
KÁDÁR LÁSZLÓ

Kádár László Gábor (1927
1986). 1945 nyarán a cisz
teri rend noviciusaként
kapta a Gábor nevet. Teo
IÓQusként történelem ta
námak készütt. Rendje
működésének felfüggesz
tése után újmisésként ke
rütt az egri főegyházme

gyébe. 1972-tól veszprémi
segédpüspök, 1975-től

veszprémi megyéspüspök,
1978-tól egri érsek volt. A
megváttozott körülmények
között is megmaradt a tör
ténelem iránti érdeklődése.
Az. Érseki Levéttár gazdag
anyagából Eszterházy Ká
roly egri püspök tevékeny
ségét választotta kutatási
területéül. A tanulmány
Hölvényi György közlése.

Eszterházy Károly
racionalizmusa
A felvilágosodás sokrétű szellemi áramlatának egyik leglényege
sebb mozgatója a racionalizmus, melynek gyökerei mélyen nyúlnak
vissza az emberi gondolkodás történetébe, hogy először nyíltan és
saját névvel ellátva a 17. században jelentkezzék az európai szel
lemi életben. A kezdetben tisztán filozófiai áramlat a 18. században
már világnézeti felfogássá szélesült, és a felvilágosodásban az élet
minden területén éreztette hatását. Érthető, hogy éppen kiterjedt
hatásköre miatt nagyon különböző reakciókat váltott ki az addig
uralkodó világnézetek híveiben. Egyes területeken merev ellenál
lásba ütközött, más téren pedig alkalmasnak látszott arra, hogy
egyes elemei beépüljenek az addigi rendszerbe, és azt az új idők

követelményeinek megfelelővé tegyék. Végül bizonyos vonatkozá
sokban, sokszor tudat alatt, de ellenállhatatlanul formálta a külön
féle világnézetek híveit.

A következőkben a 18. századi Eger egyik nagy egyéniségének,
Eszterházy Károly egri püspöknek alakján keresztül szeretnénk
vizsgálni a racionalizmus eszméinek hatását azokon a területeken,
melyek befolyása alatt álltak.

A 18. századi magyarországi társadalmi adottságok folytán Esz
terházy kezében erkölcsi, politikai és gazdasági hatalma következ
tében olyan erők összpontosultak, melyek révén felfogását nemcsak
vallási, hanem tudományos, irodalmi és művészeti téren is érvé
nyesíteni tudta. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy ebben az oly
sok téren ható felfogásban milyen szerepet játszott a racionalizmus.

Eszterházy Károly egri működése majdnem átfogja a 18. szá
zad második felét. 1762-ben lett egri püspök, és az is maradt ha
láláig, 1799-ig. A terület, ahol Eszterházy működött, kiterjedt Eger
városán kívül az akkori egri egyházmegyére, mely magában fog
lalta Heves, Borsod, Abaúj, Sáros, Zemplén, Ung. Bereg, Ugocsa,
Máramaros, Szatmár, Szabolcs vármegyéket, a Jászságot, a Nagy
kunságot és a hajdú városok egy részét. Családi birtokai révén
pedig, művészeti téren Pápa és környéke is befolyása alatt állt.
Ezeken a területeken Eszterházy hármas hatáskörben, különböző

mértékben tudta érvényesíteni befolyását. Mint püspöknek az
egész egyházmegye területén döntő szava volt vallási, kulturális,
sőt bizonyos fokig politikai téren is, bár az utóbbi a jozefinizmus
előretörése idején erősen gyengült. Mint Heves megye főispánja

fokozottabban szólhatott bele amegye közigazgatásába is. Végül
mint földesúrnak Eger városában és a püspöki birtokok területén
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a gazdasági élet irányítása is a kezében volt. Birtokai egyben gaz
dasági bázisul szolgáltak tervei végrehajtásában.

Eszterházy Károly 1725-ben született olyan család gyerme
keként, mely mindkét ágon a magyar főnemességhez tartozott. A
püspök apja, Eszterházy Ferenc katonaként kezdte pályáját, majd
borsodi főispán és tárnokmester lett. Anyja, Pálffy Szidónia a
szatmari békekötés császári megbízottjának, Pálffy Jánosnak volt
a leánya. Nyolcadik gyermek volt a családban, és az otthoni kör
nyezetben erőteljesen érvényesült a barokk vallásos szellem. A
család férfi és nőtagjai közül számosan léptek egyházi pályára
vagy vonultak kolostorba. Egyik nagybátyja, Eszterházy Imre,
esztergomi érsek jelentősen befolyásolta támogatásával a papnak
készülő fiatalembert.

