IQY

L E N U FEIE]
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Talán félrevezető Hajnal Mátyásról, mint emblematikusról beszélni - ő csak for
dító volt, aki átvett egy sorozat rézkarcot latin subscriptiokkal és magyarra fordítot
ta azokat. Ennek ellenére érdekes lehet számunkra, mert műve alig ismert az emb
lémairodalom kutatói számára, mert nagyon fontos képviselője a magyar embléma
irodalomnak, és végül, de nem utoljára, művének eredeti költői szépsége miatt is.
Nem volt eseménydús élete. ' 1578-ban született, 20 éves korában a Jézus Társa
ság tagja lett, különböző helyeken tanított Ausztriában és Magyarországon - Zág
rábnál messzebb nem jutott. A Pázmány Péter bíboros körüli csoporthoz tartozott,
a magyar ellenreformáció alctív harcosaihoz, amely erőfeszítésben nagy része volt az
ország nádoránalc, Esterházy Miklós grófnalc is, alcinek udvarában Hajnal élete nagy
részét leélte. O térítette meg a nádor mindkét feleségét a katolilcus hitre. Úgy tűnik,
későn vált íróvá, Ids köny\'ér, amely mai hírének egyedüli forrása, 50 éves korában
írta. Művét pártfogója feleségének, az általa korábban megtérített grófnőnek aján
lotta.
A mű címe: Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára szíves képekkel kiformálta
tott és azokról való elmélkedésekkel és imádságokkal megmagyaráztatott könyvecske. ' Két
Iciadása jelent meg, az első ló29-ben Bécsben, a második, valamelyest javított és
bővített Iciadás, 1642-ben Pozsonyban. Hajnal 1644-ben halt meg. A rézkarcok,
amelyeket felliasznált, jól ismertek és nagy népszerűségnek örvendtek, különösen a
jezsuitálc között. A 18 rézkarcból álló sorozatról van szó, melynek alkotója Antoon
Wiericx ( t l 6 2 4 ) , címe: „Cor Jesu amanti sacrum". Ahogy Hajnal bevezetésében el
mondja, (és valószínűleg igazat mond), ° a képeket egy köny\áizletb6n találta (nag3'on \^alószínűleg Bécsben) és meditációkat írt rájuk. A második kiadás története
valamelyest különböző.
Wiericx rézkarcai, mint köztudott, különböző nyelveken is megjelentek fordítás
ban. '^ Az első ezek közül 1624-ben jelent meg: „Vis amoris Jesu in H o m i n u m cor-

