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Muratori és Révai Miklós

A magyar piarista rend a 18. század folyamán egyre nagyobb szerepet játszott
hazánk szellemi életében. A század első felében, amikor iskolahálózatát az egész
ország területére kiterjesztette, a barokkal való szembenállása még inkább csak
a nevelési módszereikben és a fokozottabb természettudományi érdeklődésük

ben jelentkezett. Később, a század második felében a piarista rend nagy szerepet
játszott a magyar felvilágosodás reformtörekvéseinek sokoldalú előkészítésében

is. Ebben egyrészt az az új filozófia játszott közre, amelyet a magyar piaristák
főként Olaszországban ismertek meg, másrészt pedig az a magyarosodási fo
lyamat, amely szintén a század dereka táján vette kezdetét a rend iskoláiban.
Az Itáliából kiinduló felvilágosultságnak az egyik fő képviselője Eduardo Cor
sini volt. Az általa képviselt felvilágosodást, bizonyos humanista hagyományok
felélesztésemellett, a tudatos korszerűség jellemezte:a skolasztikával való szem
befordulás és a nyitottság az újabbkori bölcseleti és természettudományos gon
dolkodás előtt. A magyar piaristák természettudományos érdeklődésére nagy
hatással volt Giovanni Battista Beccaria munkássága is. Ennek az új, az ún.
"recentior philosophiá"-nak a magyarországi bevezetésében különösen nagy
szerepet játszott báró Cörver Elek és Cörver János, valamint Bajtay Antal. Ké
sőbb a rend provinciálisává lett Cörver János szinte kötelező filozófiává tette az
új bölcseletet. Ennek az egyik alapelvét Conradi Norbert 1772-benVeszprémben
a bölcselkedés és a gondolkodás szabadságában határozta meg. "Nem ugyan a
teljes, zabolátlan szabadságban - mint írja -, hanem a helyes ész és a vallásos
érzés keretén belül való szabadságban."

Ez a vallásos érzés keretén belüli szabadság, vagyis a keresztény hitnek és a
modern eszméknek, az öröknek és a változónak az összeegyeztethetősége tette
oly nyílttá a 18. század második felében a hazai piaristák gondolkodását. E
szellemi pezsgés eredményezte, hogy ezekben az évtizedekben a rend oly sok
kiváló írót és tudóst adott a magyar szellemi életnek. Nem vállalkozhatom arra,
hogy Révai Miklós gazdag életpályáját akárcsak főbb vonásaiban is áttekintsem,
csupán rá szeretnék mutatni a nagy író és tudós szellemi indítékai között egy
olyan eddig figyelembe nem vett ösztönzésre, amelyik szorosan kapcsolódik a
fentiekben vázolt, az egész rendre kiható olaszországi felvilágosodás eszméihez
és megfelel a Conradi által említett"vallásos kereteken belüli szabadság" köve
telményének is.

A korábbi években, részben Révai Miklós publicisztikai munkásságának
elemzése közben, részben pedig közeli barátjának, és főleg tudományszervező

törekvéseiben közös programmal rendelkező társának, Bessenyei György mű

veinek kritikai számbavétele során jutottam arra a meggyőződésre, hogy mind
két író munkásságában - az eddig feltárt példák és ösztönzések mellett 
felismerhető egy eddig velük kapcsolatban még számba nem vett nagy írónak
és tudósnak az olasz reforrnkatolicizmus kiemelkedő személyiségének, Lodovi
co Antonio Muratorinak a hatása is. Ezt mindkettőjük esetében oly jelentősnek

tartom, hogy Bessenyei 1779-benbekövetkezett és Révai Miklós által versben is
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köszöntött katolizáJását jelentős mértékben az olasz reformer eszméi hatásának
tulajdonítom, nem pedig Mária Terézia iránti opportunizmusnak, ahogy erről