Középiskoláit a jezsuiták pozsonyi hat osztályú gimnáziumá
ban végezte, és még nincs tizenhat éves, amikor a nagyszombati
egyetemre kerül, hogy mint papnövendék megkezdje filozófiai ta
nulmányait. Itt is a jezsuita rendszer szerint folyt a tanítás, sko
lasztikus módszerekkel, jelentős helyet biztosítva a nyilvános vi
tatkozásnak, melyek során Eszterházy többször kitűnt nagy tudá
sáv al, előadókészségével.' Bár az előadott tételek között a racio
nalista elvek nem kaptak helyet, de a megcáfolandó ellenvetések
között már szerepeltek a cartesianizmus tételei. Ugyanakkor a ra
cionalizmus közvetett hatására egyre nagyobb szerepet kapott a
matematika és fizika oktatása. Nagy hatással volt a fiatal Eszter
házyra az egyik jezsuita fizika tanár, Kéri B. Ferenc, aki tulajdon
képpen a nagyszombati csillagvizsgáló megalapítója volt. Ö maga
szerkesztett teleszkópot, mely még Londonban is feltűnést keltett,
és Európa-szerte elismert csillagászati megfigyeléseket végzett.i
Eszterházy érdeklődése a csillagászat és a természettudományok
iránt ezekre az évekre nyúlik vissza.

Bár a nagyszombati egyetem az ország legszínvonalasabb fel
sőoktatási intézménye volt, a család a legmagasabb szintű kép
zettséget kívánta megadni a tehetségesnek mutatkozó ifjúnak,
ezért a filozófia és az első teológai év befejezése után a szintén je
zsuita vezetés alatt álló római Collegium Germanicum Hungari
cumba küldték Eszterházyt tanulmányai befejezésére. Bár az inté
zet célja nem a tudósképzés, hanem gyakorlati lelkipásztorok ne
velése volt, a tehetségesebb növendékeket mégis az ún. theologia
speculativa elsajátítása érdekében a Collegium Romanum előadá

saira járatták. Eszterházyt kiváló nagyszombati tanulmányi ered
ményei miatt ennek a különleges kurzusnak a második évfolya
mára vették föl. Itt lehetősége nyílt arra, hogy a jezsuita felfogá
son kívül más teológiai irányzatokkal is megismerkedjen. Itt talál
kozott a Sorbonne jónevű tanárának, Henri Tournélynek (1568
1729) műveivel, akinek jelentős szerepe volt a janzenizmust elíté
lő Unigenitus bulla franciaországi elfogadtatásában. Bár művei

ben a racionalizmus és janzenizmus ellen foglalt állást, kimerítően
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foglalkozott mindkét irányzat tételeivel, és így Eszterházynak al
kalma nyílt közelebbrőlmegismerkedni a racionalízmussal," Tour
nély dogmatikus volt, morálisban viszont egy másik, szintén fran
cia szerző gyakorolt rá nagy hatást, Gabriel Antoine (tl678), aki
nek rigorizmusában janzenista befolyást vélnek fö1fedezni a teoló
gia történészei.

Figyelemreméltó, hogy ez a két, a maga korában jelentős fran
cia teológus, akik mindketten a 17. században éltek és Francior
szágban a racionalizmus szülőföldjén közvetlen kapcsolatban áll
tak az irányzattal, még ha ez a kapcsolat negatív volt is, milyen
nagy hatással voltak Eszterházyra. Néhány évvel azután, hogy
egri püspök lett, és megindította elődje, Barkóczy Ferenc által ala
pított püspöki iskola egyetemmé való átszervezését, a két francia
szerző könyveit tankönyvként bevezette az egri teológiai oktatás
ba. Antoine könyvét Egerben is kiadatta, megjegyezvén azt, hogy
annak idején, római növendék korában ezt a tankönyvet használ
ták a római egyetemeken."

Tanulmányain kívül Rómában két nagy egyéniség befolyásolta
és alakította Eszterházy szellemi fejlődését. Az egyik maga az ak
kori pápa volt. XIV. Benedek nagy tudományos érdeklődése és
felvilágosult francia körökkel (Voltaire, D'Alambert rokonsága)
folytatott levelezése miatt még a nem egyházi történetírásban is
mint a 18. század legfelvilágosultabb pápája szerepel, Eszterházy,
aki nyitott szemmel figyelte a római eseményeket, nemcsak a pá
pa intézkedéseiben találhatott követendő példát, hanem közvetlen
találkozások során személyesen is megismerhette a tudo
mánykedvelőpápa szellemes, széleslátókörű egyéniségét.