' IPOLYI ARNOLD: Bede£fi Nyári Krisztina 1604-1641. Budapest, 1887. - HOLLBÉLA: Ré^iMagyar
Költők Tára. 7. kötet. Budapest, 1974, 476-75.
" Szíves képekkel - természetesen szójáték.
•' HOLL BÉLA, op. cit.
ADOLF SPAMER: Das kkinc Andachtshild vom XIV. his zum XX. Jahrhundert. München, 1930,
151-153. - MARIO PRAZ: Studies in 17"' Century Imagery. Romc, 1963, 152-4. - BARBARA KlEFER
LEWALSKL ProtestantPoeticsand the Seventeenth Century ReligiousLyrií. PrincetonN. J., 1979, 194-5,
469.
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da singularis" szerzője Jean Messager, amelyet egy francia fordítás követett két jezsu
ita szerzetestől, Etienne Binet-től és Etienne Luzvic-tól, 1626-ban és 1627-ben is
mét: „Le coeur devot. Throsne Royal de Jesus Paciíique Salomon." Wiericx tanítvá
nya, Martin Baes két további rézkarccal gazdagította a Binet-Luzvic Idadást, az
emblémák számát 20-ra növelve. A képeket a két jezsuita háromrészes meditációldcal
Idsérte. A Binet-Luzvic szöveget fordította latinra ismét egy jezsuita, Charles Musart, még ugyanabban az évben, 1627-ben, a következő címmel: „Cor Deo devotom, Jesu pacifíci.Salomoni Thronus regius". Ezt a latin változatot használta Hajnal
második, 1642-es kiadásához, át\'ette a két új rézkarcot is. Mindazonáltal nem hasz
nálta fel a szöveget - meditációit ő maga írta. Valószínűleg elfogadliatjuk legújabb
Idadójának, Holl Bélának óvatos magyarázatát: '' Hajnal valószínűleg talált egy
sorozat Wiericx emblémát, amelyeklcel összeállította könyvét, mielőtt a Binet-Luzvic
szöveggel találkozott volna, amelyet így csak a második kiadásban tudott felliasználni. Az eredeti mű népszerűségére néhány további adat: 1626-ban és 1627-ben két
flamand kiadás jelent meg (az első névtelenül, a második egy jezsuitától), 1634-ben
pedig egy angol. Később egy további flamand és több német Idadást ismerünk.
Meglepő a Wiericx-rézkarcok népszerűsége jezsuita körökben. Mindazonáltal
könnyű megértenünk ezt a tényt. Az embléma a jezsuita propaganda kedvelt eszköze
volt. A teljes embléma-irodalom kb. 1/5-öd része a rend műve volt. * Részben a mű
faj didalaikussága vonzotta őket - ugyanaldcor ez a népszerűsítő tendencia szerepet
játszott a műfaj felbomlásában is. A Wiericx-rézkarcok semmilyen módon nem ne
vezhetők bonyolultnak. Nincs is szükség az inscriptiora, hogy megértessék, kölcsö
nös vonatkozással egymásra és az allegorikus képre, a mű bármely, talán uilságosan
is rejtett jelentését. Ez a népszerűsítő fejlődési irány, mint lehetőség, a műfajban
magában rejlik. A hermetikus zártság és intellektuális concetto ellenére is végig
szükség volt az ismert és otthonos dolgokra való hivatkozásra, ezek felidézésére és
ezt az igényt csalc erősítette hatásosabb propagandára való törek\'és. A „Cor Jesu
amanti sacmm" meglehetősen nagyszámú jól ismert régi képet, képzetet, hagyo
mányt tartalmaz, amelyek mondanivalóját azonnal nyilvánvalóvá teszik és sikerét
biztosítják.
A sorozat alapvető témája a szív-moti\Tim. Az emblcmatikus irodalomban a késői
XVI. században tűnt fel a protestáns Gerogette de Montenay néhány emblémájában.
A XVTl. században használata gyalcoribbá vált, még mielőtt St. Jean Eudes és St.
Marguerite Alacocque bevezették volna Jézus szívének kultuszát. Néhány ilyen vonadcozású emblémagyűjtemény: Dániel Cramer: Emhlemata sacra (1624), Johann
Mannich: Sacra einblemata LXXVl (1625), Benedikt van Haeften: Schola cordis
(1629)* stb. Különösen a van Haeften gyííjtemény áll közel Wiericx-hez, ha nem

H O L L B É L A , op. át.

483.

* P E T E R M . D A L Y : „Shakespeare and thc Emblcm: The Usc of Evidencc and Analogy in Establishiiig Iconographic and Emblcmatie Effccts in r!ic P)a\'s". In: Shakespeare and thc Emhlem. Studics in Renissance Icono^rapby and Iconolo^y. (Ed. FABIN'Y TiBOR) Szeged, 1984, 157.
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is ikonográfiailag, de mindenestere programjában. Mindkettő alaptémája a lélek
misztikus útja a megtisztulás és megvilágosodás állomásain át az Istennel való egye
sülésig, és még az egyedi lapok témái is némileg hasonlóak: a nyilak által megse
besített szív, az Isteni Szeretet amint egy hárfán játszik Anima szívében (Wiericx ké
pén ez is soldcal egyszeríibben jelenik meg: a gyermek Jézus játszik hárfán a szív
ben.) A szív természetesen az emberi szív. Érdekes kérdés, mennyiben előlegezi a
szívnek ez a kultusza Jézus szívének a kultuszát.
A Hajnallal foglallcozó kritika szinte egyhangúan benne látja Jézus szíve kultuszá
nak egyik legelső képviselőjét. '' Csak Holl Béla tiltalcozott igen helyesen, rámutatva,
hogy Hajnalban nyoma sincs a Szent Szív kultuszának, mint Krisztus személyisége
synechdochikus hordozójánalc. ^ Másrészt azonban talán maga Holl is nagyon meszsze megy az ellenkező irányban, mert valójában van összefüggés a Szent Szív témá
val a könys^ első meditációjában, annak címében: „Az első szívről", és szövegében
is: „Azért a Te Üdvözítőd Jézusod szívének is tüze az ő szívét szüntelen az ő szent
Atyja előtt függesztve tartotta mennyekben" - és természetesen van ilyen összefüg
gés magánalc a könys'iiek a címében is. Holl ugyan megpróbálja megmagyarázni
Hajnal kötőjel-használatát a második kiadás címében: „A Jézus szívet-szerető" stb., '
de nem \''ette figyelembe azt a tényt, hogy minden lap tetején fejlécet találunk,
amelyben az ékezet az é-n világosan kivehető: „A Jézus szívér-szerető", ami egyértel
mű. Az első Idadás fejléceiben pedig a kövedtezőket olvassuk: „Jesus urunk Szívé
ről", ami szintén egyértelmű - és abban a bizonytalan, bár lehetséges esetben, hogy
a fejlécek nem a szerzőtől származnak, még mindig biztos jelei annak, hogy néhány
kortárs olvasó már aldcor úgy olvasta a kön}'\í'et, mint ami a Szent Szívről szól, vagy
amelynek köze van a Szent Szívhez. Jézus szívének témája nem a 17. századból
eredt. Visszavezethető a középkori ájtatossághoz. A hagyomány legalábbis Clairvaux-i Szent Bernádioz ködiető, amikor Jézus Legédesebb szívéről beszél („Cor Jesu
dulcissium"):
O, mily jó és vidám dolog ebben a szívben lakozni. E templom
hoz, a szentélyek e szehtélyéhez, a testamentum eme területéhez
fogok imádlcozni, s az Úr nevét fogom dicsérni... Ezt találom
tehát a te s az én szívemben, legédesebb Jézusom. Téged mint
istenemet foglalc imádni: csak engedd könyörgéseimet tudásod
szentélyébe, szíved mélyébe vonjál be engem teljesen... Tisztíts

