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GUITMAN BARNABÁS

A „szent fejedelem”,
II. Ferdinánd vallásgyakorlatának elemei
Austriai Házból fényeskedő Titán,
Hazánkban világot te adtál volt méltán,
Föld is csudálkozott akinek nagy voltán,
Tégedet mondhatják Phaétonnak méltán.
Megnem alutt benned kegyesség szikrája,
Isteni jóságnak felgyújtott a lángja,
Az égre felhatott nyelvednek a hangja,
S föld kerekségének nem fogja homálya.
Listius László: Ferdinandus Secundus (részlet)

A kora újkori magyar uralkodók nem tartoznak a hazai történettudomány
kedvenc kutatott személyiségei közé. A kor Habsburgjairól, a bécsi és prágai udvar politikájáról az érdeklődő olvasóközönség számára leginkább
olyan feldolgozások állnak rendelkezésre, amelyek az elkerülhetetlennél
messze több felekezeti és területi elfogultsággal szinte kizárólag csak erdélyi
vagy északkelet-magyarországi szemszögből vizsgálódnak, a császári-királyi
udvar motivációit, céljait pedig éppúgy, mint a szépszámú magyarországi
dinasztiahű arisztokrata szerepét, meglehetősen elnagyoltan, leegyszerűsítve
tárgyalják. Nagy hiányossága a hazai történeti irodalomnak, hogy 16–17.
századi királyaink uralkodásáról mindezidáig nem készült olyan korszerű
magyar nyelvű monográfia, amely egy több különböző adottságú, hagyományú államból, tartományból álló összetett monarchia felelős uralkodóiként ábrázolná őket. Pedig többségüknek nemcsak az európai történe
lem alakításában volt kiemelkedő jelentőségű szerepe, hanem a korabeli
beszámolók szerint olyan rendkívüli emberi kvalitásokkal, jellemmel, erkölcsi tartással is rendelkeztek, amelyek magasan kortársaik fölé emelték őket.
Ezek közé a királyok közé sorolom II. Ferdinándot (1619–1637) is, akit
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kortársai és a közel egykorú udvari történetírás egyaránt a „kegyes” és a
„nagy” tiszteleti jelzőkkel tüntettek ki.1
A II. Ferdinánddal új lendületet kapó katolikus megújulás a Habsburgok
mindhárom fő országában – Ausztriában, a Magyar Királyságban és a Cseh
Királyságban egyaránt – a hatalom és a kegyesség, az állam és az egyház
sajátos, identitásteremtő és kultúraformáló összefonódását indította el.2 Míg
például a korabeli francia királyok saját egyéni teljesítményükkel és vélt
nagyságukkal tetszelegtek alattvalóik előtt, ő és közvetlen utódai a nyilvánosság különböző színterein saját isteni kiválasztottságukra és istenkegyelmiségükre helyezték a hangsúlyt.3 II. Ferdinánd tudatosan igyekezett megfelelni az új uralkodói eszményképnek, amely szerint a legfontosabb királyi
erények a kegyesség, az igazságosság és a méltányosság. Komolyan hitt
benne, hogy nemcsak az alattvalók földi jólétéért és a földi igazságszolgáltatásért, hanem egyúttal és inkább azok túlvilági üdvösségéért is felel a menynyei ítélőszék előtt.4
Uralkodásának idejére már közismertek és népszerűek azok az államelméleti értekezések, amelyek kellő eszmei alapot szolgáltattak az országok
élén állóknak ahhoz, hogy magasabb rendű állami és közösségi érdekekre
hivatkozva könnyedén áttörhessék esetleges lelkiismereti korlátaikat, személyes vallásos meggyőződésüket. II. Ferdinánd udvarában is kedvező fogadtatásra találtak az abszolutisztikus hatalmi berendezkedés elméletét tárgyaló
szerzők, elsősorban Justus Lipsius (1547–1606), akinek történetteológiája
1 Például: Gerhard HILLEPRAND, Politica Austriaca […] in imperatoribus Austr. […], eorumque
virtutibus adumbrata […], Viennae, 1717, 117.
2 A 17. századi Habsburg katolicizmus korszerű feldolgozását Anna Coreth indította el a
témában mindmáig alapműnek számító monográfiájával: Anna CORETH, Pietas Austriaca:
Österreichische Frömmigkeit im Barock, München, Oldenbourg, 1982. (Első kiadása 1959-ben
jelent meg Bécsben.) Újabban az amerikai jezsuita Robert Bireley, illetve a francia MarieElizabeth Ducreux foglalkozott több tanulmányban is kifejezetten a Pietas Austriaca problémakörével, illetve II. Ferdinánd szerepével: Marie-Elizabeth DUCREUX, Emperors,
Kingdoms, Territories: Multiple Versions of the Pietas Austriaca?, Catholic Historical Review,
2011/2, 276–304. A témakör aránylag friss összegzése a Thomas Winkelbauer által írt kora
újkori Ausztria-történet második kötetének ötödik és hatodik fejezetében olvasható: Thomas WINKELBAUER, Ständefreiheit und Fürstenmacht: Länder und Untertanen des Hauses Habsburg
im konfessionellen Zeitalter, Wien, Ueberreuter, 2003 (Österreichische Geschichte 1522–1699),
II, 185–266.
3 WINKELBAUER, i. m., II, 185, 192.
4 Uo., 185.
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magára az uralkodóra és közvetlen környezetére is kimutatható hatást gyakorolt.5
Ferdinándnál és utódainál azonban a felekezeti homogenitásra való törekvés elsősorban lelkiismereti, kegyességi indíttatású. Az egységes dinasztikus ideológia és dinasztikus hazafiság megteremtése, az állam kormányzásának hatékonyabbá válása mind csupán hasznos melléktermékei annak a
magasztosnak vélt célnak, hogy a katolikus hit egyeduralkodóvá váljon az
általuk uralt országokban.6 Mindezek alapján tartja Robert Bireley a Habsburg Monarchia igazi alapítójának II. Ferdinándot.7
II. Ferdinánd olyan korban élt, amikor az uralkodók szinte minden perce,
minden tevékenysége szigorú etikett szerint, az udvar nyilvánossága előtt
zajlott. A király a nap huszonnégy órájában király volt, a hivatalos és a személyes vallásgyakorlat és áhítat alkalmai és formái nem különíthetőek el tisztán
egymástól. Ferdinánd jezsuita szellemben formálódó magánvallásosságát,
tudatosan megélt mély hitét állította követendő normaként egész udvara,
sőt országai elé. Főhercegként, majd királyként és császárként is a gyermekkorában kialakult vallásos meggyőződése alá rendelte szinte az összes, a
világi kormányzást érintő döntését is, ami gyakran megakadályozta abban az
uralkodót, illetve magát a bécsi kormányzatot, hogy a politikai realitások
által megkövetelt ésszerű kompromisszumokat hozzon.8
Ferdinánd mindennapi, személyes vallásgyakorlatáról a király gyóntatója,
Lamormaini Vilmos9 (1570–1648) tollából közvetlen és hiteles adatokat
5 Vö. Robert BIRELEY, The image of Emperor Ferdinand II (1619–1637) in William Lamormaini,
S.J.’s „Ferdinandi II Imperatoris Romanorum virtutes” (1638), Archivum Historicum Societatis
Iesu, 78, 2009, 130 (121–140). – II. Ferdinánd abszolutizmusának problematikájáról: Adam
WANDRUSZKA, Zum „Absolutismus” Ferdinands II, Mitteilungen des Oberösterreichischen
Landesarchivs, Beiträge zur Neueren Geschichte: Festschrift für Hans Sturmberger zum 70.
Geburtstag, Linz, 1984, 261–268.
6 Vö. WINKELBAUER, i. m., I, 74; DUCREUX, i. m., 279.
7 Robert BIRELEY, Ferdinand II: Founder of the Habsburg Monarchy = Crown, Church and Estates:
Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, ed. Robert John Weston
EVANS, Trevor V. THOMAS, London, St. Martin’s Press, 1991, 226–244. – Bireley e munkáját idézi DUCREUX, i. m., 282.
8 WINKELBAUER, i. m., II, 185.
9 Eustachius Sthäal készítette el a befolyásos jezsuita gyóntató első biográfiáját (Speculum
Christiani hominis et Jesuitae sive Vita et Virtutes P. Guilelmi Germaei Lamormiani, Societatis Jesu
Presbyteri, Viennae ad Sanctam Annam, 1649), ennek kézirata Pannonhalmán megtalálható.
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tartalmazó tudósítás áll a kutatás rendelkezésére (Wilhelm Lamormaini,
Ferdinandi II. Romanorum imperatoris virtutes, Wien, 1638).
A mű szerzője La Moire Mannie-ban (Lamôrmenil) született, a mai Belgium területén spanyol alattvalóként, szabad paraszti családban. Öten voltak
testvérek, akik közül ketten, Vilmos és Henrik lettek jezsuiták. Vilmos egy
gyermekkori, kasza okozta sérülés miatt élete végéig sántított a jobb lábára.
1590-ben lépett be a rendbe, 1596-ban szentelte pappá Kutassy János (1545
k.–1601) kalocsai érsek és győri püspök Pozsonyban, ezt követően Zsolnán,
majd Prágában, Grácban és Bécsben tanított.10 Gráci működése alatt együtt
dolgozott Pázmány Péterrel, illetőleg elnyerte a főhercegi család tagjainak
bizalmát.11
1624-ben Bartholomaeus Villery,12 majd Martin Becanus13 (1563–1624)
után lett a császár sorrendben harmadik gyóntatója. E minőségében egyik
első lépése az volt, hogy az Instructio pro confessariis principumot, azaz azt a
lelkitükröt, amit a jezsuita rend volt generálisa, Claudio Aquaviva (1543–
1615) állított össze, és amit Mutius Vitelleschi (1563–1645) generális küldött meg az új gyóntatónak, a császár elé terjessze.14 Bár eredetileg gyóntatóként az Instructio szellemében a politikát kerülni kívánta, mégis rövidesen
az egyik legbefolyásosabb ember lett a birodalomban.15 A császár rendkívüli
(SZABÓ Flóris, A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok, Bp.,
Országos Széchényi Könyvtár, 1981.) A gyóntató életéről nyomtatásban bővebben: Beda
DUDIK, Correspondenz Kaisers Ferdinand II und seiner erlauchten Familie mit Martinus Becanus und
Wilhelm Lamormaini, Archiv für Österreichische Geschichte, 54, 1876, 228–350; Rudolf
STIEGELE S. J., Beiträge zu einer Biographie des Jesuiten Wilh. Lamormaini, Historisches Jahrbuch,
1907, 551–569, 849–870; Robert BIRELEY, Lamormaini, Wilhelm = Neue Deutsche Biographie,
XIII, Berlin, Duncker & Humblot, 1982, 452–453.
10 DUDIK, i. m., 230–231; STIEGELE, i. m., 553.
11 HARGITTAY Emil, Die ungarischen Bezüge Wilhelm Lamormainis und der Ferdinandi II.
Romanorum Imperatoris Virtutes (1638) = „Swer sînem vriunt behaltet, das ist lobelîch”: Festschrift für
András Vizkelety zum 70. Geburtstag, hrsg. von Márta NAGY, László JÓNÁCSIK, Piliscsaba–
Bp., Katholische Péter-Pázmány-Universität Philosophische Fakultät, 2001, 282 (281–288);
BIRELEY, Lamormaini..., i. m., 452; STIEGELE, i. m., 553.
12 Bartholomaeus Villery (Villarius), luxemburgi származású művelt jezsuita szerzetes, II.
Ferdinánd nevelője, majd 1619-ben bekövetkezett haláláig gyóntatója. – Theodor SCHOTT,
Bartholomaeus Villarius = Allgemeine Deutsche Biographie, II, Leipzig, Duncker & Humblot,
1875, 110.
13 Karl WERNER, Becanus, Martin = Allgemeine Deutsche Biographie, II, Leipzig, Duncker &
Humblot, 1875, 199.
14 STIEGELE, i. m., 557; DUDIK, i. m., 242; HARGITTAY, i. m., 284.
15 DUDIK, i. m., 242.