Ha csak röviden is felsoroljuk mindazt, amit XIV. Benedek a
tudományon és művészetek terén tett, lehetetlen nem észrevenni
benne azt a mintaképet, akit Eszterházy főleg fiatalabb éveiben
szinte minden részletében követett. Legnagyobb hatással Eszter
házyra a pápának az a modem felfogása volt, amellyel az egyete
mi oktatást gondjaiba vette. Ez a gondoskodás nemcsak a római
egyetemekre terjedt ki, ahol olyan új tantárgyakat vezetett be,
mint a racionalizmus hatására kialakult egyháztörténelem, hanem
főleg szülővárosának, Bolognának egyetemét korszerűsítette

nagyvonalúan. eltörölte a boncolásra vonatkozó 13. századi egy
házi tilalmat, és nemcsak az anatómiai oktatást vezette be, hanem
anatómiai múzeumot is létesített. Nyolcvanezer kötetre növelte az
egyetemi könyvtár állományát, csillagvizsgálót építtetett, bevezet
te a felső-matematikai, fizikai és botanikai stúdiumokat. Ugyan
akkor Eszterházy művészeti téren is követendő példára talált a
pápa alakjában. Ó mérette föl és térképeztette Rómát először, és
tudatos, ésszerű elvek szerint rendezte a város utcáit, különös
gonddal a műemlékekre, és egész sor új művészeti alkotással is
gazdagította. Mindehhez bizonyos liberális légkör járult, amit a
pápa alakított ki maga körül, s melyben a kortársak a reneszánsz
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újjáéledését vélték felfedezni. Ö vonta vissza a Galilei tételeire vo
natkozó tanítási tilalmat 1754-ben, és enyhítette az egyházi cenzú
rát is.5

Ugyanakkor még valakinek, az előzővel sok mindenben ellentétes
hatása erősödik meg Eszterházyban a római évek során: Borromei
Károlynak, a volt milánói érseknek a hatása, aki nem a közvetlen
kapcsolat révén, hanem egy évszázada tartó, nagyon elterjedt és élő

kultuszával hatott rá. Borromei Károly, akit az egyház hivatalosan
szeritjének tekintett, a tridenti zsinat határozatainak egyik inspirá
lója és első végrehajtója volt, és mint ilyen nagy hatással volt még
a következő század püspökeire is. Hatása nálunk, Magyarorszá
gon is, épp a sajátos történelmi helyzet miatt a 18. század folya
mán jelentkezett, számos magyar püspök őt tekintette eszmény
képének és a Károly keresztnév elterjedése szélesebb körökben is
mutatja népszerűségét. Eszterházy maga is ezt a nevet kapta a ke
resztségben, és nem véletlen, hogy a főnemes család épp Károly
new fiát szánta papi pályára. A különösen erős szálak, melyek a
volt milánói érseket a Collegium Germanicumhoz fűzték, csak
még jobban elmélyítették ezeket a benyomásokat.

Mi volt hatásának eszmei tartalma? A tridentinum reformjának
végrehajtását a püspökökön kezdte. Pontosan előírta a püspökök
kötelességeit, jogkörét, és lelkiismeretben tette őket felelőssé a rá
juk bízott hívek lelki üdvéért, egyházmegyéjük szellemi és anyagi
javaiért. Ez a felelősségérzet, amit Borromei példája is fokozott,
mély gyökeret vert Eszterházy lelkében. Hiszen társadalmi hely
zete szinte predestinálta arra, hogy előbb vagy utóbb püspöki
székre kerüljön. A Germanicum névjegyzékébe ezzel a megjegy
zéssel írták be a 19 éves papnövendék nevét: "capax cathedrali
um Hungariae". Eszterházy tehát kora ifjúságától kezdve tudato
san készült a püspökségre, és ebben a törekvésében talált köve
tendő eszményképet Borromei alakjában. Ez a követés tudatos
volt Eszterházyban, mutatja ezt nem csak az a hely, amit az általa
létesített műalkotásokban biztosított a szent számára (dombormű

vű arcképe az egri líceumi könyvtárban, oltárkép a pápai temp
lomban, ahol a szent mellé önmagát is odafestette Eszterházy),
hanem a kortársak tanúsága is."

