
45 Johan HUIZINGA, A középkor alkonya, ford. SZERB Antal, Bp., Európa Könyvkiadó, 1996, 168. 
46 Vö. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, A Szent Vér tisztelete Magyarországon = Művelődéstörténeti tanulmá-

nyok a magyar középkorról, szerk. FÜGEDI Erik, Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1986, 76–117. 
47 Az oltárkép részletes ismertetését lásd SZILÁRDFFY Zoltán, A szeged-alsóvárosi templom Purgatóriumról 

elnevezett Szent Vér-oltárának ikonográfiája = UŐ, Ikonográfia – kultusztörténet, i. m., 84–92. 
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pedig, hogy „többé kezeink tilalmas fának gyümölcsére ki ne nyúitattassanak” (Z. S., 
112). 

Csúzy a keresztfán függő Jézus kéztartásához allegorikus-szimbolikus magyarázatot 
fűzött. Eszerint kezét azért szegezték le, hogy „azokkal a sok irgalmasságot jót cselekvő 
szent kezekkel, a háládatlan, és érdemtelen gonosz zsidósággal valamelly nagy jót, ne 
kénszeréttessék cselekedni” (Z. S., 112). Csúzy beszédeiben nem ritkák a zsidóellenes 
megszólalások. Mindennek hátterében az a keresztény felfogás áll, miszerint az Ószövet-
ség választott népe nem volt képes felismerni és elfogadni Jézust a várt Messiásként.48 
Beszédeiben gyakran bekötött szemű zsinagógaként említi Mózes népét. 

A keresztre feszített Megváltó keze akadályozva van. De karjai kitárásában Szent 
Athanasziosz nyomán mégis a kegyelem kiáradásának, egyszersmind az új választott 
nép, az Anyaszentegyház születésének jelképét látja az igehirdető. A büntető és jutalma-
zó Krisztus képe tárul elénk, amikor arról szól, hogy „eggyel [ti. karjával] az érdemesb 
sidók közül némellyeket, mint választott népét; másikkal pedig, mindenféle más nemze-
teket irgalmassan magához vonnyon” (Z. S., 112). 

Az egymásra való hatást tekintve érdekes analógia, de a képi és a nyelvi látásmód teo-
lógiailag megalapozott egyezőségét mutatja, ha Csúzy vallásról és kereszténységről val-
lott nézetei mellé állítjuk a zsigrai Szentlélek-templom 15. század elején készült híres 
életfa-freskójának leírását49 (lásd 8. kép). A falfestmény alsó mezejében a bűnbeesés és 
következménye látható. A kereszt balján Ádám és Éva épp a tiltott gyümölcsöt fogyaszt-
ja, a fa törzsére a kísértő kígyó tekeredik. A másik oldalon az Úr angyala lángoló pallos-
sal űzi ki a Paradicsomból a bűnbeesett ősszülőket. A felső mezőben Krisztus két oldalán 
egy-egy nőalak jelenik meg. Az Üdvözítő jobb oldalán – vö. utolsó ítélet – az Anya-
szentegyház emblémája áll. Hatalmát jelképezi, hogy oroszlán hátán ül, fején a dicsőség 
koronája. Egyik kezében a győzelem keresztes zászlaja, a másikban egy, a Krisztus ösz-
szegyűjtött vérével telt serleg. A kép azt is kifejezi, hogy a szent vér birtokosaként az 
Eklézsia jogosult egyedül az eucharisztia kiszolgáltatására. Baloldalt egy megbokroso-
dott szamáron egy bekötött szemű nőalak látható. Ő a Zsinagóga, a Messiást fel nem 
ismerő zsidóság ill. annak sorsának allegóriája. 

A képmezők elrendezése nem csupán az események időbeliségét érzékelteti, hanem a 
figurális értelmezésnek megfelelően az előkép és a beteljesedés alá-fölérendeltségi vi-
szonyát is. 

Ezt a két mezőt köti össze az élő faként megrajzolt kereszt. Az ábrázolás ikonográfiai-
lag az ún. „cselekvő feszületek” típusába tartozik, mind a négy végén kezek vannak. 
Fent a Mennyországot, lent a Pokol kapuját nyitja. Jobbja felől az Anyaszentegyház felé 
nyúl, a bal végén található kezében tartott lándzsájával átszúrja a világtalan Zsinagógát. 