58

A „szent fejedelem”, II. Ferdinánd vallásgyakorlatának elemei

módon támaszkodott a tanácsaira, nem volt kétséges előtte, hogy Isten a
gyóntatóján keresztül vezeti őt, bizalma a kezdetektől élete végéig töretlen
volt iránta.
Lamormaini befolyása a császárt otthonról hozott meggyőződésével
egyébként tökéletesen összhangban a katolikus egyház érdekeinek maximális
figyelembevételére ösztönözte. A feljegyzések szerint a gyóntató jámbor,
mélyen vallásos, ám meglehetősen önfejű, célratörő, tevékeny ember volt,
aki minden ügyben maga akart eljárni.16 A császár mellett még rendkívül
sokan gyóntak nála, számos főnemes megtérítésében vett részt. Megtörtént,
hogy kiment építkezésekre, és az építőmunkásokat oktatta a katekizmusra,
miközben azok dolgoztak.17 Római példa alapján bevezette, hogy hivatalos
parancsra minden vasárnapi prédikációját meg kellett hallgatnia néhány
zsidónak, hátha megtérnek, de a nyilvánvaló sikertelenség miatt hamar
felhagyott vele.18
Lamormaininak az uralkodó halála után szinte azonnal napvilágot látott
munkája egy eredetileg négy kötetesre tervezett terjedelmes életrajzi mű utolsó része, amelyben a gyóntató II. Ferdinánd lelki életét, erényeit összegzi.19
A latinul és a későbbiekben további hat nyelven20 megjelent kötet nyilvánvalóan propagandacélból készült, annak terjesztését az uralkodóház és az udvari körök támogatták.21 A barokk irodalom e klasszikus műve műfaja szerint a
STIEGELE, i. m., 562–563.
Uo., 562.
18 DUDIK, i. m., 252.
19 STIEGELE, i. m., 562.
20 Latin, német, olasz, francia nyelven a teljes szöveg, flamandul, horvátul és spanyolul
pedig átdolgozott, rövidített változata jelent meg. BIRELEY, The image..., i. m., 122. – A horvát változat elemzése: Werner LEHFELDT, Juraj Ratkaj Velikotaborskis „Krizopozti Ferdinanda
II.” im Vergeleich mit ihrer lateinischen Vorlage, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. – A
német nyelvű változat: Ferdinandi II. Christliche, heroische Tugenden = Hans Christoph
KHEVENHÜLLER, Annales Ferdinandei, XII, Leipzig, 1726, 2381–2468.
21 Talán erről a könyvről szól Ferdinánd öccsének, Lipótnak egy 1637 februárjában kelt
saját kezű levele, amelyben Lamormainitől kéri, hogy a Ferdinánd halálával kapcsolatos,
kiadás előtt álló művét küldje el neki, mert néhány észrevételt szeretne még hozzáírni.
DUDIK, i. m., 350. – Lamormaini művének magyarországi vonatkozásairól: HARGITTAY, i.
m. – A mű utóéletéről: Marie-Elizabeth DUCREUX, Le Politique et l’Homme chrétien: Les jésuites
et la pédagogie des vertus au XVIIe siècle dans la Monarchie des Habsbourg: Nicolas Caussin, Henri et
Guillaume Lamormaini, L’Atelier du Centre de recherches historiques, 2011, URL:
http://acrh.revues.org/4173. – Lamormaini az egyik fő forrása a németalföldi kiadású
16
17
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fejedelmi tükrök és a hagiografikus életrajzok közé egyaránt sorolható.22 A
szerző ugyan művében nem utal rá nyíltan, de a szakértő szem a királytükrök
alapos ismeretét és hatását figyelheti meg a biográfián.23 A gyóntató és barát
nagyra törő célja ezzel az írással a király szentté avatásának előkészítése is
lehetett. Bireley szerint ezt sugallja a mű felépítése, szóhasználata, továbbá a
szentté avatáshoz nélkülözhetetlen három követelmény együttes meglétének
hangsúlyozása: a király hősies erényei, a csodák, és hogy szentség hírében
áll.24
Lamormaini művét a III. Ferdinándhoz szóló rövid ajánlás után a király
erényeit bemutató harminc fejezetre osztotta. Olvashatunk a király hitéről,
Istenbe vetett reményéről, Istenszeretetéről, az oltáriszentség tiszteletéről,
imádkozási szokásairól és lelki olvasmányairól, az isteni rendelésben való
megnyugvásáról, Szűz Mária- és szenttiszteletéről, a papság iránti tiszteletéről, családfői szerepéről, alázatáról, őszinteségéről, az evilági gazdagság
megvetéséről, bűnbánatáról, tiszta erkölcsi életéről, türelméről, állhatatosságáról, kitartó és lelkiismeretes munkájáról, kedvteléseiről, kormányzási elveiről, ellenségszeretetéről, humanitásáról, igazságosságáról, bőkezűségéről,
szegényekkel kapcsolatos jótetteiről, tudománypártolásáról, végezetül arról,
hogy Isten mindvégig oltalmazta a pályáján, illetve számos tekintélyesnek
számító személyről, akik részben maguk is tanúsíthatják a könyvben leírtakat. A mű szerkezetében, tartalmi kialakításában kimutatható a már említett
Aquaviva-féle fejedelmi lelkitükör hatása.25
Az általános leírások mellett Lamormaini többnyire konkrét történeteket
elevenít fel, illetve Ferdinánd azon feljegyzésre méltó gondolatait tolmácsolja, amelyeket többnyire neki, vagy ritkább esetben korábbi gyóntatójának,
esetleg más udvari embereknek mondott.
A kötet egyes fejezetei alapján a pozsonyi várban egy nagyszabású freskósorozatot is készítettek, amelyek a vár első emeletén a királyi és királynéi
lakosztályokat díszítették. Bár a Paul Juvenel (1579–1643) által festett eredejezsuita rendtörténeti összefoglaló Ferdinándról szóló néhány bekezédésének is: Imago primi
saeculi societatis Jesu a provincia Flandro-Belgica ejusdem societatis representata, Antverpiae, B. Moreti,
1640, 346, 361, 421, 437, 892.
22 HARGITTAY, i. m., 283; BIRELEY, The image…, i. m., 124.
23 BIRELEY, The image…, i. m., 127.
24 Lamormaini szándékáról az utolsó három fejezet árulkodik talán leginkább. LAMORMAINI, i. m., 103–105; BIRELEY, The image…, i. m., 134.
25 HARGITTAY, i. m., 284.
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ti mennyezetképek a 18. századot nem élték túl, de leírásokból, illetve az
1760-ban megjelent Pinacotheca Principium Austriae című munkában található
másolataikból ismerjük őket. Lamormaini könyvének harminc fejezete közül tizenkilenchez készült festmény.26
Lamormaini fejezetcímei
I. Fides, et Catholicae Religionis Zelus
II. Spes et Fiducia in Deum
III. Charitas in Deum
IV. Pia Sacramentorum frequentia, ac
Eucharistiae cultus
V. Oratio, et Lectio Sacra
VI. Conformitas Voluntatis cum divina
VII. Devotio erga Virginem Dei Matrem
VIII. Devotio in Sanctos
IX. Reverentia in Sacerdotes
X. Pietas erga Parentes, et suos
XI. Humilitas, et sui ipsius Contemptus
XII. Sinceritas et animi Candor
XIII. Contemptus honorum et opum
XIV. Mortificatio, et Paenitentiae
XV. Castitas
XVI. Patientia
XVII. Constantia in adversis aeque ac
prosperis
XVIII. Labores
XIX. Recreationes
XX. Prudentia et gubernandi ratio
XXI. Charitas in proximos et inimicos
XXII. Humanitas et Benignitas in omnes
XXIII. Justitia cum clementia
XXIV. Liberalitas ac Munificentia
XXV. Amor ac Beneficia in Clerum,
ac Religiosas Familias

Juvenel festményeinek címei
Fides et catholicae religionis zelus. (I, IV.
egy képen)
Spes et fiducia in deum
[Ferdinánd látomása]
Pia sacramentorum frequentia ac eucharistiae
cultus (I, IV. egy képen)
Conformitas voluntatis cum divina

Pietas erga suos
Humilitas et sui ipsius contemptus
Sinceritas et animi candor
Contemptus honorum et opum
Castitas
Constantia in adversis aeque ac prosperis
Labor et diligentia
Prudentia et gubernandi ratio
Caritas in proximos et inimicos
Humanitas et benignitas in omnes
Justitia
Liberalitas ac munificentia

26 A szimbólumokkal gazdagon ellátott képek elemzése és leírása: RÓZSA György, A barokk
világi apoteózis Magyarországon: P. Juvenel pozsonyi festményei = R. Gy., Magyar történetábrázolás a
17. században, Bp., Akadémiai, 1973, 82–97.
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XXVI. Beneficia in Pauperes
XXVII. Studium Literas promovendi
XXVIII. Quaedam in Ferdinando mira
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Beneficia in pauperes
Studium litteras promovendi