1748-ban ezekkel az eszmékkel és ennek a két nagy egyházfér
finak sok vonatkozásban ellentétes hatásával a lelkében tért
vissza Rómából Eszterházy, hogy néhány évi egyszerű lelkészi be
osztás után a közéleti pályán kapjon helyet. Több éven keresztül
a Helytartótanács vallásügyi és lelkészpénztári bizottságában mű

ködött mint tanácsos. Innen került 1759-ben a váci püspökség él
ére. Vác azonban csak néhány évet jelentett életében, 1762-ben az
udvar az egri egyházmegyét kívánta Eszterházyra bízni. Nem
könnyen vált meg Váctól. de végülis engedelmeskedett, és 1762
júniusában elfoglalta az egri püspöki széket.
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A következőkben szeretnénk bemutatni Eszterházy majdnem
négy évtizedes egri működésében azokat a tényeket, melyek köz
vetlenül vagy közvetve "racíonalísta" felfogás ról, ízlésről vagy
módszerekről tesznek tanúságot. Félreértések elkerülése végett
szeretnénk hangsúlyozní, hogy Eszterházy következetesen és
míndvégíg meggyőződéssel ragaszkodott az egyház hivatalos ta
nításához és a 18. századi hívatalos katolíkus felfogás korlátait
sem elméleti, sem gyakorlati téren át nem lépte. Ennek ellenére
sok vonatkozásban és ámyaltan jelentkezett tevékenységében a
racionalizmus.

Eszterházy, mínt láttuk, élethívatásának tekíntette a püspöksé
get, méghozzá abban az értelemben, ahogy azt a tridenti zsínat
megfogalmazta, mely szerint a püspök elsőrendű kötelessége egy
házmegyéjében a hít igazságainak tanítása és védelme. Először

ebben a vonatkozásban keressük a racíonalízmus jelentkezését
Eszterházy tevékenységében.

Már a 17. század végén, de még ínkább a 18. század folyamán
a racíonalízmus a katolíkus teológíában is új, addig nem ismert
irányzatokat indított meg. Egyrészt a teológusok is észrevették,
hogy az új filozófiai tan Descartes-tól kiindulva és a racíonalíz
must következetesen végrehajtva, a kínyílatkoztatás elvén álló
teológíáknak új ellenfelévé válík, és keresték a védekezés lehető

ségeít, másrészt új szempontok merültek fel a racíonalízmus hatá
sára, melyek a teológíának új ágazatait hozták létre. Így született
meg egy egészen új szemléletű egyháztörténelem, a vallástörténet,
a Bibliával foglalkozó segédtudományok egész sora, melyekkel
együtt járt a keleti nyelvészet, főleg a héber nyelvtudomány fel
lendülése. Sajátos hatása volt a racíonalízmusnak, hogy maguk a
teológusok is bízonyos mértékig elfordultak a skolasztika speku
latív irányától, és fígyelmüket ínkább a gyakorlati kérdéseknek
szentelték: így jött létre ebben a korban a lelkipásztorkodástan, az
egyházi szónoklástan, a hítoktatás módszertana.

Eszterházy maga soha nem tanított teológíát, de megnyílatko
zásai és terjedelmes ún. lelkipásztori körlevelei mutatják, hogy
nagy érdeklődést tanúsított a fent említett teológiai stúdiumok
íránt. Különösen érdekes ebből a szempontból az 1796-ban saját
neve alatt kiadott utasítása a koraszülött és életképtelen gyerme
kek megkeresztelésével kapcsolatban, melyben a teológiatörténet
az első magyar .medicina pastoralís" jelentkezését látja?

A racionalizmus hatását tükröző új teológaí irányzatot látjuk
érvényesülní azokban az intézkedéseiben is, melyekkel a papkép
zést kívánta korszerűsítení. Megelőzve ebben a jozefínízmus ílyen
irányú törekvéseit. Alíg érkezett Egerbe 1762 nyarán, még az
őszön bevezette az egyháztörténelem tanítását a teológiai iskolán,
külön tanárt nevezett ki, és az előírt -tankönyvek között ott talál
juk Pray, Schmitt és Szentpétery mellett Laurenzio Berti műveit,