A megváltás allegóriájának gótikus freskójáról elénk táruló kép szinte tükrözi Csúzy 
prédikációinak szemléletét és képi világát. Mindez azonban természetesen nem jelenti, 
hogy a pálos hitszónok ismerte volna a falfestményt. Erre lehetősége sem volt, mivel azt 

 
48 Vö. MERCS István, Csúzy Zsigmond prédikátor a történelmi és egyéni időről, Szabolcs-Szatmár-Beregi 

Szemle, 2002/4, 417–419. 
49 RADOCSAY Dénes, Falképek a középkori Magyarországon, Bp., Corvina, 1977, 174–177. 
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1646-ban egy pestisjárvány után fertőtlenítés miatt lemeszelték, s csak 1954-ben tárták 
fel. Ezen egybeesés és a dolgozatban citált ikonográfiai analógiák azonban vizsgálatun-
kat több szemponttal gazdagítják.  

Egyrészt párhuzamaink közelebb vihetnek a Csúzy-beszédek forrásvidékének behatá-
rolásához. A kutatás jelen fázisában a pálos prédikátor iskolázottságáról csupán feltevé-
seink vannak.50 A forrásvidékére vonatkozó ismereteink szintén igen hiányosak. Nemré-
giben Maczák Ibolya mutatta ki, hogy az Evangeliomi trombita kötet Tizennegyedik 

keresztényi tudomány című, műfajilag a katekizmus és prédikáció között elhelyezkedő 
szövege visszavezethető Pázmány Péter egyik prédikációjára.51 Ez a példa újabb bizo-
nyítéka, hogy a korszak igehirdetői között a kompiláció szerkesztői elve elterjedt volt, s 
mutatja azt is, hogy a pálos prédikátor szintén élt ezzel az eszközzel. 

Ugyanakkor az elemzés annak is bizonyítéka, hogy Csúzy szónokilag milyen jelentős 
mértékben autonóm: a gondolati egyezőség mellett szócseréket, szó- és mondatrendi 
változtatásokat, a bekezdések sorrendjének megkeverését regisztrálhatjuk, ill. láthatjuk, 
hogy a szerzetes igehirdető a Pázmány-szöveg két fő egysége közül az egyiket teljesen 
elhagyta. Mindezek jelentős stiláris és retorikai elmozdulásokat idéznek elő, s azt is 
illusztrálják, hogy a pálos szerzetes a kompilációt alkotó módon használta. Ennek belátá-
sára elég azokat a Pázmány- ill. Csúzy-passzusokat figyelembe vennünk, amelyeket Ma-
czák Ibolya a kompiláció melletti egyik érvként említ. Pázmánynál a következőt olvas-
hatjuk: „Bolondság tehát azt vitatni, hogy a’ Szent Irást minden Műves-ember és egy-
ügyű Aszony által-éri.” Ez Csúzy megfogalmazásában: „Esztelenség azért mondani, hogy 
annak fölséges mivoltát [ti. a Szentírásét], akár melly csácsogo vén lotyo, vagy dúrva 
mives ember egyaránt jól érti.”52 A mondatszerkesztés párhuzamos megvalósulása mel-
lett érdemes azt is regisztrálnunk, hogy Pázmány mérsékelt hangvétele miként csúszik át 
Csúzy retorikájában a népi szemlélethez igazodó rusztikus változatba. Az írott szövegek 
önállóság igényével történő ilyen mérvű átstrukturálása egybevág azzal, amire James 
Jerome Murphy kutatásai nyomán Kecskeméti Gábor a reproductio megjelölést ajánlja.53 

Az átvételek ténye mellett meg kell állapítanunk azt is, hogy ezek a kompilációk ko-
rántsem annyira jól felgöngyölíthetők, mint pl. Kelemen Didák és a pázmányi modell 
esetében, mivel úgy tűnik, Csúzy több helyről merített egy-egy beszéde megalkotásá-

 
50 Tasi Réka valószínűsíti a jezsuita hatást Csúzy műveltségét tekintve, mivel a pálos oktatásban akkoriban 

meghatározó volt a jezsuita szemlélet. Vö. TASI Réka, Retoricitás és popularitás Csúzy Zsigmond prédikációi-
ban, ItK, 2001, 697. 