Summorum virorum testimonia

A műben Lamormaini többször idéz levelekből és egyéb iratokból, ezek
az idézetek pontosak és azonosíthatóak. Ott, ahol bizonytalan a gyóntató,
mert nem volt jelen egy konkrét eseménynél, vagy nincs pontos ismerete
arról, amiről éppen ír, mindig jelzi valamilyen módon, hogy másodkézből
származik az értesülése.27 A Ferdinánd uralkodásához kapcsolódó negatívumokat sem hallgatja el, ezeknél azonban hosszasan magyarázkodik. Azok
véleményét is közli például, akik szerint az állam kormányzásának szempontjából kívánatos lett volna a császárban két főbűnre, a haragra és a fösvénységre való hajlam.28
Lamormaini szerint a császár magát vidám és élénk természetűnek tartotta. Nem volt rá jellemző a bajban és veszedelemben a panaszkodás, rossz
híreket hallván is megőrizte higgadtságát és a Gondviselésbe vetett töretlen
bizalmát.29 Könnyen megbocsátott a kegyelmet kérőknek. A szerző egy mondást is felidéz, amely Ferdinánddal kapcsolatban terjedt, miszerint jobb megsérteni, és utána kegyelmet nyerni, mintsem ellene soha semmit nem tenni,
azoknak ugyanis jobb dolga volt, akik egyszer megbántották, és kegyelmet
nyertek, mint akik végig hűen szolgálták.30

27 Jó példa erre az 1619 júniusában történt nevezetes eset, amikor a fegyveres protestáns
lázadóktól szorongatott imádkozó Ferdinándot állítólag megszólította Krisztus a feszületről. Lamormaini, mivel nem volt tanúja az eseményeknek, nem foglal egyértelműen állást:
„Hac super re nihil habeo, quod affirmem, vel negem.” LAMORMAINI, i. m., 11. – Minden
valószínűség szerint ez a történet volt a közvetlen ihletője Zrínyi Szigeti veszedelem című
művében a beszélő feszület motívumnak. Bár Zrínyi könyvtárában Lamormaini műve nem
található meg, annak horvát parafrázisát ismerhette, hiszen a fordító-átdolgozó zágrábi
kanonok, Ráttkay György Zrínyi közvetlen környzetéhez tartozott. Vö. KIRÁLY Erzsébet,
KOVÁCS Sándor Iván, A meghajló és beszélő feszület jelenete a „Szigeti veszedelem” II. énekében,
Irodalomtörténeti Közlemények, 1981, 369–384; BENE Sándor, Egy kanonok három királysága, Bp., Argumentum, 2000, 11, 18–19.
28 LAMORMAINI, i. m., 87.
29 Uo., 28–29.
30 Uo., 81.
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Ferdinánd a saját egyéni életében és a politikai döntéshozatalnál is Isten
akaratát fürkészte. A gyóntató szerint távol állt tőle a megtévesztés és
a hazug beszéd. A látszatra, színlelésre épülő kormányzatot ingatagnak tartotta.31 Elvárta, hogy tanácsosai kimondják őszinte véleményüket. A tanácsülések előtt mindig felhívta a figyelmet arra, hogy a tanácsosok úgy
beszéljenek, mintha Isten ítélőszéke előtt lennének.32
A következőkben a mű latin nyelvű, 1638-as első, bécsi kiadása alapján
ismertetem Ferdinánd vallásosságának egyes mozzanatait.
Lamormaini szerint Ferdinánd naponta hétszer imádkozott. Reggel korán, rögtön ébredéskor a Szentháromságot szólította meg, majd rövid latin
imákat mondott.33
Per Signum Crucis + de inimicis nostris + libera nos Deus noster +
Per Signum Crucis + in qua Christus Jesus, Dei et Mariae filius, verus Deus,
verus homo, Salvator Mundi, pro nobis, ineffabili, incomprehensibili charitate
erga Deum, erga nos homines, humilitate, mansuetudine, patientia, fortitudine, et
constantia, atque paupertate, inter duos latrones passus et mortuus est. De
inimicis nostris +, Haereticis et eorum erroribus, Mundo et ejus vanitatibus,
Carne et ejus cupiditatibus, daemone et ejus fraudibus: Libera nos Deus noster
+. Tu enim solus scis et potes.

Ezt követően felkelés után, mielőtt kijött volna a hálószobájából, egy
órát töltött csendes imával, hét Miatyánkot és Üdvözlégyet imádkozott a szobájában berendezett oltár előtt, majd alázatosan leborulva ötször megcsókolta a földet Krisztus öt sebe tiszteletére. Az imaóra után, még reggel
egymás után két misét hallgatott, a második után a Lorettói litániát mondta
el.34
Napközben időnként fél órácskákat töltött magányosan önvizsgálattal,
imádkozással. Ezt a szokását utazások vagy vadászatok alatt is megtartotta.
Állandóan keze ügyében tartotta Pedro de Ribadeneira35 imakönyvét.36
31 Ennek az eszményi képnek ellentmond, hogy vélt vagy valós ellenségeivel szemben Ferdinánd tanácsadói javaslatára, államérdekre hivatkozva számos esetben sem a színleléstől,
sem a vérontástól nem tartózkodott. Wallenstein félreállítása, majd meggyilkoltatása talán a
legjobb példája mindennek. Vö. WINKELBAUER, i. m., I, 104–108.
32 LAMORMAINI, i. m., 73.
33 Uo., 21–22.
34 Uo., 23.
35 Pedro de Ribadeneira (1527–1611) spanyol jezsuita hagiográfus volt. Római tanulmányai
ideje alatt találkozott Szent Ignáccal, 1549-ben lépett be a rendbe. Részt vett németalföldi és
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Napközbeni imái közé tartozott mindig egy rózsafüzér, illetve a megholtakért való különböző imák, rendszeresen elmondott a már említett Lorettói
litánia mellett további hat litániát. A Lamormaini által felsorolt litániák mind
megtalálhatóak az V. Vilmos (1548–1626) bajor herceg által 1602-ben kiadott litániás könyvben.37
Litánia címe Lamormaininél
Lit. Lauretanarum
Lit. omnium Sanctorum
Lit. de nomine Jesu
Lit. ad Sanctos Germaniae Patronos
Lit. ad Sanctos Milites
Lit. pro Defunctis
Lit. aliarum ad B. Virginem e
Sacra Scriptura desumptarum

Bajor Vilmosnál
Lit. de Beata Virgine Maria,
in aede Loretana dici solitae
Lit. de omnibus Sanctis
Lit. de nomine Jesu
Lit. pro Germania ad
Sanctos Germanos
Lit. ad Sanctos Milites tempore belli
Lit. pro fidelibus defunctis
Lit. B. Mariae Virginis, ex
scriptura sacra

magyarul
Lorettói litánia
Mindenszentek litániája
Jézus neve litánia
–
–
Litánia a megholtakért
Cavate-litánia