akit határozott skolasztikusellenes felfogás és új irány keresése
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miatt az, ún. történeti teológia és dogmatörténet úttörőjének tarta
nak.'' Érdekes azonban az egyháztörténelem tanításához mintegy
tíz év múlva, 1774-ben adott utasítása, amikor már a jozefinizmus
papnevelési tervezete ellen védekezik. .Szükségesnek látom - ír
ja -, hogy a történelem tanára kifejtse a vallás szerepét az embe
riség földi boldogulásában, a kultúra fejlődésében, úgy azonban,
hogy a növendékek soha ne tekintsék ez utóbbiakat végső célnak.
A történelem a teológia része csak - folytalja -, és annyiban
tárja elénk a földi boldogulást, amennyiben az örök élet céljait
szolgálja. Vigyázzanak a tanárok, nehogy rossz katolikusokat,
vagy pláne libertinusokat neveljenek iskolánkban.?" Egyszerre
kettős magatartást találunk itt. A vallás szerepét hangsúlyozza a
földi boldogulásban, jellegzetesen felvilágosodott, racionalisztikus
szemléletmóddal, de ugyanakkor már ott van benne a félelem,
nehogy az említett elv libertinusokká tegye a történelemmel fog
lalkozó papnövendékeket.

Az új irányzatok elfogadását jelentette a héber és görög nyelv,
a bibliai földrajz bevezetése a Szentírás-oktatásba. Hiszen a Biblia
eredeti szövegeinek a kutatására szintén a racionalizmus késztette
mind a katolikus, mind a protestáns teológusokat. De a papkép
zés többi tárgyaiban is tapasztalható ez az új irányzat. 1773-ban
kiveszi a használatból az addig itt tanító egri filozófia tanárnak.
Berényi Sándornak a tankönyveit, és helyettük Horváth János
műveit írja elő. Ez a Horváth János azonos azzal a nagyszombati
fizika tanárral, aki a katolikusok közül elsőnek fogadta el a new
toni fizika elveit, és haladó szemlélete miatt a következő század
hazai fizikai oktatására is nagy hatással volt." A teológia két fő
tantárgyában, a dogmatikában és morálisban is szakít az addig
érvényben lévő szigorúan skolasztikus rendszerrel, és bevezeti a
már említett két francia szerző műveit, a Sorbonne tanárának, To
urnély-nek dogmatikáját és a szintén francia Antoine morálisát. A
filozófiai és teológiai iskolán életbe léptetett újítások nem marad
tak hatás nélkül az Egerben nevelődött egyházi és világi értelmi
ségre, és Eszterházy az évek során kényszerült több növendékét
kizárni, ahogy megokolta, "modernista" eszméik miatt, mint Daj
ka Gábor és Povolni János esetében történt.

Sok tekintetben racionalista gondolkodásra vallanak Eszter
házynak azok az intézkedési, melyekkel, szintén megelőzve a jo
zefinizmust, a vallásos élet megnyilvánulásaiból igyekezett szá
műzni minden barokkos érzelmi túltengést. Szigorúan dogmati
kus alapon állva meg akarta tisztítani a vallásos életet minden
olyan irracionalizmustól, amely támadási felületet adhatott a fel
világosult közszellemnek. Különösen az ún. nem hivatalos, népi
jellegű ájtatosságokkal szemben volt bizalmatlan. Első egri intéz
kedései között találjuk azt a rendelkezést, amely egész sor búcsú
járást, tipikusan barokk jelenséget, szüntetett meg, azzal az indok
lással, hogy ezen a külsőségekben kimerülő tömegmegmozdulá-
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sok inkább kárára vannak az ésszerűen meglapozott, tiszta hit
nek, mint hogy az igazi vallásosságot szolgálnák.i' 1766-ban
ugyanilyen érveléssel tiltja meg az oltan ereklyék tiszteletét, me
lyeknek történeti hiteléhez kétely fért. 2 Kérlelhetetlen szígorúság
gal kobozta el és semmisítette meg a búcsújáró helyeken sátrak
ban árult vallásos ponyvákat, ezeket a vallásos jellegű, egyházi
jóváhagyás nélkül megjelent könyvecskéket, füzeteket. Az ilyen
koholmányok, írja, nem csak a józan hitet veszélyeztetik, de alkal
mat adnak a "modemisták"-nak a tamadásra.i" Az egyházmegyei
statutumokban, melyeket elődje, Barkóczy léptetett érvénybe, de
Eszterházy bővítve és kijavítva újra kiadott, előírja a papok szá
mára, hogy a prédikációkban kerüljék a fölösleges szóvirágokat,
ne érzelmi hatásra törekedjenek, hanem ésszerű, világos érvekkel
bizonyítsák a hit igazságait. A felvilágosodás terminológiáját
használja, amikor azt kívánja a szónoktól, hogy hallgatóik értel
mének sötétségét világosítsák föl. A szónokok kerüljék a kitalált
történeteket, mert azok az egyszerű emberek babonáinak jobban
kedveznek, mint a tiszta hitnek.14