51 MACZÁK Ibolya, Elorzott szavak: Szövegalkotás a 17–18. századi prédikációkban, [Szigetmonostor], WZ 
Könyvek (Szépmíves Bt.), 2009, 107–115. 

52 MACZÁK, Elorzott szavak…, 113. 
53 Vö. KECSKEMÉTI Gábor, Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban = A magyar műve-

lődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresz-
szus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), szerk. JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES 
Judit, SÁRKÖZY Péter, Bp.–Szeged, 1998, 751. 
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hoz.54 A kompilációval foglalkozó kutatás Csúzyt illető legfontosabb kérdései egyértel-
műen körvonalazódnak. A kompiláció milyen technikája és milyen foka jellemző Csúzy-
ra? Mennyiben jellemző rá Pázmány közvetlen hatása? Heterogén-e a prédikációk szö-
vegvilága az érsek követésének tekintetében? S ha nem, akkor milyen más szerzők vagy 
művek mutathatók ki a hitszónoklatok nagy egységeit vagy egészét tekintve? 

Hermeneutikai szempontokat érvényesíteni kívánó dolgozatomban pedig a következő 
felvetések artikulálódnak hangsúlyosan. Először is a kompiláció területével szorosan 
határos kérdésként: Csúzy szövegszerkesztési eljárása mennyiben egyeztethető össze az 
egyéni szónoki megszólalás igényével? Miért éppen az adott szerzőhöz és passzushoz 
nyúlt? A Pázmánytól átemelt konkrét példát ellenkező irányból megközelítve pedig 
megfogalmazódik az a kérdés, hogy mennyiben befolyásolta Csúzy választását, hogy az 
eredeti szöveg auktorai döntően azok, akiket a pálos hitszónok is előszeretettel citál 
tekintélyként? Ugyanis a hitszónoklatokból vett idézetek auktorai ill. a kötetek locus-
jelölő marginális jegyzetei határozottan kirajzolják, hogy Csúzy teológiai műveltsége 
meghatározó módon a középkorral bezáruló időszakhoz kötődik. Beszédei döntő mér-
tékben ebből a periódusból származó olvasmányélményeiből táplálkoznak. Amilyen 
nyilvánvaló a prédikációkban a patrisztika vagy a skolasztika teológusainak jelenléte, 
olyan szembeszökő a reformáció kirobbanása után tevékenykedő szerzők citálásának 
csekély száma. Ez a felvetés nemcsak a szemlélet- és gondolatvilág, hanem a követett 
retorikai, szövegszerkesztési gyakorlat szempontjából is megfontolandó. Minden bizony-
nyal ennek lenyomatában is keresnünk kell Csúzy máshoz nem hasonlító, karakteriszti-
kus egyéni színekkel gazdag retorikájának gyökereit, azt, ahogy imponáló, bár némileg 
már saját korában is avult teológiai tudását nyelvként működteti.55  

Másrészt a nyelvi kifejezés és a képi ábrázolás egymás fényében való tárgyalása újból 
rámutat arra, hogy sok esetben az olvasni sem tudó széles néprétegekhez az elvont vallá-
sos gondolkodás a freskókon, szobrokon keresztül ért el. Az egyház már a korai időktől 
igyekezett az ebben rejlő lehetőségek kiaknázására. Ezt fogalmazta meg Nagy Szent 
Gergely pápa is 599 júliusában Serenushoz intézett levelében, miután Marseille püspöke 
kidobatta a templomból és összetörette a kegyképeket, mert a hívek azokat kezdték 
imádni. „Buzgóságotokat, hogy semmiféle kézzel készített tárgy ne részesülhessen imá-
datban, bizony dicsérjük, azonban úgy ítéljük meg, hogy nem kellett volna megrongálni 
a képeket. A festmények ugyanis azért vannak kitéve a templomokban, hogy akik a 
betűket nem ismerik, legalább a falakat nézve olvassák el azt, amit a könyvekből nem 
képesek. Testvérségednek tehát egyfelől meg kell őriznie a képeket, másfelől a népeknek 

 
54 Ezt valószínűsíti Maczák Ibolya is az idézett elemzésében. Amikor Csúzy szövegének haladási iránya 

végleg eltér Pázmányétól, a szerző felveti, hogy „[e]lképzelhető, hogy ez a rész máshonnan származó kompilá-
ció”. MACZÁK, Elorzott szavak…, 110. 

