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Porlepte, kopott példányaival falusi házak apáról fiúra száilló
szcnt könyvei között, plébániák és kolostorok té.kájábau találkozunk.
Az elején sorakozó exlibrisek, a végére írt születési-halotti adatok
nemzedékek sorát örökítik meg mai forgatójának. Emberöltők ked
'lelt olvasmánya volt az első teljes magyarnyelvű szentek élete.
ot része közül az elsőben Szent Jo,akim és Anna, Szűz Mária, Szent
József, ,azang-yalok és aprószentek, "Keres~telő Szent János nyaka
vágása", mindenszentek és a halottak napja szerepelnek; a máso
dikban az apostolok és evangelisták, a harmadikban a mártírok.
a negyedikben a konfesszorok és végül az utolsóban szüzek és öz
vegyek. A közel ezer oldalas, 1682-83-ban először (l813-bau hatod
szor) megjelent kötetnek címlapján ezt olvassuk:

A keresztvéni életnek példája v~ tüköre,
Az-az: A szentek élete. Mely minden szor
galmatossággal, Nevezetes Autorok Trási
ban, kivált képpen Villegas Alfonsus írá
aiban f'elkerestetett, Sorurnában foglaltatott,
és Olaszból Magyarra fordíttatott, s rende
sen ött Részre osztatott ILLYÉS ANDRAS

Posoni Kanonok által ...

A ",sommáha foglaló" és "magyarra fordító" Illyés András
székely ember volt. 1637-hen, Csikszentgyörgyön szűletett, A fi
lozófiáta nagyszombati egyetemen, a teológiát Rómában,
a Collegium Germanico Hung-aricum növendékeként tanulta. Fel
szentelése után nyolc évig aCsallóközben plébánoskodott, el?y év
tizeden át a pozsonyi káptalan olvasókanonokia, 1696-tól Erdély
püspöke volt. Neki kellett a protestáns Erdélvben visszaállítania :8
katolikus hierarchiát. Egyházme'gye~ zsinattal akarta a trienti
reformokat szorgalmazud, de a protestáns rendék követelésére két·
szer is távoznia kellett papjai, hívei köréből. Többet nem kísérle
teshetett. Pozsonyi csendes magányából helynökökkel kormánvos
ta egyházmelrYéjét, de figyelme, gondoskodása ílrY is kiterjedt a
katolikus hitélet minden vonatkozására. Buzgó, jámbor pap volt.
Kortársai szantéletűnek tartották. Meghatóan emlékszik meg ill.
szemtanú Szörényi Sándor ,az öreg püspökről, aki élete utolsó
éveiben is, agyvérzéstől megrokkanva hottal vánszorgott el időn
ként a templomba - a pozsonylak nagy épülésére. J ószivű volt
ft szegények iránt, a tudományt és annak képviselőit is bőkezűen
támogatta. Végrendeletében pozsonyi házát 1500 Ft. értékben az
Olmützben tanuló erdélyi kispapokra, ismét 7000 Forintot naev
szombati teológusainak költségeire hagyott. Nagyszomhafban, 1712.
szeptember l8-án halt meg.

Szorgalmas volt a könyvírásban is. A Seeniek: steu« kívül
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beszédeit magyarul és latinul adta ki. Korának divatos 3szkéti
káját Rodrigues Alfonztól, Jézus Krisztus életét Avaneinus
Miklóstól, valamint Cato válogatott verseit fordította. Kiadott
három könyvecskében énekeket. Szorgalmasan dolgozott és büss
keséggel tartotta számon már meglévő munkáit - nemcsak lit
nyomtatottakat, de a kéziratosokat is:

Immár Istennek csudálatos segétsége által, kilencz magyar Jó n;'lgy
könyveket írtam, nagy szorgalmatossággal ...

En még ,gyermek lévén mihent olvasni, és írni megtanoltam, mingyárl
könyveket kezdettem csinálni. De hogya többirő! most ne szollyak: midőr:

Rómában, második, harmadik és negyedik esztendőbéli Theologus volnék
Kűlörnb kűlőrnb O'asz Autorokból két nagy olasz könyvet írtam; a Szentek
Eletit ,sommában íoglalván: Mellyeket azután Magyarországban' megma
gyaráetarn, és rendesen megírván világosságra hoztam Plébániákon lévén.
noha akkor ki nem nyomtathattam ...

(Megrövidített Ige, az az Predíkatzlos könyv

Az olasz kéziratos jegyzet -egyik kötetét a Nemzeti Múwurn
őrzi. Finombetűs, gondos írással másolt; hangyaszorgalommal
gyüjtöge!ve az anyagot. Hiszen Monoszlóiék, Telegdiék, Szántó
Aratorék, álmát' kellett megvalósítania: könyvet írni a tömegek
számára magyar nyelven. Forrása elsősorban De Villegns Alfonz
toledói pap legendáriumának olasz fordítása. De másol Pietro
Ribadeneira divatos Flos Sancforumából és M:affei életrajz-gyüjte
ményéből. Fáradságot nem sajnálva felkutatja Szent László életét
Pieus Ranuccius pármai doktor irásaiból. magyarországi Szent
ErzKébetét Szent Antonius és Montánus Jakab munkájából, Ku
tatja a szentatvákat, Olvassa II "Római Anya-szent-egyház Notá
riuai által meg-íratott" mar-tir-aktákat, Használja a breviárium
életrajzait: "a mint az Innepére rendeltetett Solosmában találtatik"

