
írni Gorkum mellé: (ma: Gorinchem) 
(128). Mindezekkel a problémákkal a 
szerző most egyedül áll szemben, és 
nem élvezi, hanem elszenvedi egyedül
valóságát. 

Zárásul idefűzök egy csípős meg
jegyzést, kesernyés elmélkedési té
mául mindenkinek, akit nyugtalanít 
munkánk értelme, hatásának köre. 
Gyors közvéleménykutatást rendeztem 
Matteo Ricci ismertségéről. Megkérde
zett kollégáim közül - nem rovom föl 
nekik - egy sem ismerte. A családom 

A régi magyar irodalom kutatásának 
egyik megújuló területe a csaknem tel
jesen feledésbe merült barokk egyházi 
irodalom. Az utóbbi évek publikációi 
nyomán egyre határozottabb kép kezd 
kialakulni ennek az irodalomnak a 
rendkívül differenciált műfaji, stílusbe
li, társadalmi és funkcionális rétegző
déséről, a szerző-mű-kiadó-közönség 
közötti kapcsolathálózatról, a szöveg-
hagyományozódási folyamatokról, az 
átmeneti műformák szerepéről és a jel
legzetesen 17-18. századi megoldások 
19-20. századi újjáéledéséről. Ma már 
senki nem vonja kétségbe az egyházi 
irodalmi hagyomány esztétikai értéke
it, s a vallásos műfajok közül néhány
nak - a régóta folyó szövegkiadó tevé
kenységgel párhuzamosan - korszerű 
irodalomelméleti szempontot haszno
sító monográfiája is elkészült. 

Az egyházi irodalomnak napjaink
ban egyre többet vizsgált részét alkot
ják az irodalmi és eszmetörténeti folya
matok rekonstrukciójában nélkülözhe
tetlen rendi irodalmak. A terjedelmes 
szövegkorpusz önálló kutatását koráb
ban elsősorban az akadályozta, hogy a 
rendi irodalmak csak korlátozott mér-

körül csoportosuló tizen- és huszon
évesek kétharmada tudta, ki volt. Saj
nos nem Bitskey Istvántól értesültek ró
la, hanem Lőrincz L. Lászlótól. Mind
ezt pedig azért fűztem ide, hogy figyel
meztessem azt, aki nem irodalmunk
ban, hanem a köztudatban fogja vizs
gálni az István-kép változásait, hogy 
Szabó Magda tv-játékká is formait, 
megrendítő Az a szép fényes napjánál jó
val szélesebb körben hatott a király
dombi István, a király. 

S. Sárái Margit 

tékben vethetők össze a világi, szóra
koztató irodalommal; az általuk hordo
zott esztétikai értékek más természe
tűek, s feltárásukhoz is más eszközök 
szükségesek. A 17-18. századi egyházi 
irodalmi hagyományok egyik sűrűsö
dési pontja a jezsuita eredetű, illetőleg 
jezsuita műveltség talaján keletkezett 
erkölcstani, meditációs irodalom. A je
zsuiták irodalmat és kultúrát teremtő, 
megőrző és átadó szerepe általában is
mert, elbeszélő költészetük és dráma
irodalmuk már eddig is megkülönböz
tetett figyelemben részesült, s azt is 
tudjuk, hogy a barokk főnemesi iroda
lom sok mindent integrált ennek az iro
dalomnak a szöveganyagából, szelle
méből és tendenciáiból. Ugyanakkor 
keveset tudunk például az integráció 
módjáról, eszközeiről, valamint arról, 
befolyásolta-e ez az irodalom, s ha igen, 
hogyan és mennyiben, a világi próza 
fejlődését. 

Ezért is örvendetes, hogy egymás 
után látnak napvilágot az egyik alap
vetően jezsuita műveltség talaján álló 
17. századi főúri író, Esterházy Pál 
munkáinak kritikai és fakszimile kiadá
sai. Esterházy irodalmi munkásságá-