55 Mindez összecseng azzal, amit idézett tanulmányában Kecskeméti Gábor a protestáns gyakorlat kapcsán 
kijelent: „a prédikálást elsősorban nem teoretikus művekből, homiletikákból tanulták a leendő lelkészek, 
hanem a prédikátori gyakorlat megfigyeléséből”. Vö. KECSKEMÉTI, Teológia és retorika…, 744. 
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meg kell tiltania, hogy azokat imádják, azért, hogy a betűket nem ismerőknek is legyen 
honnan értesülniük a történetekről, de a nép a festmények imádatával se vétkezzék.”56 

Befogadás-lélektani aspektusból különösen indokolt ez az eljárás, mivel a teológia 
nehezen érthető tanai a prédikációk nyelvi szemléletességének ill. a képzőművészeti 
alkotások látványának segítségével popularizálódtak. Az egyház elképzelése itt találko-
zott az írástudatlan nép igényével, mint azt a 13. század végétől terjedő, az előkép és 
beteljesülés tipológiai kapcsolatának ábrázolásán alapuló Biblia pauperumok népszerű-
sége is mutatja. Villon édesanyja nevében írt híres balladája pedig meggyőzően illuszt-
rálja, hogy a szó és a kép együttese az írástudatlan, együgyű hívő hitét mennyire képes 
elmélyíteni.  

Harmadrészt az analógiák mutatják, hogy a pasztoráció, azon belül a prédikáció már a 
kereszténység legkorábbi szakaszától élénk dialógust folytatott az ikonográfiai hagyo-
mánnyal.57 Bár a konkrét érintkezés a katolikus megújulás, a kolostorok és a templomok 
átalakítása miatt még Csúzy két fontos állomáshelyének, Sajóládnak58 és Pápának59 az 
esetében sem mutatható ki, de párhuzamok segítségével illusztráltuk, hogy a Csúzy-be-
szédekben kifejtett exegetika mélyen összefügg a képi ábrázolás tradícióival. Sőt Kele-
men Didák és a Krucsay-oltár kapcsolatát felidézve joggal feltételezhetjük, hogy a pálos 
pap néhány nagyhatású kortárs hitszónokhoz hasonlóan nem csupán követője, hanem 
bizonyos mértékig megelőlegezője is a (nyilvánvalóan kései gótikus hatásokat mutató) 
barokk ikonográfiának, ill. megalapozója a kultuszok kiteljesedésének. 

A középkor és a kora újkor idejének vallásossága közötti analógiák felidézése jól ér-
zékelteti, hogy mennyire mélyen gyökerezik ez az összefonódás az alsóbb néprétegek 
előtt praktizáló, megnyilvánulásaiban a középkori misztikus teológiával szimpatizáló, 
annak tradícióit érezhetően vállaló Csúzy skolasztikus okoskodásokkal és barokk orna-
mentikával terhelt retorikájában. Akármilyen túlburjánzó, színes és szemléletes is a figu-
rális vagy allegorikus írásértelmezés a pálos szerzetes beszédeiben, de az igehirdető azt 
mindig alárendeli az utilitas követelményének. Ez beszédeit eszkatologikus távlatba 
helyezi. Az üdvtörténeti aspektus is mutatja, hogy a pálos szerzetes a bűn fogalmát egy-

 
56 Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban, II, vál., jegyz. BUGÁR István, Bp., Paulus Hungarus–

Kairosz Kiadó, 2004, 19–20. 
57 Megfigyelhetjük ezt Pázmány Péter esetében is, lásd LÉNÁRNÉ SZABÓ Anikó, Képi ábrázolások Pázmány 

Péter prédikációinak hátterében = Plaustrum seculi, III, szerk. BÁRCZI Ildikó, http://sermones.elte.hu/ 
?az=338tan_Plaus_szaniko (2012.10.21). 