az eddigi szakirodalom jelentős része vélekedett, mint ahogy Révai Miklósnak,
főként a publicisztikájában megnyilvánult, és magas érzelmi fokon képviselt
keresztény humanizmusát is részben tőle eredeztetem. (Bessenyeivel más alka
lommal fcglalkozom, de a fentiekhez csak annyit fűzök még hozzá, hogy újab
ban előkerült folyóiratában 1781-ben ő maga nyíltan katolikusnak nevezte ma
gát. De ennél is fontosabb, hogy gondolatai közott gyakran találkozunk Mura
tori alapvető tételeivel: a "jóságos cselekedetek" nélküli hit elégtelenségével, a
felebaráti szeretet és a természet szerinti cselekvés tana mögül rémként előbuk
kanó egyenlőtlenséggel, amiből Muratori a szegénységet származtatta, és amit
Bessenyei is - ezek szerint nem csak Rousseau nyomán - oly sokat emlege
tett.)

Muratori jelentőségével és sokoldalú nemzetközi hatásával korábban inkább
csak az olaszországi kutatás foglalkozott behatóbban. 1943-tól Eduard Winter
jozefinizmus-kutatásai nyomán német nyelvterületen is megnőtt az érdeklődés

iránta. Ellentétben az osztrák kutatással - nálunk még nem térképezték fel a
nagy olasz gondolkodó munkáinak elterjedtségét. Az osztrák és cseh kolostorok
valamint az egyetemi könyvtárak levéltárainak és könyvgyűjteményeinek át
vizsgálása azonban azzal az eredménnyel járt, hogy Muratori munkái Ausztri
ában rendkívüli népszerűségnek örvendtek, és személyes, valamint levelezói
kapcsolatai is kiterjedtek voltak.

Magyarországi vonatkozásban ismeretes, hogya lS. század ötvenes éveitől

kezdve az olasz tudósnak több műve is megjelent hazánkban latinul, illetve két
műve magyarul is. Magyar nyelven a két legalapvetőbb munkája látott napvi
lágot: 1763-ban Egerben a Della regolata divozione dei christiani (A keresztény em
bernek valóságos áhitatosságáról címmel), Séllyei Nagy Ignác fordításában, és 1776
ban, bécsi kiadásban a Trattato della Carita (A nagy parantsolatnak tudniillik a fele
baráti szeretetnek igaz magyarázatja címen), Gálfalvi Ozdi Ferenc fordításában és
bevezetőjével. E munkák elterjedtségét jelentősen növelte az a körülmény, hogy
e két mű latin változatai az egykorú ún. "liber gradualis"-ok keretében több
hazai egyházi főiskola nyilvános vitatkozásai alkalmából, a tézisekhez kötve
ajándékozásul is szolgáltak.

Révainak e kiadások mellett természetesen alkalma nyílhatott Muratori mun
kásságát azokban az ausztriai gyűjteményekben is megismerni, ahová élete fo
lyamán elvetődött, Tudjuk, hogy különösen a bécsi nagy könyvtárak gyakorol
tak rá olyan hatást, aminek nyoma van még költeményeiben is. A piarista ne
velés alkalmassá tehette ót azoknak az újabb modern gondolatoknak a befoga
dására, amelyek nemcsakhogy nem irányultak a kereszténység alapvető tanítá
sai ellen, hanem éppen azokat kívánták az eredeti, evangéliumi szellemhez kö
zelíteni. Főként saját hazai akadémiai terveinél azonban hatással lehettek rá az
olasz tudósnak azok a törekvései, amelyek az egész Itáliára kiterjedő tudo
mányos akadémia megalapítását célozták. (J primi disegni della republica letteraria
d'Italia 1703.) Nem állt távol Révai kritikai programja sem Muratoriétól, aki az
17üS-ban írt Delle riflessioni sopra il buon gusto című művében az értékes művek
től élesen megkülönböztetendőknek és elhanyagolhatónak bélyegezte azokat az
értéktelen könyvecskéket, amelyeket "hátgörbüléssel és nem ésszel szerzett mű
vek"-nek nevezett. Mint írja: "Nem fogunk törődni az irodalmi respublica szá
mára nunden haszon nélküli könyvekkel." Révai így írt a Magyar Hírmondó-
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ban: "Ha ki azt kívánja tőlem, hogy közre botsássam valamiét, azt is akarja
egyszersmind, hogy megdicsérjem! Pedig lsten látja lelkemet, én a rosszat nem
ditsérhetem." 0784. febr. 7. 82. o.) Muratori a Della perfetta poesia című művében