Még erőteljesebb racionalista vonások jelentkeznek Eszterházy
és a tudományok kapcsolatában. A racionalizmus hitt a tudo
mány erejében és a tapasztalható világ megismerésében. A 18.
század felvilágosodását a vallással összhangba hozni törekedő

teológusok a Biblia parancsából: Hajtsátok uralmatok alá a földet,
veszik a kiindulás elvét, mely szerint a vallásos ember is töreked
het a természet megismerésére és meghódítására. Eszterházy
Nagyszombatban, de még inkább Rómában, XIV. Benedek példá
ján látta ennek az elvnek megvalósítására tett kísérleteket. A pápa
mondotta, hogy az egyház erejét nem világi hatalmának növelésé
vel, hanem tudós férfiaknak Rómába való összegyűjtésével kell
erősíteni. Ez volt Eszterházy szándéka is, amikor az egri egyetem
megvalósításához hozzáfogott, amikor a püspöki iskolát orvosi
fakultással bővítette, amikor korszerű, nagy anyagi áldozatokkal
felszerelt csillagvizsgálót létesített. Ezért küldi egymás után há
rom papját is Bécsbe, hogy csillagászatot tanuljanak, sőt arról is
gondoskodott, hogy Bécsből hazatérve tudásukat itthon is tovább
adják, ezért fiatal papokat osztott be melléjük. A fizikai oktatás
számára külföldről hozatott műszereket, ásványtani, botanikai és
állattani gyűjteményt hozott létre.

Szívesen vette és elősegítette. hiszen ez is a klérus tekintélyét
erősítette, ha papjai közül valaki bármilyen világi tudományt el
sajátított. Főleg a matematikát és a különféle mérési tudo
mányokat tartotta kívánatosnak, hiszen ezekkel az ismeretekkel a
pap nemcsak egyházának, hanem a falu lakosságának is hasznára
lehetett.

Élete vége felé azonban, amikor többször került ellentétbe
nemcsak a felvilágosodás hivatalos jozefinista formájával, hanem
annak a szélesebb rétegekben is jelentkező hatásával, egyre na-
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gyobb fenntartással nézte a tudományok terjedését és kételyei tá
madnak arról, hogy a tudományok felkarolásából az egyháznak
haszna lenne. 1790. május 14-én írja Garampi bíboroshoz írt levelé
ben: "Tapasztalatból tudom, hogy a világi tanok az iskolás ifjúság
nak nem hogy hasznára nincsenek, de több helyen egyenesen kárá
ra.,,15

Ennek ellenére azonban, amikor II. József halála után újra meg
nyithalja a több éven keresztül bezárt püspöki iskola kapuit, szin
te az első évek lelkesedésével lát hozzá, hogy a fizikai szertár el
kallódott műszereit újra meghozassa, a természettudományos
gyűjteményeknek új szekrényeket készíttessen. Egy nagy értékű

"mikroszkópot", amit az iskola bezárásakor magához vitetett, újra
az iskola rendelkezésére bocsájtja. A csillagásztorony működését

pedig mindvégig foltamatosan biztosította, saját személyí tulajdo
nának tekintvén azt. 6 Ekkor azonban már az a meggondolás ve
zette, hogy ha veszélyekkel is jár a tudományok művelése, jobb,
ha az a saját, személyes felülegyelet alatt történik, és a tanárok és
tankönyvek ellenőrzésével mer tudja védeni a növendékeket az
"új elvek" káros befolyásától.'