58 A sajóládi pálos kolostor templomának 1710 után meginduló megújulásáról Joó Tibor tanulmányában 
részletesen számot ad. A megelőző korszak berendezési és felszerelési tárgyairól, ill. művészeti alkotásairól 
szinte semmit nem tudunk. „Bár tudjuk azt, hogy 1423-ban már hét oltára volt a kolostornak és a templomnak, 
továbbá, hogy a középkori pálos kolostorokat és a templomokat egyházi felszerelési tárgyakkal, ötvösreme-
kekkel bőségesen ellátták az adományozók jóvoltából, a Serédi-, Perényi-féle fosztogatások, majd a török 
dúlás és a 150 éves bérbeadási, erődítményjellegű, illetve nagyrészben romos helyzetet mutató állapot után a 
középkori felszerelési tárgyak zömében elpusztultak, elkallódtak, lappanganak.” JOÓ Tibor, A sajóládi pálos 
kolostor, A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 1979, 150. 

59 A pápai pálosok romos állapotban lévő templomuk helyett Acsády Ádám veszprémi püspök hathatós tá-
mogatásával 1737–1742 között újat építettek. Vö. KISBÁN Emil, A magyar Pálosrend története, II, Bp., 1940, 
26. 
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értelműen és kizárólagosan teológiai koncepción keresztül értelmezi, az etikai és/vagy a 
szociális oldalai – amelyeket ő természetszerűleg nem is különített el – csak ennek vetü-
leteként kerülnek szóba. A bűn az élet nyomorúságának oka, aminek törvénye az önzés, 
az én-központúság, azaz az ember alárendeli az örök élet ígéretét pillanatnyi érdekeinek, 
élvezeteinek. Isten Jézus által kinyilvánított törvénye viszont a szeretet, a másik ill. má-
sok középpontba helyezése. Így az üdvtörténet nem más, mint az Úr kitartó próbálkozá-
sa, hogy a szövetségkötések által az embert ki- és megváltsa. 

Csúzy a Szent Kereszt felmagasztalására írt beszédében arról elmélkedik, hogy az 
Üdvözítő áldozatával eltörölte az ember adósságát. A megkínzott Jézus képét Szent Pál 
Kolosszeieknek írt 2. levelének 2, 14. passzusa alapján összekapcsolja a szerződéskötés 
fogalomkörével: „Követelményeivel ellenünk szóló adósságlevelet eltörölte, az útból 
eltávolította és a keresztre szegezte”. A Szent Páltól származó részletet erősen dramati-
zálva újabb szimbolikus magyarázatát adja annak, hogy eszkatológiai aspektusból miért 
is volt szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy ennyi szenvedéssel járjon az Üdvözítő 
kereszthalála. Arról beszél, hogy „ha a végzés felbomlik, vagy törvényesen végben me-
gyen a dolog a Contractust, avagy kezes kötés levelet, el szoktúk szaggatni; te pedig azt 
mondod, hogy az Atya Isten azt a keresztre szegezte? ugy vagyon, mert az a kezes levél, 
az a végzésnek kézirása, maga üdvözéttönk Szent Teste vala, Isaiás bizonsága szerént, 
mellyben valának irattatva bűneink […] a kötés levélnek megsemmisítésével, egyetlen 
egy szülött fiát, a Kristus Jesust a keresztfára függesztette.” (Z. S., 171.) 