ESTERHAZY PAL: AZ BOLDOGSÁGOS SZŰZ MARIA SZOMBATJA, 
AZAZ MINDEN SZOMBAT NAPOKRA VALÓ ÁÉTATOSSÁGOK 
Nagyszombat, 1691; hasonmás kiadás Szörényi László tanulmányával, 
Budapest, Balassi Kiadó, 1995, 164+30 1. (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 31). 
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nak az 1690-es évekkel kezdődő, har
madik korszakában önálló csoportot 
alkotnak a Mária és a szentek tiszteleté
vel kapcsolatos vallásos művek. Ezek 
között időben második helyen áll a 
most kiadott elmélkedés- és példagyűj
temény, középpontban Mária tisztele
tével. A naptári szerkezetű összeállítás 
nyolcvanöt rövidebb-hosszabb prózai 
elbeszélést és hozzájuk kapcsolt imád
ságot, elmélkedést, buzdítást tartalmaz 
az év szombati napjaira, meghatározott 
témák szerint csoportosítva. A gyűjte
mény közvetlen műfaji előzményei kö
zé tartoznak a jezsuiták, így például Ni
colas Caussin, Toussaint Bridoul, Jean 
Suffren és Paul de Barry kalendárium 
szerkezetű elmélkedésgyűjteményei, 
valamint az elbeszélő Mária-irodalom 
könyvtípusai közül a példagyűjtemé
nyek, melyek összeállítása elsősorban 
ismét jezsuitákhoz fűződik. Ezek egy 
része ugyancsak naptári szerkezetű. 
A két könyvtípus csak ritkán válik el 
élesen egymástól, több átmeneti forma 
található köztük, így mindenekelőtt a 
Mária-kongregációk használatára ké
szült különféle kézikönyvek. A kongre
gációk tagságának a jezsuiták a 17. szá
zad elejétől kezdve Európa-szerte un. 
laikus breviáriumokat adtak ki, ame
lyek meghatározott időrend szerint ta
golva kínálták a legkülönfélébb erede
tű és műfajú olvasmányanyagokat. 

A naptári szerkezet, azaz az időnek 
mint fő szerkesztési elvnek az alkal
mazása mögött részben az idő meg-
szentelésének gondolata, a barokk 
egyetemességigénye áll, részben a je
zsuita képzés szigorú napi- és életrend
je, illetőleg a kongregációs áhítatfor
mák gyakorlati igénye magyarázza. 
Ehhez járul, hogy a kalendárium a 16-
18. század legkelendőbb kiadványtípu
sa. A hét napjainak a keresztény üdv
történet meghatározott eseményeihez, 
személyeihez és gondolataihoz kapcso
lása középkori gyökerekre nyúlik 
vissza, amit a jezsuiták is felkaroltak és 

terjesztettek. így volt ez Mária szomba
ti tiszteletével is, amely számos nagy 
hatású jezsuita elbeszélésgyűjtemény
nek lett ösztönzője (pl. Tommaso Auri-
emma, Giovanni Rho, Carolo Bovio). 

Ebbe a sorba illeszkedik Esterházy 
Pál összeállítása, amely nemcsak mű
faja, hanem szöveganyaga révén is szo
rosan kötődik az említett irodalmi ha
gyományokhoz. Mint Szörényi László 
kísérőtanulmányában kimutatta, Ester
házy két fő forrása Nádasi János Annus 
Marianus (1648) című, Mária szombati 
tiszteletére ösztönző elmélkedés- és 
példagyűjteménye, valamint az egyik 
legjelentősebb késő középkori exem-
plumgyűjtemény, a Speculum Exemplo-
rum (1481) Joannes Maior által átdolgo
zott és kibővített változata, a Magnum 
Speculum Exemplorum (1603) volt. Ezek
ben Szörényi huszonkilenc, illetőleg 
huszonnyolc szöveg forrását azonosí
totta. Míg a Speculumm Esterházy több
ször hivatkozik, Nádasi művét egyszer 
sem említi. Mint a Nádasi-mű Szörényi 
által fordításban közölt fejezetcímeinek 
és Esterházy fejezetcímeinek összeveté
séből kitűnik, Esterházy nem csupán a 
példák mintegy harmadát, hanem a mű 
szerkezetét és - némileg leegyszerűsít
ve azokat - a fejezetcímek legnagyobb 
részét is Nádasitól kölcsönözte. A Ná-
dasitól fordított történeteknél Ester
házy többnyire átvette a forráshivatko
zásokat, s a kihagyott újkori példák egy 
részét középkori anyaggal, így minde
nekelőtt a késő középkori prédikáció-
és látomásirodalombóL szentéletraj
zokból, rendtörténeti művekből és kü
lönböző példatárakból származó szö
vegekkel helyettesítette. Szörényi meg
állapítása szerint Esterházy „lényege
sen csökkentette a böjtöléssel kapcsola
tos fejtegetések és exemplumok szá
mát, s jelentősen visszaszorította az 
alapul vett kiadvány hangsúlyozottan 
jezsuita, illetve kongregációs beállított
ságát". A fordításban Esterházy he
lyenként tévedett, s a fejezeteken belül 
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a Nádasi-műhöz viszonyítva gyakran 
megváltoztatta az exemplumoíc, ma
gyarázatok és adhortációk elhelyezé
sét. A rövidítések és a bővítések mellett 
többször előfordul, hogy személyes 
utalásokat illeszt a szövegbe, a teoló
giai idézeteket elhagyja, különféle be
toldásokkal máriássá alakít eredetileg 
nem máriás történeteket, illetőleg anek
dotaszerűvé kerekíti az elbeszélést. 
A részletesen előadott, epikus voná
sokban bővelkedő, több oldalas törté
net viszonylag kevés, a magyar vonat
kozású anyag a közvetve Temesvári 
Pelbárt és Laskai Osvát prédikációiból 
származó példák mellett Árpádházi 
Szent Erzsébet két, valamint Szent Gel
lért és Szent Margit egy-egy legenda
részlete. Az összeállítás irodalomtörté
neti jelentősége abban foglalható össze, 
hogy latin nyelvű egyházi forrásokból 
merítve Esterházy anyanyelven olvasó, 
világi közönséghez fordult, s élvezetes 
stílusban megírt szórakoztató olvas
mányt hozott létre. 

A kísérő tanulmányban Szörényi 
László a filológiai forrásvizsgálatra he
lyezi a hangsúlyt. A mű sorrendjében 
haladva közli a gondos szövegösszeve
tések eredményét, megjegyzéseivel to
vább árnyalja az Esterházy írói, fordítói 
módszeréről eddig ismert képet, s nyo
mon követi Esterházy e legtöbbet ki
adott könyvének változatos utóéletét. 
A herceg fiktív genealógiáját tartalma
zó, a most kiadott művel azonos írói 
korszakban keletkezett, máriás vonat
kozásokat sem nélkülöző Trophaeumot 
(1700) elemezve felhívja a figyelmet Es
terházy Mária- és család-kultuszának 
közös gyökereire, s jelzi a komplex iro
dalmi és képzőművészeti hagyomá
nyokat összegző alkotás önálló vizsgá
latának szükségességét. 

Esterházy forrásainak kérdésére 
visszatérve, a szövegösszevetések vé
gén Szörényi László megállapítja, hogy 
az azonosítatlanul maradt huszon
nyolc (és nem harmincnyolc) példázat 

is „Maior valamelyik eldugottabb 
címszavára vezethető vissza, vagy va
lami hasonló összefoglaló gyűjtemény
re; elég kevéssé valószínű, hogy ezeket 
Esterházy külön-külön szedegette vol
na össze az általa megjelölt forrá
sokból." Véleményünk szerint néhány 
szövegnél nem szabad kizárni ezt a le
hetőséget, még akkor sem, ha első pil
lantásra kevéssé látszik valószínűnek. 
Emellett szól egyrészt az, hogy Ester
házy nem mindig rejti el hivatkozása 
másodlagos jellegét (pl. „írja Julianus 
Pomarius, kit citál Canisius Péter", 
142). Másrészt az „azt írja" típusú 
hivatkozásformák mellett többször 
utal arra, hogy az adott történetet az 
idézett forrásban olvasta (pl. „olvasom 
Matthaeus Péter könyvéből, Anno 
1610, pag. 476.", 125; „Mást-is olvasok 
ex lib. Doctrinae, de Patientia, num. 5.", 
133). E megjegyzések egy része nem 
Maior munkájára utal, s egyelőre nincs 
okunk kételkedni az ilyen típusú for
rásmegjelölések hitelességében. Ehhez 
járul, hogy ebben a műben - a Mária
kegyképek történetének 1690-ben ki
adott gyűjteményéhez viszonyítva - a 
közvetlen források továbbra is meglévő 
elhallgatása mellett Esterházy hivatko
zási gyakorlata pontosabbá vált. Tekin
tetbe kell venni végül azt is, hogy a 
Maior-féle Speculum az azonosításhoz 
használt 1614-es, ötödik kiadást kö
vetően tovább bővült: az 1618-as ki
adásba újabb példákat dolgoztak be, 
nagyobbrészt Antoine d'Averoult 
(Davroltius) Flores Exemplorumából. Ez 
a bővített változat 1690 előtt legalább 
tíz kiadást ért meg, s valószínű, hogy 
Esterházy ezek egyikét használta. 
A forráskérdés megnyugtató tisztázása 
majd csak az Esterházy-könyvtár kü
lönböző katalógusainak együttes ki
adása, állományának teljes körű re
konstrukciója és Esterházy irodalmi 
műveltségének további vizsgálata után 
lesz lehetséges. 

Tüskés Gábor 
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