A racionalizmusban gyökerezett az a felfogás is, mely szerint
az emberi tudás hordozója és terjesztője a nyomtatott betű, a
könyv. Eszterházy tervei között kezdettől fogva szerepelt egy vi
Iágszínvonalon álló, nemcsak egyháziak, hanem világiak igényeit
is kielégítő, minden tudományágat magábafoglaló könyvtár. 1762.
szeptember elsején a líceum építése ügyében tartott megbeszélé
sen a létesítendő könyvtárt mindenki számára nyilvánosnak szán
ta. IB Ugyanazt írta 1763. október 14-én Mária Teréziához intézett
kérelmében. .Biblíothecam, quam pro omnium utilitate publicam
esse cuperem.,,19 Levelezését figyelembe véve azt kell monda
nunk, hogy a könyvtár az, amire még a csillagvizsgálónál is több
gondot és törődést fordított. A külföldi könyvek beszerzésénél
Garampi bécsi nuncius, később bíboros volt segítségére, de ezen
kívül római, bécsi ügynöke, egy párizsi pap és még sokan mások
vásárolnak könyveket a számára. A könyvek beszerzését nem öt
letszerűen, hanem átgondolt tervek szerint intézte. 1781. június
15-én minden egyes szaktanárral iegyzéket készíttetett az illető

szakhoz beszerzendő könyvekről? A könyvtár már Eszterházy
korában rendelkezett a racionalizmus és felvilágosodás minden
jelentős szerzőjének munkáival. Descartes-ot éppúgy megtalálták
az olvasók, mint Spinozát, Leibnizet vagy a természeljog művelő

it, Christan Wolffot, Grotiust, Puffendorfot, Thomasiust. De nem
hiányzott Voltaire vagy Rousseau sem. A 18. században modern
nek számító teológusok műveit éppúgy beszereztette, mint a ko
rabeli természettudományos műveket. szükségesnek tartotta,
hogy a tanárok eredetiben ismerjék az új eszmék hirdetőit. 1793
ban írta a kassai főigazgatónak, hogy az általa megküldött beszer
zendő könyvek jegyzékében olyan ártalmas műveket talált, mint
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Montesquieu és Mirabeau. Ezeknek a művei, folytatja, megvan
nak a líceum könyvtárában. A tanárok használják is ezeket a
könrieket, hogy a bennük található tévedéseket megcáfolhas
sák. 1 Hogy a könyvtárat gazdagítsa, összeíratta a vidéki plébáni
ák könyveit és a hiányzó műveket Egerbe hozatta. Több hagyaté
kot is megvásároltatott, mint az egyik Thurzó gróf francia titkárá
nak könyveit,22 elhunyt református lelkészek könyvtárait. Bár
csak 1793-ban nyitotta meg a könyvtárat, de a sűrűn váltakozó
tanárok révén sok könyv került ki vidékre és a könyvek vissza
adására felszólító levelek nagy számából arra lehetett következtet
ni, hogy már a megnyitás előtt is sokan használták a könyvtárat.

De talán az eddigieknél is jobban szembetűnő Eszterházy raci
onalizmusa, racionalista gondolkodása, ízlése azokban a képző

művészeti alkotásokban, melyeknek nemcsak megrendelője, ha
nem valóban eszmei és művészeti irányítója is volt. A műv é

szettörténeti kutatások ezt már eléggé föltárták. A bőséges levéltá
ri anyag alapján megállapítható volt , hogy Eszterházy nem elége
dett meg azzal, hogy az egyes megrendeléseknél a művészek szá
mára kitűzze a témát, hanem részletesen előírta a kompozíciót, az
ábrázolás módját, az építészek számára nemegyszer a szerkezetet,
az arányokat. racionalizmusa főleg ezekben az előírásokban je
lentkezik.

Az utasításokban használt fogalmak felismerhetően a raciona
lizmus eredeti szókincsére utalnak. Descartes-nál a dedukció alap
jául szolgáló ismeretnek "világosnak" és .rneghatározottv-nak kell
lennie. Szerinte világos az, ami a figyelő elme előtt jelen van, és
nyilvánvaló, határozott pedig az, ami minden egyébtől el van kü
lönítve, (Princ. I. 45. Med. Ill.). Nos Eszterházy utasításaiban, me
lyeket a festőművészeknek, Krackemak, Sigristnek, Maulbertsch
nek adott, mind a világosság, a felismerhetőség. az érthetőség,

mind pedig a pontos meghatározás, az alakok körülhatárolása, el
választása állandóan visszatérő kívánalmak. Nem tűrte a barokk
ban divatos, túlhajtott fény- és árny ékjátékot. neki világosan meg
rajzolt és jól felismerhető alakok kellettek, akiket a művésznek ré
gészeti precizitással kellett korhű ruházatban ábrázolnia.

A pápai templom freskóinál Maulbertschet arra kényszerítette,
hogy lemondjon minden barokkos érzelmi csapongásról, és a
Szentírás történeteit véve alapul, innen kiindulva, racionálisan áb
rázolja a megrendelt bibliai jeleneteket. Kerülnie kellett a művész

nek a fantázia szüleményeit, a homályos és érthetetlen allegóriá
kat. Eszterházy szerint a képek célja az, hogy az értelmes nézők

érdeklődését fölkeltsék és figyelmét megnyerjék. Ugyanazok a cél
kitűzések szerepeltek, mint láttuk, a papságnak adott prédikációs
utasításokban. Ott sem érzelmi hatásra kellett a szónoknak töre
kednie, hanem ésszerűen fölépített beszéddel, világos, jól megha
tározott fogalmakkal kellett a hallgatóság értelmére hatnia?3

451



24Szmrecsányi im. 259.

Kádár László nem
ismerhette a

felvilágosodás Sebastian
Merkle nevéhez fűződő

katolikus
újraértékelésének

napjainkig nyomon
követhető folyamatát.

Ma már jelentős

irodalma van a 18.
század történészei

között a XIV. Benedek
pápa és Ludovico

Antonio Muratori
nevével fémjelzett

szellemi mozgalomnak,
melyet a szakirodalom

.Preilluminismo·-nak,
.Fruhaufklarung·-nak,

.Refonnkatholizmus·-nak,
leggyakrabban

.Katholische
Aufklarung'-nak.

(Bemard Plongeron,
Adam Wandruszka,

Isnard W. Frank O. P.)

Ugyanez a törekvés jelentkezik az építészeknek adott utasítá
sokban is. Eszterházy tervbe vette egy új egri székesegyház építé
sét, ami azonban nem valósult meg. Elkészült azonban a tervező

építész számára adott részletes utasítás. Itt nemcsak azt kívánta
meg, hogy az új templom a legracionálisabban szolgálja a benne
végzendő egyházi funkciókat, hanem a méreteket és az arányokat
is előírta. Külön pontban foglalta össze a mindenben érvényesí
tendő alapelvet: A templom legyen világos, áttekinthető, minden
haszontalan szöglet, kiugró fal nélkül.24 Racionálisan leegyszerű
sített formák és célszerűen kiképzett belső terek jellemzik az álta
la építtetett falusi templomokat is.

A művészettörténészek véleménye az, hogy Eszterházy ezekkel
az előírásokkal megkötötte az alkotó művészek kezét, barokkos
lendületüket megtörte, de ugyanakkor racionalista józanságát és
célszerűségét rájuk kényszerítve új irányba, a barokkot túlhaladó
klasszicizmus felé terelte őket.

Közvetett módon sok vonatkozásban jelentkezett még Eszter
házy racionalizmusa. Jelen keretek között megkíséreltük bemutat
ni azokat a megnyilvánulásait, melyek egyrészt a legjellemzőbbek

racionalizmusára nézve, másrészt amelyek az általa létrehozott
művészeti alkotásokban. tudományos létesítményekben ma is
szemléltetik egy 18. századi nagy egyéniség vívódásait és belső

küzdelmeit, hogy harmóniát találjon a régi és új eszmék között,
Az egri líceum három nagy freskója témájában és születési idő

rendjében jól illusztrálja Eszterházy Károly szellemi törekvésének
útját. 1778-ban elsőnek készült el a könyvtárterem freskója. Ez a
freskó a tridenti zsinatot ábrázolja, amely nemcsak a katolikus
egyház, hanem Eszterházy életében is döntő jelentőségű volt, és
kiindulási alapot adott egész életének. Kora ifjúságától kezdve tu
datosan arra készült, hogy püspök legyen a tridentinum szelle
mében. A líceum időrendben másodiknak elkészült freskója a
díszterem menyezetén a korabeli tudományokat kívánta bemutat
ni. A racionalizmus hatására fejlődésnek indult termé
szettudományok együtt szerepelnek a teológiával és jogtudo
mánnyal. Eszterházy tanulmányai során ismerkedett meg korának
új eszméivel, és gondolkodásában, módszereiben, ízlésében sokat
átvett a racionalizmusból, de nem lett hűtlen eredeti célkitűzésé

hez sem. A kettő szintézisére törekedett, nem minden vívódás és
belső küzdelem nélkül. Időrendben harmadiknak, 1792-ben ké
szült el a líceum kápolna-freskója, mely a keresztény világnézet
célját, az örök életet tárja a néző elé. Mutatja azt az eszmei célt,
aminek érdekében Eszterházy megkísérelte összhangba hozni az
új eszméket az életének alapot adó keresztény hittel.
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