A keresztény közösség tagjainak feladata, hogy észrevegyék a Mindenható kinyilvá-
nított szándékát a végesség által determinált emberi történelemben, s saját életüket üdv-
történeti horizontba helyezzék. Ehhez Jézus mintaadásával azonosulási lehetőséget biz-
tosít a hívőknek, amit a pálos prédikátor maradéktalanul kiaknáz. A rossz útra tért gya-
korló keresztényben a keresztváltság áldozata lelkiismeret-furdalást okoz, a személyes 
bűnösség érzését kelti fel. Az eredendő bűn által „megszeplősétetett”, de igaz, Krisztus-
ban megerősödött ember pedig elszörnyülködik, ha az őt megváltani kívánó, ártatlanul 
szenvedő Krisztus kínjait látja, s az eléje tárt példából erőt merítve szilárd lélekkel képes 
viselni saját megpróbáltatásait. Az ő esetükben a kínszenvedést vállaló Üdvözítővel való 
azonosulás egyszerre gyökerezik az emberiség kollektív bűnösségének tudatában, ill. az 
egyes embertársak és a közösség iránt érzett felelősségben. A földi halandóknak az üd-
vözüléshez fel kell ismerniük a bűnt. A bűnlátás pedig nem csupán feltétele, hanem 
egyben következménye is az isteni kegyelem elnyerésének. 

„Ádám a gyümölcsfán vétkezett, én a keresztfán teszek érette eleget” (Z. S., 90) – 
mondja a maga misztikusba hajló, teátrális beszédmodorában Csúzy. A Megváltó tanú-
ságtételével az evangélium tanítását, a szeretet törvényét tette hitelessé. Igehirdetői pra-
xisából eredendően Csúzyra az a feladat hárult, hogy az Üdvözítő cselekedeteiben su-
gallt isteni szándékot és gondviselést nyelvileg kinyilvánítsa, retorikailag hitelesítse. 
Ennek a teológiai tartalomnak, üdvtörténeti távlatnak, erkölcsi tanításnak, voltaképp 
ennek az egy mondatnak a hiteles közvetítése jelentette lelkiatyai és prédikátori munkás-
ságának tétjét. 
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1. kép. Fra Angelico Angyali üdvözlet című képén a tipológiai exegetikának megfelelően 
az annuntiatio és Ádám és Éva édenkertből való kiűzése egyszerre jelenik meg. 

(Forrás: A korai reneszánsz, Bp., Corvina Kiadó, 1991, 193.) 
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2. kép. M. S. Mester Kálvária című festménye 1506-ban készült, a selmecbányai templom főoltárát díszítette. 
(Forrás: a Magyar Nemzeti Galéria és az esztergomi Keresztény Múzeum „Magnificat anima mea Dominum”: 

M. S. Mester Vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára című kiállításának – Magyar Nemzeti Galéria, 
1997. március 14–május 25., főkurátorok MIKÓ Árpád, POSZLER Györgyi – internetes katalógusa: 

http://www.hung-art.hu/vezetes/msmester/index1.html.) 
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3. kép. Giovanni da Modena: Jézus a bűnbeesés fáján. 
Az élet fájára feszített Megváltó lábainál a bűnbeesés jelenete is megelevenedik. 

 

4. kép. Hendrick Goltzius: Krisztus az élet fáján. A kereszt tövében ülő Mária ölében 
a bűnbeesés almája is erősíti a tipológiai kapcsolatot az ősbűn és a megváltás között. 
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5. kép. A Lignum crucist és az Arbor vitae-t egyszerre megjelenítő kereszt tövében 
a bűnbeesés jelenetsora elevenedik meg. 

(Forrás: H. KOLBA Judit, HAPÁK József, Egyházak kincsei Magyarországon, Bp., Kossuth Kiadó, 2008, 60.) 
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6. kép. A tihanyi Szent Ányos bencés apátsági templom Jézus Szíve-oltárának részlete. 
(Forrás: DERCSÉNYI Balázs, HEGYI Gábor, MAROSI Ernő, TÖRÖK József, Katolikus templomok 

Magyarországon, Bp., Hegyi & Társa, 1992, 197.) 
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7. kép. A szegedi alsóvárosi ferences templom ún. Szent Vér-oltára. 
(Forrás: SZILÁRDFFY Zoltán, Ikonográfia – kultusztörténet: Képes tanulmányok, Bp., Balassi Kiadó, 2003, 

XXIII. tábla.) 
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8. A zsigrai (zsegrai) freskó. 
(Forrás: RADOCSAY Dénes, Falképek a középkori Magyarországon, Bp., Corvina, 1977, 88. kép.) 
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