' ZÁDOTU ]ÁSOS: Jézus Szíve djtatossdgdnak története. Budapest, 1878. - BRISITS FRIGYES; Előszó
(Hajnal Mátyás id. m. Budapest 1932) - RÓNAY GYÖRGY: „Misztika az ellenreformáció magyar
irodalmában". Katbolikus Szemle 1937, 11, 654.
H O L L B É L A ; „HajnalMátyás elmélkedőkön^'^'cnckversei". InlrodalomtörténetiKozlemények
1970,
519.
' HOLL BÉLA: Ré£[i magyar költik tára. 482. - A Holl által ily módon értelmezett d m grammatikailag sem nag^'on értelmes. A probléma mindössze abból áll, hogii' a címlap nagybetűin semmiféle ékezet
nincs kitéve.

148

A reneszánsz szimbolizmus
meg, hogy általad megtisztulva teljesen tisztán léphessek hozzád
és érdemes legyek arra, hogy életem minden napján a te szíved
ben lakozzam. '"

Szent Bernát után különösen miszticizmusra hajlamos XIV. és XV. századi nérhet
apácalcolostorok használták fel a Szent Szív ábrázolásait. Gyakran ábrázolták átszúr
va lándzsával, tövissel koronázva, vagy körülvéve az arma Christi-toL Ismerünk
ábrázolásokat, amelyek összehozzák a szív-motí'í^mot a gyermek Jézus alakjával.
Egy felső-rajnai festő képén (1450-60 körül, most Münchenben) a gyermek Jézus
a szív közepébe helyezett kereszt előtt áll. ES mester egy híres rézmetszetén (1467
körül) a gyermek Jézus egy a kereszt előtt elhelyezett szívben áll, kezében egy föl
irat: „Alci Jézust a szívében hordozza, azé lesz minden időre az örök béke." Egy
Lucas Cranach-tól származó fametszeten (1505) a keresztre feszített Krisztus egy
szívben ládiató, amelyik egy pajzson van, a szív koronát visel és lángol. "
Ezek a motí^oimok fontosaid, mert Hajnal köny\^ében, tehát Wiericx rézkarcain,
megtalálliatók a gyermek Jézus és a lángoló szív motívumai. A szív-motÍAOimban
találkozik a vallásos és a szerelmi szimbolika. Az érzelmi élet synechdochikus jellcépe
mindig a szív volt a klasszikus antikvitástól kezdve. Minden európai nyelvben hét
köznapi, állandó, megkövesedett metaforává vált, amelyet már észre sem veszünk.
A lángoló szív, mint a különleges szerelem, a szenvedély metaforája már ismert,
legalábbis a 17. század aránylag korai trubadúrjaitól kezdve, tehát jóval későbbi,
látványos petrarkista diadalútja előtt:
Can me mis al cor la flama
de leis que'm fetz estar len
- írja Bernart de Ventadorn, és Raimbaut d'Aurenga:
Mas dinz lo cor m'art et acora,
E no m'en pot valer mezina
Ses vos...
A szív az irgalom attribútuma a XIII-XIV. századtól kezdve (Giotto a padovai
Scrovegni-kápolnában, Andrea Pisano a firenzei keresztelőkápolnában). Reneszánsz
ábrázolásokban a lángot is ott találjuk (pld. Altdorfer egy festményén: az irgalmas