az olasz irodalmi viszonyok taglalása során síkra szállt a nyelv tisztaságáért;
ismeretes, hogy Révai is purista volt, és a költészetnek alapvető jelentőséget

tulajdonított a nyelv művelésében. Muratori könyvkiadói tevékenységével is
példát adhatott a magyar író számára, akinek a múlt emlékeit tartalmazó kiad
ványának címe (Antiquitates Iiteraturac Hungaricact szintén emlékeztet Muratori
nagy forráskiadó vállalkozásaira. az Antiquitates Italieae medii aevi című kiad
ványra.

Mindezek természetesen még behatóbb vizsgálatokra szorulnak, de munkás
ságuk párhuzamosságait így is illusztrálják.

Ugyanakkor Muratori két nagyfontosságú és nagyhatású, magyar nyelven is
megjelent munkájának Révaira gyakorolt hatását már közvetlenül is kimutathatjuk,

A nálunk időrendbenkorábban kiadott. devotioról szóló mű magyarul 1763
ban, Barkóczi érsek jóvoltából jelent meg A keresztény embernek valóságos áhitatos
ságáról címmel. A szerzó e munkájában a keresztény áhítatosság kérdéseivel
foglalkozik, számos, részben már a II. Vatikáni zsinatra emlékeztető reformja
vaslattal. Felveti benne a szentmise nemzeti nvelven való celebrálásának. a hí
vők beavatásának. a történelmi hitel nélküli szentek törlésének és az ünnepek
valamint a kuItuszok csökkentésének a gondolatát. Bírálja könyve utolsó részé
ben azokat, akiknél az áhítatosság csak külsóségekben nyilvánul meg. "Mit
használ tehát a durva, kopott öltözet, a mord kedvű tekintet az isteni dolgokról
és klastromi fenyítésekről való mély tudomány? Kétséges jelek és ékességek
ezek; meg is történhetik, hogy az illyetén szívekból igen távol legyen az igaz
áhitatosság" - írja.

E megállapításnak nemcsak lényegével, de még stílusával, kifejezéseivel is
egyező az a kritika, amit Révai írt a Magyar Hírmondó programcikkében egyes
"képmutató, fenyítékes erkölcsoktatókról" és "komor szabású iskolák"-ról. Sze
rinte a bölcsesség .mem csak szomorú kép, hanem mosolyogva is szól."

Muratori e művében is, de különösképpen a Trattato della Carita-ban, a tevé
keny felebaráti szeretetről ír. Miként a magyar fordítás címe A nagy parancsolat
nak tudniillik a felebaráti szeretetnek igaz magyarázatja is mutatja, a Főparancsolatot

állítja könyve tengelyébe. Körüljárva a Szent Pál-i gondolatot, elítéli korának
mindazokat a visszaéléseit és formalizmusat. amelyek a jócselekedetek hiányá
ból és a hit külsőséges, barokkos megnyilvánulásaiból. a csak dekoratív jellegű

ünnepélyeikből származtak.
Muratori e munkájának hatása kimutatható Révai múveiben is. 1782-ben, VI.

Piusz pápa bécsi látogatása alkalmából írt latin elégiájában, miután röviden
összefoglalta a Főparancsolat tanítását, megjegyezte, hogy minden más törvény
erre vezethető vissza, ez ad reményt és boldogulást, miután a fösvénység vala
mint az önzés megrontotta a lelkeket és a babonaság igazságtalan törvényeket
eredményezett, mintha Isten hirdethetett volna ilyen hittételeket.