Sem élőkre, sem halottakra nem lehetett rossz szót szólni a jelenlétében.
Még esküdt ellenségéről, Gusztáv Adolfról is dicsérőleg szólt, csak azt sajnálta, hogy gonosz ügyet védelmez.38 Az egyszerű nép iránti szeretet vezérelte,
hogy a tévelygésből az igaz hitre, ezáltal az üdvösségre vezesse őket. Nem
gyűlölte a protestánsokat, Lamormaini szerint állította: ha tudná, hogy halálával az igaz hitre téríthetné őket, boldogan halna meg.39
Egy hosszú listát állított össze azon elhunytakról, akikért naponta imádkozott: ide tartozott minden pápa, császár és király, a szolgálatában meghalt
tanácsosok, egykori gyóntatói és más kedvelt papjai.40
Lefekvés előtt ismét fél órát imádkozott, majd úgy végzett önvizsgálatot,
mintha másnap nem ébredne fel, a halálra készült minden elalváskor. Este a
Szűzanyához és az őrangyalhoz imádkozott, továbbá a Hiszekegyet mondta
angliai missziókban, számos egyetemen tanított. Legfontosabb művei közé tartozik Szent
Ignác első életrajza.
36 LAMORMAINI, i. m., 24.
37 Fasciculus sacrarum litaniarum, ex sanctis scripturis et patribus, Monachii, 1602.
38 „[…] insignis est Princeps ac peritus Belli Dux: doleo illum malam causam propugnare.”
LAMORMAINI, i. m., 79.
39 Uo., 77.
40 Uo., 78.
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el. Életének utolsó éveiben már nehezen ment neki az esti ima, gyakran
elaludt közben; amikor felesége kérlelte, hogy ne küzdjön hiába az alvással,
az volt a válasza, hogy akkor úgy aludjon el tán, mint egy állat?41 Ha éjjel
felriadt, a Szűzanyát szólította, hogy óvja meg.42
Ha úgy érezte, valamilyen veszély fenyegeti, kedvenc zsoltárait (2., 30., 58.,
67., 68., 70., 90.) idézte fel magában, hogy ezekből merítsen lelki tartást.43
Ferdinánd gyakran és szívesen olvasott, ha hosszabb időre elhagyta szálláshelyét, akkor is mindig vitetett magával könyveket. Egy alkalommal azt
mondta, inkább az életét, mintsem az olvasni tudását veszítse el.44 Kedvenc
könyvei közé tartozott a kölni karthauzi szerzetes, Laurentius Surius (1522–
1578) számos kiadást megért, sok kötetes, szentek életéről szóló műve, amit
több mint hatszor olvasott végig.45 Ezt Lamormaini is csak azért hitte el,
mert személyesen hallotta a királytól. A szentekén kívül különösen érdekelte
még az egyházatyák élettörténete, illetve az újonnan felfedezett területekre
irányuló keresztény missziókról szóló beszámolók. Lamormaini említi még
a király kedvelt szerzői közül Vincenzo Bruno (1532–1594) és Ludovicus
de Ponte (1554–1624) jezsuita atyákat, illetve természetesen Kempis Tamást (1381 k.–1471) és a Szentírást is mindennap forgatta.46
Édesanyjától, Mária Anna bajor hercegnőtől (1551–1608) örökölt Máriatiszteletét a magán vallásgyakorlatból a legteljesebb hivatalos állami ideológiává emelte.47 Az első Mária-társulattal még ingolstadti egyetemi évei alatt
találkozott, az itt szerzett tapasztalatai alapján is támogatta és előmozdította
a Mária-társaságok létrejöttét, ezek közül az összesnek igyekezett tagja lenni.
Mária-kegyhelyeken tett fogadalmaira hivatkozva hozta meg katolizációs
intézkedéseit,48 tizennyolc évesen az itáliai Lorettóban fogadta meg, hogy
„Placetne, ut pecudis more ad somnum me componam?” Uo., 24.
„Maria Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos ab hoste protege, et hora mortis
suscipe: Monstra te essem matrem”. Uo., 25.
43 Uo., 25.
44 „[…] cariturum se libentius vivendi, quam legendi facultate”. Uo., 28.
45 Laurentius SURIUS, De probatis vitis Sanctorum, Coloniae Agrippiniae, apud Geruinum
Calenium et hæredes Quentelios, 1570–1581.
46 LAMORMAINI, i. m., 27.
47 Uo., 32–37; CORETH, i. m., 51; WINKELBAUER, i. m., II, 195; Imago primi saeculi..., i. m., 421.
– A kora újkori katolikus államok Mária-tiszteletének eszmetörténeti hátteréről: TÜSKÉS
Gábor, KNAPP Éva, Magyarország – Mária országa: Egy történelmi toposz a 16–18. századi egyházi
irodalomban, Irodalomtörténeti Közlemények, 2000, 573–602, főként 576–580.
48 CORETH, i. m., 53; WINKELBAUER, i. m., II, 197–198.
41
42
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akár élete árán is kiűzi az eretnekeket Krajnából, Karintiából és Stájerországból, később Mariazellben a Cseh Királyságra vonatkozóan tett hasonló
fogadalmat.49 A lorettói kegyhelyet oly nagy tiszteletben tartotta, hogy a
Szűzanya ott őrzött házának, az ún. Casa Sacrának a másolatát 1627-ben
felállíttatta a bécsi ágostonos templomban. Az uralkodó itt imádkozva kérte
Patronájától hadai számára a győzelmet, a zsákmányolt hadijelvényekből és
egyéb tárgyakból pedig seregnyit helyeztetett el a kápolnában.50
Kérte a pápát a szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetésére, a fogantatás napján koronáztatta magyar királlyá fiát.51
Bajorországi szokást vett át akkor is, amikor a Szűzanyát tette meg csapatai főparancsnokává, Generalissimának nevezve el.52 A Katolikus Liga
zászlajának mintájára számos birodalmi hadizászló egyik vagy akár mindkét
oldalára Mária alakját helyeztette a kétfejű sas helyett.53 Elvárta, hogy katonái is a fővezért tiszteljék Máriában.
Ferdinánd és környezete őszintén hitt Domingo de Jesús Maria (1559–
1630) karmelita szerzetesnek, aki látomásaiban megjövendölte a katolikus
tábor győzelmét a fehérhegyi csatában, és aki az ütközetben személyes jelenlétével bátorította a császári csapatokat.54 A sikert a győzők Mária személyes segítségének tulajdonították, a Domingo atya által hozott kegykép
másolatát a csatatéren épített kápolnában helyezték el, az eredeti kegyképet
pedig Rómába küldték.55
1621. június 21-én, amikor a csehországi lázadás felelőseinek kivégzése
zajlott, II. Ferdinánd családjával Mariazellben Pázmány Péter miséjét hallgatva a Nagy Lajos által adományozott kegyképnél imádkozott a kivégzettek lelki üdvéért.56
Ferdinánd szenttiszteletének nem hivatalos rétegéhez tartozik ereklyegyűjteménye, amely házi oltárának falán mindig szeme előtt volt. Mindig
LAMORMAINI, i. m., 4.
TÓTH István György, Athanasio Georgiceo álruhás császári megbízott útleírása a magyarországi
török hódoltságról, 1626-ból, Századok, 1998, 839 (837–858); WINKELBAUER, i. m., II, 197–
198.
51 LAMORMAINI, i. m., 36.
52 CORETH, i. m., 50–54; WINKELBAUER, i. m., II, 195.
53 CORETH, i. m., 54.
54 WINKELBAUER, i. m., I, 66–67.
55 TÓTH, i. m., 839.
56 WINKELBAUER, i. m., II, 216.
49
50
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tartott magánál egy ereklyét egy szentostyával együtt, napközben a nyakában viselve, éjjel az ágyára helyezve.57 Különösen tisztelt védőszentjeiként
több nevet is felsorol Lamormaini: így Keresztelő Szent Jánost, Szent Péter
és Pál apostolokat, Páduai Szent Antalt, Szent Ágostont, Szent Ferencet,
Szent Ignácot és Szent Terézt.58
Ferdinánd egész életében nagy lelkesedéssel vett részt különböző liturgikus szertartásokon. Különösen nagy örömet jelentett számára, ha ott is
látta, hogy tömegek borulnak le az oltáriszentség előtt, ahol korábban a
protestánsok létszámbeli túlsúlya miatt erre nem volt lehetőség.59 Amikor
politikai ügyekben utazott, közben gyakran felkeresett kegyhelyeket, vagy
megállt körmeneteket tartani.60 A születésnapján különös buzgalommal
tisztelte az Urat, az ünnepi misén mindig annyi tallért adakozott, ahány éves
volt.61
A király minden vasár- és ünnepnapon áldozott, és előtte gyónt. A
szentségek fogadására nagy buzgalommal készült fel, alapos lelkiismeretvizsgálatot tartott. Mielőtt gyónni ment volna, feleségétől is mindig bocsánatot kért, ezt sosem hagyta ki. Amikor gyóntatóját várta, mindig fedetlen
fővel, az ajtóra tekintve várakozott, majd saját kezével tette a széket a gyóntatója alá.62
Az úrnapjához kapcsolódó szertartásokról sosem hiányzott, az azokon
való részvételt 1622-ben kötelezővé tette az egész udvar számára.63 Az úrnapi körmeneteken gyalog, hajadonfőtt, egy egyszerű rózsakoszorúval a
fején, kezében lámpással vonult. Lamormaini leírása szerint Bécsben egy
alkalommal nagyon esett az eső, kérték, hogy maradjon otthon, vagy ha
jelen akar lenni, akkor legalább kocsin menjen, de ő elszántan gyalogolva
pocsolyákon, sáros utakon, egy rossz ruhában végigjárta a körmenetet.64
A szentségimádást rendkívül fontosnak tartotta, órákon át képes volt
térden állva imádkozni. Évente részt vett a jezsuitáknál a hamvazószerda
előtti három napon tartott negyvenórás imán, amit még VIII. Kelemen
LAMORMAINI, i. m., 38.
Uo.
59 Uo., 15.
60 Uo., 15, 19, 26.
61 Uo., 16.
62 Uo., 17–21.
63 WINKELBAUER, i. m., II, 210.
64 LAMORMAINI, i. m., 26.
57
58
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rendelt el a török veszély elhárítására.65 A király szavajárása volt, hogy három dolog nem lehet elég hosszú: az istentisztelet, a tanács (az államügyek
intézése) és a vadászat.66
Ha bármikor útközben egy pappal találkozott, aki az oltáriszentséget vitte beteghez, tudatosan I. Rudolf (1273–1291) példáját követte, rögvest kiugrott a kocsiból, vagy leszállt a lóról, térdet hajtott, akár a sárban is, és
elkísérte gyalog a papot.67 A papi személyeket egyébként is kiemelten tisztelte és becsülte. Úrnak vagy atyának szólította őket, még a káplánját is, és
ha pappal találkozott, kalapot emelt. Egy alkalommal azt mondta, ha egyszerre találkozna egy pappal és egy angyallal, a papot köszöntené előbb.68
A nagyböjti időben, de különösen a nagyheti napokon nagyon keményen
gyötörte magát: Lamormaini állítása szerint volt egy vezeklőostora, amit
önnön vére festett pirosra, és ezeken a napokon durva szőrruhát viselt.
Ezeket az önmegtartóztató és önmegalázó szokásokat azok számára tartotta
igazán hasznosnak, akik amúgy bíbort hordanak.69 Ferdinánd önfegyelmét,
erkölcsi tartását dicséri, hogy első házassága előtt, illetve özvegysége idején,
36–42 éves korában egyáltalán nem érintett nőt.70
A császár a könyv szerint a szegényekben meglátta Isten képmását, méltóbb dolognak tartotta szegények ügyeivel foglalkozni, mint a társadalom
felsőbb rétegeinek tagjaival bajlódni. Gyakran alamizsnálkodott. Grácban
szokott hozzá, hogy évente kórházlátogatáson vett részt, együtt ebédelt a
városi szegényekkel, betegekkel, míg az udvari előkelők felszolgáltak, ő
etette őket, és beszélgetett velük. Császárként minden vasárnap tucatnyi
szegényt ebédeltetett a saját asztalánál, a nagycsütörtöki szertartás keretében
pedig szintén tizenkét szegény, öreg ember lábát mosta meg.71
Ferdinánd hivatásnak és szolgálatnak, nem pedig örömforrásnak tekintette az uralkodást. Gyóntatója szerint nem szerette hallani a magasztaló
szavakat, magáról sosem beszélt így. Ünnepi alkalmakkor a trónon ülve,
miközben a hatalmasok hódolatát fogadta, a zsoltárokból vett idézeteket
Carl LUDEWIG S. J., Kaiser Ferdinand der Zweite, Pressburg, 1897, 19.
„[…] tribus rebus sibi occupato tempus nunquam visum longum, divinis Officiis,
consiliis, venationibus”. LAMORMAINI, i. m., 68.
67 Uo., 20; vö. DUCREUX, Emperors…, i. m., 284; WINKELBAUER, i. m., II, 187–188.
68 LAMORMAINI, i. m., 40.
69 Uo., 58.
70 Uo., 59.
71 Uo., 100.
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recitált magában.72 Amikor uralkodásának utolsó éveiben korára való tekintettel, egészsége érdekében környezete óvni szeretette volna a túlzott munkától, a gyóntató szerint az mondta, hogy Isten azért helyezte a trónra, hogy
dolgozzon, nem azért, hogy kényelmes, henye élete legyen, az uralkodó nem
vigyázhat az egészségére akkor, amikor a közjó előmozdítása a feladata.73
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy Lamormaini írása mennyiben tükrözi a király valódi énjét, mennyiben valós tények és legendás leírások keveréke az udvar propagandacéljainak alárendelve. A vonatkozó szakirodalom
áttekintése és a kérdéses írás vizsgálata után arra a következtetésre jutottam,
hogy a kis kötet minden motiváltsága mellett a király hű képét örökíti meg.
Mindazok a feldolgozások, amelyekhez eddig hozzáfértem, mind pedig a
közel korabeli hagyomány egyaránt tényként kezeli a Lamormaini által is
tényként említett vonásait Ferdinándnak, a különbség közöttük csak annyi,
hogy kinél pozitív, kinél negatív előjelet kapnak ezek a tények az adott szerző elfogultságától függően.74
Mielőtt túlságos elfogultsággal vádolna bárki, le szeretném szögezni,
hogy nem teljes képet kívántam adni a jeles uralkodónkról, csupán megélt
hitét, személyes vallásosságát igyekeztem bemutatni, úgy, ahogyan azt az őt
jól ismerők látták és láttatták. Carlo Caraffa (1584–1644) bécsi nuncius
egyik jelentésében szent fejedelemnek („prencipe santo”) nevezte Ferdinándot.75 Minden valószínűség szerint ténylegesen is szentté avatták volna,
ha a harmincéves háború borzalmai nem vetnek sötét árnyékot uralkodásának időszakára.