K A R L KÜNSTLE: Ikonographic dcr clmstlichcn Kunst. Frciburg im Brcsgau, 1928, 61.S-8.
' ' KÜXSTLE op. cit. - SPAMER op. át. - GERTRÚD SCHILLER: ikonographic dcr chistliclicn Kjmst.
Gütcrsloh, 1968. - E X G E L B E R T K I R S C H B A U M : LCA-'/ÍCOW dcr chistliclicn Ikonographic. Rom-Frciburg-B;iscl-Wicn, 1970, 2, 2 5 0 - 1 .
Ld. GLYNNIS M . CROPr: Le vocalnúairc courtois dcs trouhadoursde l'époquc classiquc. Gcncvc, 1975,

254-64.
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ság allegorikus alakja gyerekektől körülvéve egy lángoló szívet tart kezében.) A sze
relem attribútuma is lehet. ^'
Megtaláljuk népszerű „Ámor vincit omnia" emblémákon is. ^* Természetesen ezek
a vallásos és humanista témák együtt találhatók meg a jezsuita - sőt általában a
manierista és baroklc művészetben. Az extázisnak csak egy nyelve van, akár misztikus
unióról, akár szerelmiről van szó, és igen természetes, hogy a kettő nyelvi kifejezése
találkozilc. Éppen ezért alig lehet megérteni azokat a tudósokat, aldlc szinte mindig
bizonyos rosszindulatú álszentséggel veszik tudomásul a szerelmi frazeológia jelen
létét az ellenreformáció misztikus irodalmában és művészetében. Az ellenreformáció
itt, mint oly sok más esetben is, csak a középkor közvetlen folytatása.
A jezsuita művészet nem szorítlcozott humanista vagy antik elemekre. „Az Éne
kek Énekéhez fordultalc és bibliai igazolást találtak az evangéliumokban (Lukács
XXIV. 32. "Nemde a szívünk lángolt mibennünk, míg az úton beszélt és feltárta
előttünk a hírt.«) az (isteni) szerelemmel lángoló szívre." '^ A lángoló szív jezsuita
szimbólummá is vált, Loyola egyik attribútumává. A szív ajtaján való kopogtatásnak
ugyancsalc nagy bibliai hagyománya van - Énekek éneke és jel. 3.20., - kedvelt té
mája volt sienai Szent Bernardinónalc is. Egy 1300 körül íródott költemény
következő módon fogalmazza ezt meg:
A szíveden kopogtatok
Nyisd lei én kedvesem és engedj be engem '*

(V.ö. 1. ábra)

Mario Praz részletesen elemzi a hellenisztikus, alexandriai Erósz átformálását a
gyermeki Jézussá. ^' Wiericx metszetein a szív útjának alacsonyabb állomásain láng
néllcül, később lánggal - és a gyermek Jézus együtt találliató, a kecsesség és bensőségesség, dolcezza atmoszférájában, aliol a bűn és csábítás fenyegetését szinte elsöpri
a pozitív érzelmek áradása. Ezt még hangsúlyozza a szív alakjánalc kompozíciós sze
repe, amely szükségszerűen mandorla-alaldcént működik, különösen azon a képen,
aliol az (önmagában is hagyományos) rózsafüzér is jelen van. Mindazonáltal a petrarlcista elem rejt\'e marad a képek mögött, egyetlen eset kivételével: a kép aláírá
sában, amelyen Krisztus nyilalcat lő a szívre, a kövedcező vers áll:
Procul, procul hinc libidó:
Nam caelestis hic Cupido
Vincét ignes ignibus.

'° CUYDETEKVAKESD:

Attrihutsctsymhololesdansl'artprofimé

'"* JAMES H A L L : Dktionmy

1450-1600. Gcncvc, 1958, 1 0 2 - 3 ,

ofSiihjects and Symhoh in Art. London, 1974, 146.