Ez áz' aprólékos, körmölgető munka Illyés Andrásnak kettős
arcát rejti a mai olvasó elől. Az egyik tanulmányai ból, nevelteré
séből adódik és szinte öntudatlanul viseli. Az előljáróbeswdek meg
jegyzéBeiben a kor kialakulásban lévő tudós történetszemlélete lap
pang. Ma a Szentek Életét olvasva elsősorban a naiv, legendás
elemeken akadunk meg, és a kőzépkor levegőjét érezzük benne.
Valóban, a reformáció utání vallási me1gújuláselsősorban i~

nyúl vissza, a legutóbbi ragyogóan hős keresztény kor felé. A
hitújítás támadásai ellen azonban épen II kőzépkori legell!d'ák vi
lágát, pontosabban a szentek tiszteletét kell megvédeni. Életük
történetének hitelt kell szerezni, m~tisztHva a mesés, költött ele
mektő], Illyés András a római jezsuitáktól már hallhatott amszter
dami rendtársuknak. Bollandus Jánosnak (l596-1665)és tudós tár
fiainak kezdeményezéséről. Az ebben az időben külföldön tanuló
papok már megismerkedtek ca bollandisták irányzatával, melyet
az utókor a történetkritikai iskola elindulásának tekint. Igaz, Illyé!;
forrásaiban csak az előfutárokat ismeri. de korszerű, tudós mű
veItségét elárulják az ilyen mondatok:

... én semmit magamtól nem irtam, hanem nevezetes Olasz Autorok irá
sibóI... csak semmában ,fo.glaltam néme'y Szenteknek életét, a hol szüksé
gesnek itélternIermi. Es mivel azokban ai Olasz Autorokban a Szent-Irásnal
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sza var nem voltak Ieljegyezve, nagy szorgalmatossággal sok he~yeken meg
kerestem, és fel jedzettem, midőn Olaszból magyarra fordítottam... .

Nem magától irt és a "sommába foglalás" is csak a terjengő
sebb részek összevonását jelenti. A szentírási helyek pontos meg
keresése és idézése pedig a kritikai pontosságnak jele, ami a hi
telességet segíti.

A tudós tanultság divatjáról árulkodó vonások mellett Illyés
András munkádának fontosabb a másik arca, A ssíve aharcothozó
újítás és megúfhódás helyett a régihez, a békésen ragyogó körep
korihoz ragaszkodik. Altalában egész életén a békesség és nyuga
lom utáni vágy árad. E·zért veszi kezébe a sztoikus Oatőt, A tö
rökverő és az egymáselleni harcokban a reformáció és megujh6
dás vitáiba belefáradt már ez a kor. De elfáradt Illyés is.

... Magyar Országból kétszer rnentem Erdélybe, ottan lévő rég! Ke
resztyén Anyaszentegyházakot meglátogattam Püspökségernnek hlvatallya
szerént .. , Midőn hat esztendők elmulván másodszor ,is bémentern ... az hadi
sok háborúságok míatt, sok nyomorúságokot szenvedtem. Végre Istennek tlt
kos Itiléséből halálos betegségből elnyomattattarn.. Azokáért az Irgalmas Is
tennek fogadást törtem, hogy ha ö Sz. Felsége engemet meggyógyítván, ji;
egésségben ki hoz Magyar Országba, a Szentek Eletét másodikszor ls Ma·
gyal" nyelven kibocsáttom édes Magyar nemzetemnek lelki vlgasztalására, és
'épületére (a mint sokan kívánva kívánták), Meghalgatott engem és jó se
gétséget nyujtott nékem az Irgalmas ISTEN, és fogadásomat bétellyesítet
tem. dicsértessék az ö áldott szent Neve ...

(Szentek Etete. ötödik rész. 1707.)

Ez az arc a vitairatok kora után a szebbet, nyugalmasabbat
kereső Illyésnek vonásait hordozza. A békességet óhajtó nemzedék
pedig a középkori legendák világában titkos vágyait látja telje
sülni. A inai értelemben vett szépirodalom híjján ez köti le fi
gyeimét és képzeletét. Elmerül a regényes részletekben. Szent
Cipriánnak, Afrika vértanú püspökének életében például annak
.a jámbor keresztény szűznek, Jusztinának sorsa érdekli, akit '8
n.lég pogány ifjú Ciprián bűbájossággal akar magához fordítani
-sikertelenül. Másutt Szent Borbála apja, hogy leányát a hivsá
gos szórakozások felé terelje, kétablakos fürdő-házat építtet; de
Borbála hármat vágat rá, hogy így titkon a Ssentháromságréf el
mélkedhessék. A terjengős elbeszélés az olvasó számára tanulsá-
gos, épületes, de egyúttal szórakoztatő is volt. A változatosan gaz
-dag tartalom mellett beszélhetnénk eleven stílusáról, melvet II
nyelvújífők is példaképül tekintettek. Kazinczy és Kölcsey VeT'
senzve aiánlotték egymásnak Illyés olvasását; Szemere pedig fel
kiált: "Én a szüret után elvégesém a Szentek Életét, imádott em
berem Illyés..... Pedig ő erre gondolt a legkevésbbé; nam stí
lust akart művelni, még kevésbbé a széles néprétegek ssórakostatő
BZépirodalmát megteremterd. Egyszerűen a lelkek üdvösségére gon
doH:

!Cövessük a régi Szentek példáját: kik a Mártyrok Innepét azért akar
ták szentelln;i, hagy azoknak szerit életét tükörül -vegyük magunknak: és ha
oda .akarunk menni, a hová ők jutottak. úgy éllyünk mínt azok éltek. hogy
az őrök ~mádságok .által a Merunyei boldogságban éltyünk .. _
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