72 „Uram, nem fuvalkodott föl az én szívem, sem szemeim föl nem emelkedtek; sem nem
jártam nagy és fölöttem való csodálatos dolgokban.” Zsolt 130, 1; „Én pedig féreg vagyok,
és nem ember; emberek gyalázata és a nép megvetése.” Zsolt 21, 7. LAMORMAINI, i. m., 47.
73 LAMORMAINI, i. m., 69.
74 Supka Géza például a világtörténelem legnagyobb hóhérának bélyegzi, ugyanakkor a
Lamormaini által is említett vallásosságát nem vitatja a királynak, csupán vakhitként értékeli
azt. Hasonlóan fogalmaznak a Habsburgok vélt bűneit bemutató, Ausztriában megjelent
könyv szerzői, amikor a „fromme Ferdinand”-ot teszik felelőssé több millió ember haláláért. SUPKA Géza, Habsburg-krónika, Bp., Helikon, 1986, 178–182; Hannes LEIDINGER,
Verena MORITZ, Berndt SCHIPPLER, Das Schwarzbuch der Habsburger: Die unrühmliche Geschichte
eines Herrschergeschlechtes, Himberg, Deuticke, 2003, 117–131.
75 TÓTH, i. m., 839.
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Historia Vexillorum
Céhzászlók a csongrádi Nagyboldogasszony templomban*
Csongrád a 18. század elején erősen falusias jellegű, lassan gyarapodó település volt. Területe még alig jelentett többet a vízzel körülölelt Belsővárosnál, szívében a meszelt falú, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt (mai
Szent Rókus) templommal. A Tisza túlpartján, egészen Kunszentmártonig
náddal tarkított, végeláthatatlan lápos-mocsaras rengeteg nyújtózkodott, a
folyón hajómalmok, faúsztató- és halászhajók sorjáztak. A határban még
nyomai is alig mutatkoztak a későbbi kiterjedt szántóföldeknek, tanyavilágnak. A halászó, pásztorkodó, szőlő- és földműveléssel foglalkozó csongrádi
jobbágyság 1722 után a Károlyi grófoknak fizette a taksát, ám a közterhek
folyamatos növekedése miatt1 több nehéz sorsú család is költözésre adta a
fejét, Szegedre és Temes megyébe indult új hazát keresni.
A későbbi barokk plébániatemplom helyén ekkor még temető volt, közepén az egykori dühöngő „gugahalál” emlékét hirdető Szent Rókus kápolnával
(1738–1739). A római katolikus plébános mellett a kecskeméti és szegedi
rendtartomány ferencesei, valamint a környékre vetődő vándor jezsuiták
látták el a csongrádi hívek és a filiálék (Tés, Fejér-tó, Felgyő, Ellés) lakosainak lelki gondozását; kiszolgáltatták a szentségeket, miséztek, prédikáltak. A
Kerekárok bejáratánál őrködő Nepomuki Szent János-szobor a megkésett
barokk lelkiség jelenlétéről tanúskodott.
A 18. század második felében a település északnyugati irányú terjeszkedésnek indult. Az új házhelyek lassan körülfogták a régi temetőt, amelynek
helyén az 1762-es esztendőben Fábián István plébános gróf Károlyi An-

A kutatás az OTKA NK 81502 pályázat támogatásával valósult meg.
Károlyi gróf kezdetben nagy kedvezményeket adott a kis lélekszámú település lakóinak.
1756-ig mérsékelt adó ellenében művelhették a földet, de bérelhették a kocsmákat, mészárszékeket, a pálinkafőzés és a halászat jogát. Ezt követően, 1722 és 1750 között 300 forintról
4500-ra emelkedett az adó mértéke. ERDÉLYI Péter, Csongrád város rövid históriája, Múzeumi
Füzetek, Csongrád, 1998, 6–7.
*