A keresztény devotioról, de főként a caritásról szóló könyvben Muratori sze
rint Krisztus követőit nem az imádkozásról és a világtól való elvonulásról, ha
nem a tevékeny felebaráti szeretetről lehet felismerni. A szegények, az elhagya
tottak és a hatalmi visszaélések áldozatai megmentésének vágya nála a pietis
tákénál aktívabb szenzibilitáshoz vezetett, amellyel a világ elesettjei felé fordult.
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Révai Miklós 1783 decemberétól kezdődően mindössze négy hónapig tartó
szerkesztői-újságíróitevékenysége során, publicisztikai megnyilatkozásaiban ta
núi lehetünk, egy Muratorihoz nagyon hasonló, az emberi kiszolgáltatottságot
felismerő és azt leleplezni kívánó magatartásnak.

Cikkeiben a szegények iránt érzett szolidaritás érzése dominál. Az "emberi
szív" -nek, az "emberszeretet"-nek, az "érzékenység"-nek a gyakori emlegetése
stilárisan is emlékeztet Muratori okosan érvelő, de bizonyos új szenzibilitással
is rendelkező prózájára.

Rövid szerkesztői tevékenysége során a Magyar Hírmondóhoz az ország kü
lönbözö vidékeiről beérkezett híreket többnyire saját véleményével kiegészítve
tette közzé. E kommentárok csaknem mindig a cselekvő emberszeretet szüksé
gességét hangsúlyozzák.

Igy például a lap 1784. március 17-i számában, amikor arról adott hírt, hogy
sokan a kemény téli hidegben még a gyümölcsfáikat is eltüzelni kényszerültek,
és a gabonát kézi malommal őrlik, Révai ezt fűzte a hírhez: "Szakad az ember
szíve a szánakodástól, hiszen sok egyéb szomorú eseteket is emleget azon levél...
Ebben az ínségben tsak már az emberszeretés mindenütt elevenen munkálód
nék!"

Kézenfekvő gondolat, hogy mindez a nemesség és emberségesség származ
hat abból a felvilágosult szellemből is, amely - a kegyesrendi hagyományokkal
együtt - a piarista rendet jellemezte és amelynek szellemében Révai is nevel
kedett. Továbbá arra is lehetne hivatkozni, mint ahogyan ez nem ritkán meg is
történt, hogy Révai a bécsi jozefinista felvilágosultság hatása alá került. Termé
szetesen mindkét állításban van bizonyos igazság, különösen ami a piarista fi
lozófia és nevelés hatását illeti. De Révait nem nevezhetjük egyértelműen joze
finistának, e fogalomnak sem a Maaís által megfogalmazott "felvilágosult állam
egyháziság" értelmében, sem az Eduard Winter által bevezetett "római katolikus
egyházi reform" értelmezésében. Ahogy Muratoriról az újabb kutatások kimu
tatták, hogy Winter indokolatlanul nevezte őt a jozefinizmus szellemi elő

készítőjének,hasonlóképpen Révai gondolkodását is el kell választani Il. József
egyházügyi intézkedéseinek filozófiájától. A részleges illetve látszólagos egye
zések ellenére a lényeget illetően alapvető különbség volt közöttük. Míg Mura
tori és követői a vallási élet belső megújulását akarták, az uralkodó a felvilágo
sodás - és részben Muratori eszméinek is - csupán a felszínét vette igénybe,
viszont tudatosan törekedett az egyházi tekintély kiiktatására és az államegyház
kialakítására. E céljai elérése érdekében sokkal inkább támaszkodott a bécsi jan
zenisták körére. A jócselekedetek fontosságát és az akarat szabadságát hirdető

Muratoritól távol állt a predestinációban hívő és a kegyelem jelentőségét túl
hangsúlyozó janzenista filozófia.

Hasonlót tapasztalhatunk Révai Miklós esetében is. Talán sikerült a fentiek
ben alátámasztani, hogy gondolkodásában - főként publicisztikai működése
során - egy olyan reformirányzat hatása mutatható ki, amely leginkább Mu
ratorira emlékeztet. Ezek az eszmék nem egy abszolutisztikus uralkodó egyház
ügyi túlkapásait kívánták szolgálni, hanem a keresztény tanítás eredeti tisztasá
gának és a szociális érzékenységnek a fontosságát hangsúlyozták.
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