'^ L E O X A R D FORSTER; The Icy Firc. Five Studics in European Fetrcirchism. Ciimbridgc, 1969, 47.
^^ S P A M E R op. cit.
' ' ' P R A Z op.

cit.
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Teldntve, hogy a petrarldsta antitézis nem volt általános a kor magyar költé
szetében. Hajnal, ald máskülönben hűségesen fordított, itt nem tudta utolérni az
eredeti szöveget és a „caelestis Cupido" (égi Cupido) Icifejezéstől megriadt:
Távol jár itt a bujaság,
Mert a mennyei Idvánság
Ég nagy lángolásokkal.

(2. ábra)

Mostanáig az egyes metszetek alapjául szolgáló ikonográfiái hagyományról be
széltünk és arról, hogy hogyan használta ezt fel a jezsuita propaganda. Forduljunk
most Hajnal művéhez. Emblémainalc egy érdekes \'onása az, hogy Icihagyja az
inscriptiot. Könnyen teheti ezt meg, mert az inscriptiok már az eredeti metszetek
ben is elvesztik súlyukat, egyszerű címekké válnak, pl. látjuk is metszeten Krisztust,
amint kisöpri a szívet: „lesus cor expurgans". *' * Itt már az eredeti háromrészes emb
léma-struktúra felbomlásával talállcozunk. "
A mű szerkezetében eltérés mutatkozik a két kiadás szövege között. Mint már
említettük, a második Iciadásban Hajnal át\'ette Martin Baes két további rézmetszetét
és írt hozzájuk két meditációt is. Ezen szövegek szépsége ellenére úgy tűnik, hogy
a mű szigorú szerkezete valamelyest megsínyli fölvételüket (pl. a „Dedicatoria" motí\iima: „No hív és jámbor szolga, mi\'ell'iogy lce\'ésen voltál hív, nagyobbakra he
lyeztetlek tégedet. Menj bé az te Uradnak örömébe, mikor bényelettetel az fene
ketlen dicsőségnek fényességében, mint a hal az tengerben, mikor az Isten tebenned
és te az Istenben leszesz" - e motÍAoimot Hajnal már megismételte tökéletes hatással
utolsó, 18. meditációjában. így fölösleges, hogy újra visszatér a I9-ben.)
Végülis a szív már megkoronáztatott - nincs szükség semmi továbbira. A Menynyei Jeruzsálem az eredeti Iciadás 18. meditációja után tökéletesen zárta a Icis köny
vet egy eszkatológikus látomással, azt az egyéni lélelcre vonatkoztatva, retorikus kér
déssel fejezve be a művét:
„Kicsoda nem kívánkoznék tehát ott lakozni, mind az békességért, mind az bol
dogságért, mind az örökkévalóságért, és az Istennek szent színe-látásáért?" Mind
ennek ellenére, a 19. meditációban egy szinte panteisztikus neo-platonista metafi
zikát találunk, amely ridca a jezsuita körökben, és a 20-ban a Bárány házasságánalc
mélyen érzett líráját. Mégis hajlamosabb vagyok az eredeti, 18 meditációból álló so
rozatot zárt, önmagában megálló teljes műegésznek tekinteni. (Még egy szó a máso
dik Iciadásról: a jó minőségű rézmetszeteket aránylag primitív fametszetek váltották
fel: nyilvánvalóan a kor magyar könyvkiadási körülményei nem voltalc ugyanazon
a színvonalon, mint a bécsiek.)

^^ PRAZO/). át.

153.

Az embléma háromrészes szerkezetének cs c szerkezet felbomlásának jó összefoglalását Id. PÉTER
M. DALY; Emhlem Tljeory. Nendeln/Lichtcnstein 1979.
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A 18 meditáció a „via purgativa, illuminativa és unitivá" sorozatát ábrázolja, az
út végén a szívet Jézus koronázza meg. Mind a háromhoz hat-hat meditáció tartozik
(Idvétel az első csoport, mivel az első meditáció tartozilc (kivétel az első csoport,
mivel az első meditáció valamelyest különböző, és Krisztus lángoló szívéről beszél,
annak hatalmáról, hogy a kegyelembe emeljen föl minket).
Holl hangsúlyozza Hajnal lekötelezettségét a kortárs teológiának, Bellarminnak
és Molinánalc. ^° Fő témája az isteni kegyelem műlcödése, Bellarmin nyomán megkü
lönböztetve gratia praeveniens-t, cooperans-t és efficans-t.
Midőn tudnia illik legelőször is az Isten az ő minden érdemün
kön malasztjával serkengeti a lellcet zörgetvén bűnös szívnek
ajtaján és fölébreszt\'én őtet az ő álmos ágyából; azután megvilágosítv'án elméjét, megösmerteti véle az ő vétkében lévő undok
és veszedelmes állapotát. Harmadszor felgerjesztvén akaratját is,
megutáltatja és megvetteti véle a bűnnek rútságát és felékesítvén
szívét jóságos cselekedetnek mint valami szép virágival, maga
belé száll, mint Idrály országában, holott leülvén, országol, tanét
vigasztalásokkal, próbáldíal, csodálatos módoldcal, mulatóz az
léleldcel, A'alamit végtére kiszólítván őtet ez árnyékvilágból és
bevivén az maga örömének dicsőséges házában, ott hervadhatat
lan koronát helyeztet fejében.
Holl a 8. és 10. meditációkban a „gratia sanctificans" működését látja, a 11-től
kezdve a „charitas infusa"-ét. Számára a leglényegesebb a lélektani folyamat.
Hajnal, mint emhlematikus, csatlakozik a jezsuita emblematika egy, az 1620-as
években Idalalculó vij típusálioz: '^ emblémáit, mint a formális jezsuita meditáció első
részét az vin. compositio loci-t helyettesíti. Az első emblémagyűjtemények, amelyekben
ez a fúzió végbement, Ahtoine Sucquet: Via vitae aeternae (1620) és Hermann H u 
gó: Pia Desideria (1624) voltait. "* A képek ebben az értelemben - a formális medi
táció egyik allcotórészeként - való felliasználása elsősorban a jezsuita emblematikában vált otthonossá. Hajnal műve ennek a speciálisan jezsuita meditációs szerkezet
nek, embléma és meditáció egyesítésének európai \aszonylatban is igen korai példája.
Az embléma ilyen felliasználása Hajnalnál az inscriptio elhagyásával jár. A fenn
maradó kétrészes szerkezetet, a képet és az epigrammát teszi a formális jezsuita me
ditáció Idinduló pontjává. A meditáció a 16-17. századi vallásos gondollcodás, hite
lét és művészet alapvető fontosságú eszköze. Loyola Ignác Iddolgozta a meditáció

"" H O L L BÉLA; „Hajnal Mátyás". 5 2 0 - 2 1 .
"' KARL JOSEF HÖLTGEX: Előszó Hcnrv Hawkins The Devont Han 1634 facsimile kiadásához,
London, 1975.
" LULS L. M A R T Z : The Poetry ofMcditation. A Sttidy ofEnglish Reli^iousLiterature ofthc Seventeenth
Ccntmj. New Havcn-London, 1969. - H E L E X G A R D X E R : „Introduction". In JOHX DOXXE: Tlje
Divine Poems. Oxford, 1952.

152

A reneszánsz szimbolizmus

jezsuita formájánalc szabályszerű szerkezetét is. A meditáció a lélek három erejének,
a megértésnek, az emlékezésnek és az akaratnalc a mozgósításával, ami a Szenthá
romság három személyének felel meg, a szellemet és az alcaratot a szent érzelmek és
elliatározások felé vezeti. Részei Loyola Ignác szerint egy rövid bevezető és egy colloquium. Az első prelüdöt hívjálc compositio /ocz'-nak: a képzelet szemeivel láttatni
akár egy helyet, „akár, ha a meditáció láthatatlan dologról szól, mint pl. a bűn, egy
helyzetet", a meditáció a Fater noster vagy nzAve Maria elmondásával zárul. Tehát
az első prelűd, a compositio loci az, amelyet Hajnalnál éppúgy, mint az 1620-as évek
től kezdve más jezsuita emblematűcusolaiál is, a kép pótol. Kielégíti emblémánalc
és meditációnalc ez az egyesülése a jezsuita igényt mind a didalcszis iránt, mind pe
dig a vallás dolgainalc mentől érzélcletesebb átélésére és átéreztetésére irányuló szán
dékukat.
Érdekes, hogy Hajnal Mátyás meditáció in alc szoros kapcsolatát a formális jezsuita
meditáció szerkezetével és gyalcorlatá\''al az eddigi kritika nem nagyon vette figye
lembe, Brisits Frigyesnek egy rövid és általános, minden részletet mellőző megjegy
zésén Idxáil. "^

^' BRISITS FRIGYES: Előszó Hajn.il Mátyás művének 1932-cs kiadásához, 6. old.
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