1
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tallal összefogva egy templom építésébe kezdett.2 A klasszicizáló barokk
stílusú templom túlméretezését a mezőváros gyarapodó lélekszáma indokolta, helyének kijelölése pedig egy új településközpont születését jelzi. A
Károlyi család és a csongrádi hívek adakozásából két évtized alatt befejezték az új templomot, melyet a mennybe fölvett Boldogasszony tiszteletére
szenteltek.
Az 1770-es években a plébániatemplom közelében épült fel a mai városháza előde, az uradalmi gazdaság irodaháza.3 Nem sokkal később már
sörház, mészárszék, korcsma és két vendégfogadó (Szarvas, Fehér ló) működéséről tanúskodnak a források.4 Kanyó András plébános összeírása
szerint 1783-ban Csongrád kb. 5700 lakosa közül mindössze 1100 lélek élt a
Belsővárosban (Oppidum vetus).5 Ekkoriban esedékes a napjainkban is
használt temető kijelölése a várostól kellő távolságra, egy homokdombon.6
Szintén a 18. század végére, Mária Terézia apostoli magyar királyné országlása idején szilárdult meg Csongrádon egy szűk, ám annál öntudatosabb
iparos-kézműves réteg. Az első céhalapítási kérelem benyújtására 1775-ben
került sor, a folyamodók a csongrádi csizmadiák, takácsok, szabók és
szűcsmesterek voltak.7 Károlyi Antal támogatását elnyerve, Mária Terézia
jóvoltából mindhárom céh kiváltságlevélben részesült. Ebből a korból maradt ránk az a fából készült trónoló Madonna-szobor, amely az apostoli
magyar királynő arcvonásait örökíti meg.
Az országban mindenütt azok a mesterségek erősödtek meg először,
amelyek a helyi lakosság közvetlen igényeihez igazodtak. Míg például Veszprémben a 16. századi céhek a végvári katonaság bőr- (lószerszámok) és
fegyverigényét igyekeztek kielégíteni, addig Csongrádon a 18. századi céhek
2 DUDÁS Lajos, A Római Katolikus Egyház megerősödése Csongrádon a 18. században, Oppidum
Csongrád, 1999, 18.
3 Uo., 15.
4 KRUZSLICZ István, Csongrád első kataszteri felmérése, Mozaikok Csongrád Város történetéből,
1988, 37.
5 Historia Domus, Csongrád.
6 DUDÁS, i. m., 26.
7 A csongrádi céhek történetének áttekintését egy munkámban már elvégeztem. A továbbiakban azokra az információkra helyezem a hangsúlyt, melyek a korábbi áttekintésből kimaradtak. Vö. GYÖNGYÖSSY Orsolya, Céhek és vallásos társulatok Csongrádon a 18–19. században
= Olvasó: Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, szerk. MÓD László, SIMON András, Szeged, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – Gerhardus – SZTE Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszék, 2010, 429–438.
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a jobbágyparaszt lakosság körében nagy népszerűségnek örvendő csizmaés szűrviselet jelentőségét igazolják.
Mind a „böcsületet”, mind a vagyont figyelembe véve a tekintetes csizmadia céh vezette a rangsort. Rendszeresen jártak a vidéki országos sokadalmakra, a szentesi vásáron állandó helyük volt. Úgy tartották, hogy a csizma
nincs alávetve a divat változó szeszélyeinek, így a mesterséget bátor szívvel
adhatta tovább az apa a fiának: „csizma nélkül nem képzelsz magadnak
földi nagyságot, légy tehát, s maradj te is csizmadia.”8 A csizmadiákat a szűrösök követték. A Csongrádi Újság 1904-ben ekképpen emlékezett meg az
egykori céhes szűrszabó mesterségről: „A szűrszabó télen-nyáron dolgozott, mert hiszen a szűr csak annyiban hódolt a divatnak, hogy egyik vagy
másik jobban ki volt ’adtateremtettézve’ (díszítve, kivarrva), de a szűr állandóan kelendő portéka volt, védett nyáron az esőtől s óvott télen a hidegtől
is.”9 Való igaz, hogy Csongrád társadalmi felépítése a kiegyezésig alig változott, így a hagyományos ruházatra és lábbelire szakosodott mesterek anyagi
helyzete a céhrendszer felbomlásáig stabil maradt. Az időbeli elsőbbség
mellett ez a viszonylag kiegyensúlyozott piaci helyzet alapozta meg az első
céhek öntudatát.
A csizmadiákat, szűcsöket, szabókat és takácsokat a fával és fémmel
dolgozó mesterek társulási kérelmei követték. 1815-ben az asztalosoknak a
lakatosokkal és kádárokkal, a kovácsoknak pedig a kerékgyártókkal közösen
engedélyezték a céhalapítást. Az asztalos, lakatos és kádár céh kisszámú és
kevés vagyonnal bíró szervezet volt: számuk 1850-ben mindössze 24 fő,
míg ugyanekkor 70 szűcs és 35 szabó működött a városban.10
Bár a megye már 1756-ban intézkedni kényszerült a csongrádi hajómalmok megritkítása ügyében, utolsóként (1820) az ácsok, molnárok és faragók
folyamodtak céhlevélért. Pár év elteltével a kőműveseket is felvették köreikbe. A népes céh az 1850-es években 60 tagot számlált. A megyei közgyűlés ugyanekkor – a betyárok magas számára való tekintettel – büntetés terhe
mellett figyelmeztette a csongrádi molnárokat, hogy senki „gyanús” embert
a Tiszán át ne vigyenek.11 A 19. század elején ezek a hasznos szakmai társuCsongrádi Újság, 1904. március 13., 1.
Uo.
10 POZSÁR István, A Csongrád megyei céhek története, Csongrád, 1912, 116.
11 Uo., 114.
8
9
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lások különváltak, és a bognárok a kovácsoktól, a lakatosok az asztalosoktól
elkülönülve folytatták működésüket.12
A frissen artikulushoz jutott céhek első teendői közé tartozott egy megfelelő méretű, díszes zászló beszerzése.13 Az első csongrádi céhzászlók maradéktalanul elpusztultak; kinézetükről, a választott védőszentről a források hallgatnak. Fennmaradt viszont egy tanulságos eset a 19. század első
feléből, mely a céhzászlók elhelyezését övező anomáliákra világít rá.
Bár működésük példátlanul gazdag vallási motívumokban,14 a céhek
alapvetően szakmai érdekvédelmi szervezetek, melyek a kor általános lelkiségének megfelelően szoros kapcsolatban álltak a helyi plébániával és a
plébánossal.15 A céh patrónusának képével ellátott zászlókat jóformán csak
a céhtagok temetésén és nagyobb körmenetekben hordozták, állandó helyük a „parochiális templomban” volt. Mátyus János atya Csongrádra érkezése idején, 1802-ben még csak az első céhek zászlói ékeskedtek a Nagyboldogasszony templom hátsó traktusában.
A céhjelvények kérdése háborítatlan maradt mindaddig, míg az újonnan
privilégiumot nyert céhek zászlókészíttetésre nem adták a fejüket. Az „ősi
czéhek” – rang- és időbéli elsőbbségük teljes tudatában – azonnal lépéseket
tettek a régi és új céhzászlók elkülönítése érdekében. Üveges János céhmester
1823-ban ekképpen vallott a szűcsök elhatározásáról: „Zászlónkat a Templom hátulsó részéből előre a Sanctuariumba által tétetni kívántam azért,
12 Csongrád Megyei Levéltár, Csongrádi Fióklevéltár (a továbbiakban: CSL), Iratmásolatok
XVIII–XX. század (XV. 51.), 263.
13 A Mária Terézia királynő által egységesen kibocsájtott céhszabályzatok értelmében
a céhek törvényben megszabott kötelességei közé tartozott a saját zászló kiállítása. II. József
korában a módosabb céhek nyolc-tíz legény által hordozható céhzászlókat készíttettek,
amelyek mozgatása, körmeneteken való hordozása életveszélyes művelet volt. A király a
századfordulón véget vetett az értelmetlen megalomániának, így a zászlókat már egy-két
legény által könnyen hordozható változatban kellett újratervezni. Nem valószínű, hogy a
pár tucat iparost magába tömörítő csongrádi céheknek módja lett volna ilyen szokatlan
méretű zászló készíttetésére. Vö. SZÁDECZKY Lajos, Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon okirattárral (1307–1848): Czéhek lajstroma, a czéhirodalom és az ipartörténet könyvészete, Bp.,
1913, I, 227; GERENDÁS Ernő, A céhek és a vallásos élet, Regnum, 1942/1943, 390–391.
14 A csongrádi céhek vallásgyakorlásáról a 19. század második felében a megyei és országos
sajtóból értesülünk. A Katholikus Néplap 1862/3. számából kiderül, hogy a farsang utolsó
három napján tartott szentségimádáson a céhek felváltva jelentek meg. Hivatkozik rá: DUDÁS Lajos, Adatok a Római Katolikus Egyház 19. századi csongrádi működéséről, Oppidum
Csongrád, 1998, 105.
15 A céhek és vallási társulatok problematikájáról bővebben: GYÖNGYÖSSY, i. m.
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nehogy az újjabb Czéhek, mellyek Magoknak articulusokat váltottak, Zászlóikat a miénk eleibe tegyék és ez általl valamely elsőbbséget nyerjenek.”16 A
csizmadiák, szabók és takácsok ugyancsak felkeresték Mátyus János plébánost, aki tíz, illetve húsz forintért cserébe hajlandó volt a szentélyben helyet
biztosítani a céhjelvényeknek. A szűcsök zászlajáról tudjuk, hogy „a Szanktuáriumban a Szűz Mária Státuája mellett” kapott helyett.17 Szabados Imre
céhmester vallomásából értesülünk arról, hogy a csizmadiák a molnárok
mellett váltottak zászlóhelyet a szentélyben. A céhmester ugyanakkor nem
mulasztotta el jegyzőkönyveztetni, hogy: „az Esperes Úr mondása szerént
zászlónknak fizetség nélkül hely nem engedtethetett.” Az újonnan varrt
zászlók felszentelése, templomban való elhelyezése a tekintetes mesterek
húsz forintjába került.
A csongrádi bíró 1823-ban keletkezett panaszleveléből kiderül, hogy a
szokatlan alku híre a Károlyi-uradalom tiszttartójához is eljutott. A kegyúr
nyomban megtiltotta a plébános által szabott taksa kifizetését, és a mestereket nyilatkozattételre szólította fel.18 A céhmesterek az alábbi igazolást állították ki 1824-ben:
Mi alább írt Czéh Mesterek közönségessen adgyuk tudtára Mindeneknek, kiket illet, vagy következendő illethet e dolog, hogy a mi Czéh-béli Zászlóinknak meg
szentelése s’ azok helyének a’ Templomban való ki mutatása alkalmatosságával,
mint öröm napunk ajándékát, mellettünk fáradozó Jó Lelki fő Pásztorunknak,
Esperesünknek, Plébánosunknak Mátyus János Úrnak nem erőszakossan, hanem
egyedül, szabad akaratunk szerént lett vigasztalására hogy néki is része lenne
örömünkben, adtuk a következendő ajándékainkat, úgy mint A’ Szütsök / for 10
az az tíz Forintokat. A Takátsok for 20 az az húsz forintokat, Csizmadiák for 20
az az húsz forintokat. Kovátsok = for 10 az az tíz forintokat. Molnárok = for 10
az az tiz forintokat in Valuta adtuk és ajánlottuk.
Költ Csongrádon, Szent János Havának 15ik Napján Az 1824ik Esztendőben.19

Az igazolás hitelességét a szentszéki kivizsgálások megkérdőjelezték. A céhmesterek később azt vallották, hogy a pénzt nem ajándékként ajánlották fel,
hanem kialkudták. A plébános ugyanis magasabb helybérleti és szentelési
díjat kívánt megszabni.
16 Váci Püspöki és Káptalani Levéltár Acta Privatorum (továbbiakban: VPL APriv.) – Mátyus János, 1823. július 10. Üveges János vallomása.
17 VPL APriv. – Mátyus János, 1822. július 23. Szabados Imre vallomása.
18 A méltatlankodás alapját valószínűleg az apostoli királyné érvényben lévő rendelete szolgáltatta, amely szerint a céhek zászlóikat a „parochiális templomban” kötelesek elhelyezni.
19 VPL APriv. – Mátyus János, 1826. május 12. Csongrádi céhmesterek írásos nyilatkozata.
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A rendkívül drága, ékes céhjelvények a több évtizedes használat során
megkoptak, elszakadtak, így időnként kisebb-nagyobb helyreállításokon
estek keresztül, a módosabb céhek a kifakult zászlókat újra cserélték.
Csongrádon még a céhrendszer végóráiban is készültek új zászlók. A Szegedi Híradó 1865. évi novemberi számában a bodnárok zászlószentelési
ünnepélyéről találunk leírást: „November 26-án, midőn a bodnár céh zászlaját fölszentelték, hét céh egyesült és Sohlya Gyulával élükön fáklyás zenével tisztelték meg a derék papot, a betegek vigasztalóját.”20
Míg a bodnár céhjelvény későbbi sorsáról mit sem tudunk, a csongrádi
szűcsök 1870-ben készült zászlaja napjainkban a Tari László Múzeum gyűjteményét gazdagítja. A gondos restaurálásnak köszönhetően régi pompájában csodálhatjuk meg ezt a különlegesen szép céhemléket, melyen a
szűcsök választott védőszentje is felbukkan.21 A zöld mintás, damasztra
festett zászló egyik oldalán a csongrádi Nagyboldogasszony templom főoltárképét idéző „Mária megkoronázása” jelenet, a másik oldalon a térdeplő
Szent Imre, a csongrádi szűcs céh patrónusa látható. Alatta felirat: „A
csongrádi érdemes szűcs céh zászlója. Készült 1870. június 5.-én.” Szent
Imre a korban divatos magyaros viseletábrázolás miatt válhatott a szűcsök
patrónusává. Az ifjú szent tisztelete Csongrádon nagy múltra tekint vissza: a
20. század elején reálgimnázium, napjainkban cserkészcsapat viseli a nevét.
A csongrádi szűcsök erős Madonna-tiszteletét mutatja, hogy a céh sárgarézbe vésett pecsétnyomóján a Szűzanya látható egy barokkos szent korona
árnyékában, a gyermek Jézussal és jogarral a kezében. Az ábrázolás a Nagyboldogasszony templomban található, barokk hordozó Mária-szoborra emlékeztet. Bár az Iparművészeti Múzeumban a takácsok, ácsok és molnárok
pecsétnyomója is fennmaradt, egyiken sem fedezhető fel vallásos motívum.
Alig két esztendővel az új céhzászló felavatása után érvénybe lépett a
céhek feloszlatását elrendelő törvény (VIII/1872. ipartörvény). Az 1884ben foganatosított XVII. törvénycikk ötven szakképesítéshez kötött iparágat határozott meg, melyeket különböző szakosztályokba sorolt. A szakosztályokat településenként egy közös ipartestület volt hivatott összefogni.
Csongrádon az egykori céhes mesterek makacs ellenállása miatt csak hoszszas előkészítés után, 1890-ben sikerült felállítani az Ipartestületet. A gyön20
21

DUDÁS, Adatok…, i. m., 105.
Leltári száma: TLM 82.2.1.
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ge lábakon álló érdekvédelmi szervezet elkeseredett harcot folytatott a céhes vagyon és ingóságok leltárba vételéért, a mesterek bizalmáért. Érdektelenség miatt elmaradó gyűlések, visszaélési gyanúk, balul sikerült bálok
fémjelzik a csongrádi Ipartestület első évtizedeit. 1891 februárjában a csizmadia mesterek nyíltan kijelentették, hogy az egykori céh „a testületbe vagyonostul beolvadni nem hajlandó”.22 Az Ipartestület Réti Ferenc ügyvédet
kérte fel, hogy sürgesse meg a csizmadiák beolvasztását. A márciusi gyűlés
jegyzőkönyvéből kiderül, hogy időközben már az elnök elé került a szabó,
asztalos, lakatos, kádár, szűrszabó, kovács és bognár céhek vagyonleltára.23
A csongrádi Ipartestület az egykori céheket fém- és ércipari, ruházati, fa-,
élelmiszer-, építő-, bőr- és borbélyipari szakosztályokba tömörítette. A
szakosztályok elnökeire hárult a feladat, hogy a megszűnt céhek vagyonáról
– köztük a templomi zászlókról – „birtokba vétel és további kellő gondozás
czéljából” jelentést készítsenek.24 A céhek zászlóit a kiöregedett céhtagok
díjtalanul, az ipartestületbe lépők pedig bizonyos díj ellenében használhatták
a temetéseken.25 Az egykori céhjelvények elhelyezésével kapcsolatban nem
született külön rendelkezés, így azok továbbra is a plébániatemplomban
maradtak. Az Ipartestület elnöke – az egykori céhes mesterek megnyugtatására – ígéretet tett a zászlók karbantartására, idővel azok kicserélésére. A
nagylelkű fogadalom pár évvel később kellemetlen helyzetbe hozta a testület elöljáróságát.
1893 decemberében a Ruhaipari Szakosztály elnöke jelenti, hogy Hegyi
Antal plébános „a szabó zászlót a templomba nem engedi tovább ott lenni,
mert az már a kitűzött célnak nem felel meg”. A plébános állítása szerint a
kifakult régiség csak a templomot csúfítja, így intézkedés hiányában kilátásba
helyezte a zászló esetleges eltávolítását. A szakosztályi ülésen elérkezettnek
22 CSL Csongrádi Általános Ipartestület, 1936-tól Csongrád és Vidéke Ipartestület irata
1884–1950 (IX.201.) Továbbiakban: CSL, IX 201.a.1.d. 1891. február 22-i gyűlés jegyzőkönyve.
23 CSL, IX 201.a.1.d. 1891. március 3-i gyűlés jegyzőkönyve.
24 Példaként hozom fel a megszűnése idején nyolc tagot számláló takács céh vagyonleltárát.
Az 1892-es leltárba vétel szerint hat viaszgyertya, hat sárgaréz gyertyatartó, egy céhláda, két
pecsétnyomó, céhtábla, céhtörvénykönyv és egy templomi zászló volt a csongrádi takácsok
tulajdonában. CSL, IX 201.a.1.d. 1892. október 9-i gyűlés jegyzőkönyve.
25 Gyertyák használatáért 1 forintot, zászlók kiszolgáltatásáért 1 forintot, a zászló és gyertya
együttes igénybevétele esetén 1 forint 50 krajcárt kellett a pénztárba fizetni. Nem testületi
tagok részére a gyertyákat 2 forint ellenében szolgáltatták ki. CSL, IX 201.a.1.d. 1892. március 6-i gyűlés jegyzőkönyve.
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látták az időt, hogy az Ipartestület elnökét emlékeztessék a céhzászlók
gondozására vonatkozó ígéretére. Levelükben a felújítás lehetséges anyagi
alapjaként a szabó céh beolvasztásakor lefoglalt 160 forintot, valamint a
halálesetek után befolyt zászlóhasználati díjalapot jelölték meg.26
Az elöljáróság válaszában közli, hogy a zászlóhasználati díjalap nem fedezne egy esetleges felújítást, az Ipartestület általános anyagi helyzete bizonytalan. Javasolják, hogy amennyiben a plébános nem tűri tovább a
céhjelvényt a templomban, szíveskedjenek a zászlót tokba húzni és a múzeumnak ajándékozni. A válaszlevél azzal az ígérettel zárul, hogy az Ipartestület anyagi megerősödése esetén az iparosok egyetlen, közös temetési zászlót
fognak készíttetni.27
A kérdéses szabó céhzászló szemrevételezésére csak fél évvel később
került volna sor, ám a szakosztályi elnök a zászlónak hűlt helyét találta. A
harangozó közölte a döbbent vizitátorral, hogy a zászlót a plébános utasítására betüzelte, bizonyítékként még a csupasz farudat és a zászlógömböt is
megmutatta. Király Gergely szakosztályi elnök hazaérkezve pennát ragadott, és dörgedelmes hangú levelet írt az Ipartestület elöljárói felé.
Az 1894-ik évi rendes közgyűlés e tárgyban döntött, és tudomásunk szerint azt
határozta, hogy az említett zászlót nem hajlandó megújítani, hanem a csongrádi
Múzeumnak átadná megőrzés végett örök emlékül, az utódok részére. Tehát
szakosztályi elnök kérdi az elöljáróságot, hogy miért nem hajtotta végre ezen
nagygyűlési határozatot és miként egyezett abba, hogy a fölszentelt drága ereklyét
oly tényező, ki arra nem illyetékes betüzelje. Ha nem volt tudomására, kérdezi,
szándékozik e tárgyban méltó elégtételt és kártalanítást a felsőbb hatóságoknál is
részünkre venni.28

Mivel az információ nem közvetlenül Hegyi Antal plébánostól származott,
az ipartestület Király Gergely szakosztályi elnököt bízta meg az ügy részleteinek felderítésével.29 1894 és 1895 között újra és újra napirendre került az
állítólagosan betüzelt zászló ügye, de mivel Király Gergely még 1895 januárjában sem készült el a jelentéssel, így a kérdést keserű szájízzel, elégtétel
nélkül vették le a napirendről.30

CSL, IX 201.a.1.d. 1893. december 26-i gyűlés jegyzőkönyve.
CSL, IX 201.a.1.d. 1894. január 14-i gyűlés jegyzőkönyve.
28 CSL, IX 201.a.1.d. 1894. június 17-i gyűlés jegyzőkönyve.
29 CSL, IX 201.a.1.d. 1894. július 8-i gyűlés jegyzőkönyve.
30 CSL, IX 201.a.1.d. 1895. január 13-i gyűlés jegyzőkönyve.
26
27
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1903-ban az ipartestületi jegyző jelentésében írja, hogy a templomi zászlók „nem a legjobb karban vannak”, így az elhanyagolt céhemlékek felújítását indítványozza. Az elnök a szakosztályi elnököket bízza meg a zászlók
állapotának felmérésével, egyben felhatalmazza őket, hogy a legjobb belátásuk szerint intézkedjenek.31 A vizsgálattal párhuzamosan az Ipartestület
lépéseket tett régi terve megvalósulása felé; a megmaradt céhemlékek jelentős részét a budapesti Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta. A múzeumba került csongrádi céhemlékekről még 1903-ban képes összefoglaló jelent
meg a Magyar Iparművészet folyóiratban, Divald Kornél tollából.32 A céhzászlók ekkor még elkerülték a behívótáblák, ládák és iratok sorsát.
Az utolsó zászlófelújításra tett kísérlet az egykori csizmadia céhmestereknek tulajdonítható. Az elutasítást követően 1907-ben gyűjteni kezdtek a
zászló felújítására,33 ám a nemes kezdeményezés erejét vesztve feledésbe
merült. A templomi céhzászlók, a hajdani büszke, „bötsületes” céhes élet
utolsó hírmondói mestereikkel együtt adták át helyüket a történelem színpadán a közelgő új idők új szereplőinek.34

CSL, IX 201.a.1.d. 1903. szeptember 8-i gyűlés jegyzőkönyve.
DIVALD Kornél, Csongrádi céhemlékek, Magyar Iparművészet, 1903, 135.
33 CSL, IX 201.a.1.d. 1905. november 9-i gyűlés jegyzőkönyve.
34 További irodalom: BÁLINT Sándor, A szegedi népélet szakrális gyökerei = Regnum – Egyháztörténeti Évkönyv, V, Bp., 1942–1943, 51–69; UŐ., Sacra Hungaria: Tanulmányok a magyar vallásos
népélet köréből, Szeged, 1944; BARTÓCZ József, A magyarországi kovácscéhekről, Pápa, Jókai Mór
Városi Könyvtár, 2000; DUDÁS Lajos, Az iparoktatás kezdete Csongrádon, Mozaikok Csongrád
város történetéből, 1982, 312–328; EPERJESSY Géza, Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a
Dunántúlon (1686–1848), Bp., Akadémiai, 1967; GÓG Mihály, A méltóságos nagykárolyi gróf
Károlyi család tulajdonát képező csongrádi uradalom leírása, Mozaikok Csongrád város történetéből, 1984, 128–163; GYOVAI B. Lajos, Szentek szobrai és keresztek, Mozaikok Csongrád város
történetéből, 1989, 183–196; KUBINYI András, Vallásos társulatok a késő-középkori magyarországi városokban = K. A., Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon,
Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 1999 (METEM Könyvek, 22),
341–352; Csongrád, szerk. SEBESTYÉN István, Bp., CEBA, 2002 (A XXI. század küszöbén);
SZŰCS Jenő, Városok és kézművesség a 15. századi Magyarországon, Bp., Művelt Nép, 1955; TARI
László, Adatok Csongrád mezőváros céheinek történetéhez, Mozaikok Csongrád város történetéből, 1981, 105–148; UŐ., A céhek föloszlatása Csongrádon, Mozaikok Csongrád város történetéből, 1982, 294–306; TEKULICS Sándor, A csongrádi ipartestület alapszabályai, Csongrád, 1890.
31
32
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Az irodalom vidékein –
Baróti Szabó Dávid Krisztus- és Péter-siralom fordítása
Egy hagyományba illeszthető fordítás
Sidronius Hosschius A szenvedő Krisztusról és Szent Péter siralmairól készült –
Baróti Szabó Dávid által fordított1 – műve jelen előadásom témája. Közelebbről: a németalföldi szerző versfüzérének magánáhítatra tett lehetséges
hatását, az azzal való érintkezéseket keresem. Felvázolom a magas irodalom
és az ún. „sekrestyeirodalom” közti átmenet műfajait, amelyekbe a Krisztus- és a Péter-siralom irodalmi hagyománya illeszthető. Érzékeltetni igyekszem mind a szerző, mind a műfordító élethelyzetéből adódó tények és
érzelmek szoros kapcsolatát a címben megjelölt megírt/lefordított művel –
a magánáhítat és a közösséghez forduló siralmak egymástól elválaszthatatlan, oda- és visszahatását. Dolgozatom válaszadás arra a kérdésre is, hogy
irodalmi folytonosságba illeszthető-e Baróti Szabó műfordítása.
Sidronius Hosschius németalföldi jezsuita szerző (Sidronius de Hossche,
Merckem, 1596–Tongres, 1653) latin nyelvű versei gyakran megjelentek a
17−18. században szerte Európában.
Magyarországon 1793-ban Egerben adtak ki válogatást Hosschius elégiáiból, amely tartalmazta a két versfüzért is. A Hosschius-elégiák egy részét
Baróti Szabó Dávid ex-jezsuita szerzetes (Barót, 1739. április 10. – Virt,
1819. november 22.) fordította le az 1810-es évekre, így a Krisztus- és Péter-siralmakat is. Fordítása azonban kéziratban maradt. Ma az MTA Kézirattára őrzi.
Sajnos a latin nyelvű kiadvány további adatot nem tartalmaz a magyarországi megjelentetés körülményeiről.2 A latin nyelvű kiadás papok és teológiai hallgatók számára készülhetett. Döme Károly (aki a fordításra bíztatta a
virti poétát) és Baróti Szabó Dávid az áhítati irodalom ezen remekeinek
magyar fordítását szélesebb olvasóréteg kezébe szánhatták: nemcsak a művelt papságnak, hanem egyházi társulatok tagjainak, női és férfi szerzetesek1
2

MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 1394/3, 50.
Sidronius HOSSCHIUS, Elegiae selectae, Agriae, 1793.
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nek, és talán világiaknak is. Baróti fordítása a magyar nyelvű olvasók körében kapcsolódhatott volna a népénekekben, imákban, iskolai színjátékokban gyakorta fellelhető siralmakhoz, ha tervezett ötödik kötete napvilágot
látott volna. Hosschius Európában népszerű elégiái így Magyarországon
megmaradtak a latinul tudók olvasmányélményének.
Vajon mi lehetett az oka, hogy a fordítást időszerűnek gondolták másfél
száz évvel a megírása után is?
Hosschius elégiákban írta meg Mária szenvedésének keresztfa alatti siralmait s Péter önváddal teli feljajdulásait (A szenvedő Krisztusról − 17 elégia;
Szent Péter siralmai − 11 elégia). Ez a Kr. e. 7. századtól ismeretes műfaj,3
amely még nem volt érzelmi tartalomhoz kötve, már az újkori szóhasználattal értelmezett: lemondó, csüggedt, szomorú költeményként. Lehetőség,
hogy az epika és líra közti átmeneti műfaj annak formai fegyelmezettségét
megtartva (azaz disztichonos versmértékben írva) megteljék a nagypénteki
eseményekhez kapcsolódó személyes lírával. A siralom műfajának életképességét ugyanis maga az emberi élet tartotta/tartja fenn a mai napig, aktualitása semmit sem vesztett az idővel. A siralom (latinul lamentatio) imádságos műfaj, a bajba került ember könyörgése szerencsétlenség, kétségbeejtő
helyzetek, Isten távollétének megtapasztalása idején.4
Baróti Szabó Dávid a Hosschius-elégiák fordítása idején betegségeivel
küszködő, idős költő volt. A jezsuita rend feloszlatásának tragikus érzését
élete végéig nem tudta földolgozni. Életében gyökeres fordulat következett
be, hiszen egzisztenciális gondokkal kellett az első időkben szembesülnie. A
tanári pálya mint a megélhetés forrása nem hozott számára olyan megoldást, amelyben örömét lelhette volna. Így amikor tanítványa, Pyber Benedek családja felkínálta számára az otthont, a nyugalmas alkotás lehetőségét
Virten, hálásan fogadta, később pedig sokszor megköszönte verseiben a
nyugdíjaztatása utáni, haláláig a Pyber-birtokon töltött éveket.
Baróti Szabó a Szűz Máriához írt verseken s egy-két epigrammán kívül
szinte nem írt vallásos témájú verset,5 ám most lehetőséget kapott a fordíSZEPES Erika, SZERDAHELYI István, Verstan, Bp., Gondolat, 1981, 221.
Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, szerk. VICZIÁN János, XII, Bp., Szent István Társulat, 2007, 153.
5 Talán Hosschius Szűz Máriához írt, gyógyulásért hálát adó versének (Matri misericordiae
votum a letali morbo vitae sibique redditus solvebat Sidronius de HOSSCHE Societatis Iesu sacerdos,
1646) ismerete is ösztönözte Baróti Szabót e versek írásakor.
3
4
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tással, hogy minden kimondatlan fájdalmát beleszőhesse a krisztusi és péteri
szenvedéstörténetbe. Vallásos érzelmeit most nem áthallások segítségével
írta le – mint ahogy több száz költeményében erkölcs, moralitás, hazaszeretet stb. ürügyén tette –, hanem szenvedélyes hőfokon. A passiótörténetbe
lehetetlen nem belehallanunk az ő fájdalmait is. Fordítását a költői tehetség
mellett ez az érzelmi többlet, „otthonos világ” tette a latin nyelvű költeménnyel egyenrangú magyar verssé.
Lényeges változtatás, hogy Hosschius disztichonban írt elégiáit Baróti
Szabó hexameterben adta vissza. Azáltal azonban, hogy hexameterekben
fordította le a siralmakat, epikusabbá is tette történetfűzését.
Baróti Szabó fordításában hűen követte Hosschius latin szövegét. Nyomatékosítanunk kell azonban, hogy mindketten közös fogalomtárral, gondolkodásmóddal, képekkel, szófűzéssel, toposzokkal, szimbólumokkal stb.
dolgoztak, amikor a Biblia világáról beszéltek, függetlenül a konkrét háttértől. A leírt vagy szóban hagyományozódott bibliai kifejezéstár többnyire a
latin nyelvből került az anyanyelvekbe, ami könnyeddé tehette a latinból
való fordítást. Természetesen az anyanyelvi sajátosságokat Baróti Szabó
fordításában is felismerhetjük, aki a magyar nyelv szerelmeseként erős képiséggel szólaltatta meg a közismert eseményeket és érzéseket. Műfordításával a nagyhét eseményeinek egyfajta imádságos lelkületű átélését adta
volna szűkebb és tágabb értelemben vett olvasóinak, vagy iskolai passiójátékokba beilleszthető betétekként való felhasználásra ösztönözhette volna a
siralmak felhasználóit, ha a mű szándéka szerint megjelent volna.
A 13. századtól egyre erőteljesebben Krisztus szenvedése felé forduló
vallásosság nemcsak a keresztes háborúk meghirdetésében, passióereklyék
gyűjtésében, a szenvedés eszközeinek önálló ábrázolásában stb. nyilvánult
meg, hanem a szakralitás élményét elősegítő cselekedetekben is. Ilyenek
voltak például a passiótörténetbe beillesztett Krisztus-ostorozás jelenetei,
Krisztus Pilátus előtti eseménysora, Krisztus siratása, a bibliai szereplők
által elhangzó planctusok, de mindazon látványelemek is, amelyek a misztériumdrámákban vagy a nagyhét eseményeinek más formában való felidézéseiben az elmélyülést segítették elő. Hosschius is bőségesen felhasználta
siralmaiban a keresztény kultúrkörben továbbhagyományozódó megjelenítési módokat.
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A szenvedő Krisztusról és a Szent Péter siralmairól írt elégiafüzérei legközelebbi műfaji rokonságot talán az archaikus imádságokkal és a misztériumjátékokba illeszthető planctusokkal mutatnak.
A szenvedéstörténet és a Péter-siralom időmértékes versbe foglalt epikus-lírai-drámai történései, különböző érzelmi nézőpontú narrációja egységes egészet alkot – de másképpen, mint a misztérium- vagy drámajátékok.
Hosschius ugyanis nem a passiótörténetet öntötte elégiákba, kronologikusan előrehaladva, hanem a passiótörténetet elszenvedő Jézus, Mária, Péter
és az idők végezetéig ebben a szenvedésben lelkileg részt vállaló és imádkozó-bűnbánó ember érzelmeit – ahogy ezt a középkortól kezdve századokon
át tették, imádkozták, és magas hőfokon átélték például búcsújárások résztvevői. Krisztus halálának, Mária siralmának és fájdalmának szavakkal való
elmondhatósága vagy a keresztfa misztériumának megtapasztalása a búcsújárásokon és egyházi ünnepeken szakrális mélységeket kaptak. Az imaszövegek
(ha elfogadjuk ezt a műfaji szűkítést Hosschius költeményei esetében), a fájdalmas Anya megszólalásai, Péter irgalomért esdő szavai vagy a Szeretet/Angyal stb. bűnbánatra való felszólításai egyes szám első személyben való
elmondhatóságukkal katartikus hatást tudtak előidézni az imádkozó lelkében.
[…] oh Isten’ Fija’! meg-kell
Vallanom (és mit titkollyam?) tsupa bün vagyok, ’s ez olly
Szörnyűség ’s teher, a’ mellyet már főld-is alig bír.
Vétkeztek szemeim, kezeim vétkezének, és szám;
Vétkeztek, káromra nagyon gyors lábaim: elmém
Sintsen ezer vétek nélkül: gonoszabb ez azoknál:6

Erdélyi Zsuzsanna, az archaikus imádságok gyűjtője, jeles kutatója írta
tanulmányában:
E fölfokozott vallási érzés szükségszerűen hívta életre és virágoztatta föl a passióepika és a Máriasiralom-líra, a szent színjáték műfajait. A Golgota-drámát
megjelenítő műfajok sokszor kemény, verista képei annyira bevésődtek a hívők
lelkébe, hogy mindmáig nem tűntek el onnan, sőt nagyon is érzékelhetően jelen
vannak, azért alkalmasak rá, hogy egy homályba vesző kor bonyolult belső képét
és könnyes hitélményeit akár »siratósan« is megjelenítsék. Mint ahogy meg is jelenítik az egykori passiókból és Mária-siralmakból folklorizálódott szövegeink,
népi imádságaink, amelyek, mint már említettem, valójában a késő középkor
hóráskönyves, rózsafüzéres költészetének elnépiesedett emlékei.7

6
7

A szenvedő Krisztusról, XVII, 8–13.
ERDÉLYI Zsuzsanna, Aki ezt az imádságot...: Élő passiók, Pozsony, Kalligram, 2004, 12.
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Hosschius művei részben erre a középkortól létező írott és szóbeli hagyományra támaszkodtak. Verselő tehetsége az elégiafüzérekben úgy formálta
művészi alkotássá a passiótörténet drámáját, