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Remek a tanulmánykötet címválasztása. 
A jelzős kapcsolat angyali utazások titkait sejteti. 
Kíváncsivá teszi az embert: vajon milyen (r)égi 
magyar szövegekhez kalauzol el benne Farmati 
Anna. Ahogy a kötet összeállítója maga is jelzi 
az Elöljáróban, kalandozásra invitálja az olvasót. 
A tanulmányok időbeni, tematikai és módszerta-
ni sokszínűségében ezek közös jellemzőjeként a 
lelkiség(történet)hez, áhítatgyakorláshoz való kap-
csolódást emelném ki. A forrásszövegek műfajá-
nak változatossága tükröződik a tartalomjegyzék-
ben. A kötet szerkesztési elve ugyanis elsősorban 
nem az időrendet követi, hanem rokon szövegtí-
pusok alapján sorolja öt fejezetbe a korábban meg-
jelent és a jelen kötetben először napvilágot látott 
tanulmányokat. Időben is tág periódust ölelnek fel 
az írások: számos érdekes szövegbe nyerünk bepil-
lantást, a középkori legendáktól a 18. századi iskolai 
tankönyvekig.

Az énekekről szóló részben elsőként a ferences 
Kopcsányi Márton verses meditációiról és azok 
későbbi (szöveg)vándorlásáról olvashatunk. Míg 
a versek forrásműben betöltött szerepe a szemlé-
lődő és együtt szenvedő (compassio) magatartás 
elősegítése, fenntartása, idővel a népénekgyűjte-
ményekbe válogatva funkcióváltáson mennek át: 
a magánáhítattól a közösségi felé mozdul el az 
énekes elmélkedés. Ugyancsak a közösségi ének-
használat témájához kapcsolódik az Annunciáció-
elbeszélések a kora újkori adventi énekeinkben 
című tanulmány. Ebben a fejezetben találjuk a 
kötet három szövegközlése közül az elsőt: Náray 
György énekeskönyvének (Lyra Coelistis, 1695) 
függelékét. A kántorgyűjtemények mintájára meg-
szerkesztett énekgyűjtemény latin nyelvű mellék-
lete arra utal, hogy azt a papság magánhasznála-
tára szánta. Ezek közül a Náraynak tulajdonítható 

szöveg (Cantio de sacerdotibus, 1692) közlését és 
értelmezését olvashatjuk a kötetben. A fejezetzá-
ró tanulmány (A poézis mint a mondható határa 
– avagy merész párhuzamok az éjszakáról) a misz-
tikus Keresztes Szent János költészetét és József 
Attila Téli éjszaka című versét boncolgatva az éj-
szaka szimbóluma kapcsán a ki-/elmondható hatá-
rait járja körül.

A következő rész a kora újkori ferences spiritu-
alitás irodalmába kínál betekintést. Két publikáció 
a már említett Kopcsányi Márton elmélkedéseit 
vizsgálja. Ugyancsak a korabeli meditációs iroda-
lom egyik fő sajátosságára, a kegyességi műfajok 
elmosódottságára mutat rá a szerző Az elmélkedést 
kísérő imádság mint sajátos szövegtípus alcímet 
viselő tanulmányában („De az igaz és fogana-
tos imádság két képpen lehet…”). Két jezsuita 
(Derekay György, Hajnal Mátyás) és két ferences 
(Kopcsányi Márton, Malomfalvay Gergely) el-
mélkedésgyűjteményében a két szerzetesi hagyo-
mány összehasonlításával vizsgálja az imádságok 
funkcióját. Könnyen a meditációs tematikához 
kapcsolható Nieberle ferences népszerű latin nyel-
vű lelkigyakorlatos könyve, amely nyolc napra 
osztott, a szerzetesi életre vonatkozó elmélke-
déseket tartalmaz. Ennek egyik magyar fordítá-
sára (Lelkiisméretnek ösztöne, 1770) hívja fel a 
fi gyelmet Farmati Anna a „Szezetedet el-hagyod, 
ha égni, és Szerafi m lenni nem akarsz…” című 
tanulmányban.

A következő két fejezet a 18. századi Kolozs-
várra invitálja az olvasót. Egyikben a kézikönyvek 
alapján a helyi Nepomuki Szent János Társulat 
kegyességi gyakorlatába nyerhetünk betekintést, 
illetve a kolozsvári Szentháromság-társulat földi 
mennyország képéről olvashatunk. Másik fejezet 
a korabeli iskolai gyakorlat és műveltségeszmény 
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néhány aspektusára világít rá. Előbb a poétika 
szerepét emeli ki a szerző az iskola tanrendjében, 
majd az 1690 és 1732-es évek kéziratos vizsga-
vers-gyűjteményének szövegét közli is (a szerzők a 
Kolozsvári Unitárius Kollégium diákjai). A tanul-
mánykötet egészének egyik kuriózuma, vélemé-
nyem szerint, az 1784-ben kiadott Leány Ábécéről 
szóló írás („Leány Á-Bé-Cze – A Felsőbbek en-
gedelméből”). A fi úk tankönyvével való összeve-
tésből láthatjuk, hogy az ebből hiányzó szövegek 
ugyanúgy árulkodnak a korabeli elgondolt férfi /nő 
szerepekről, mint a beválogatott textusok.

A kötetzáró fejezet hív a legtávolabbi időutazás-
ra: mégpedig néhány középkori legenda és kódex 
világába. Első megjelenési körülményeikből kifo-
lyólag könnyedebb hangvételű, népszerűsítő jelle-
gűek a Clunyi reformról és a Codex Aureusról szóló 
publikációk. Árpád-házi Erzsébet liturgikus tisztele-
tének történetét, változását vizsgálja a szerző A spe-
cifi kum megmutatkozása Szent Erzsébet liturgikus 

tiszteletében című tanulmányában. A Domonkos-
legenda vonatkozásában pedig a szegénység erényé-
nek és fogalmának alakulását követhetjük nyomon. 
Végezetül kiemelném A bollandista olló… című ta-
nulmányt, amelyben Farmati Anna nem csupán a le-
genda pontosított körülhatárolását fogalmazza meg 
(jelezve, hogy nem teljesen precíz a kézikönyvekből 
ismert meghatározás: „középkori kisepikai műfaj, 
amely egy szent életét beszéli el”; ahogy pontatlan 
lenne a legendák célját is „megörökítésre, illetve 
eszményállításra” szűkíteni), hanem kiváló össze-
foglalást nyújt a műfaj szerkesztésének, feldolgozá-
sának a mérföldköveiről is.

Az itt bemutatott tanulmánykötetet nem csu-
pán tudományos érdeklődés céljából érdemes kéz-
be venni, sokszínűsége miatt élvezetes olvasmány 
lehet bárki számára, aki kapható egy kis középkori, 
kora újkori kalandozásra. 

Kónya Franciska
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Pintér Márta Zsuzsanna könyve első, beveze-
tő részében kutatásának előzményeiről, György 
Lajos munkásságáról beszél, aki a nagy Márton 
Áron püspök támogatásával gyűjtötte össze azt az 
anyagot, amit később, halála előtt újragépelt, azzal 
a reménnyel, hogy „Jobb egy tökéletlen mű, me-
lyet szerencsésebb idők könnyen kiegészíthetnek 
és teljessé tehetnek, mintsem kárba vesszen egy jó 
szándék, melyet csak néhány lépés választott el a cél 
elérésétől”.

2009-ben, hatvanévnyi várakozás után, valóban 
megjelent a mű, amelyet Fejér Tamás kutatómun-
kája pontosított. A Fejezetek Mártonfi  József erdé-
lyi püspök (1746−1815) életrajzából című György 

Lajos-monográfi a alappillérként a további kutatá-
sok lehetőségét teremti meg, ezek szép eredménye 
a Pintér Márta Zsuzsanna könyve is, amelyben a 
kutató Mártonfi  József szépirodalmi műveit mutatja 
be. A „kis kötet” (a szerző saját szavai) 174 oldalas, 
amiből az első száz a könyv tanulmányrésze, a többi 
melléklet. 

Pintér Mártának, izgalmas nyomozómunka 
eredményeként, sikerült előkerítenie több olyan 
kéziratot is, amiről némely korábbi és jelenlegi ku-
tatóknak csak tudomásuk volt, de megtalálni nem 
tudták. Ilyen értékes kézirat például a Mártonfi  
színdarabjait tartalmazó iratcsomó, amelyet e so-
rok írója is keresett Gyulafehérváron, s mivel nem 


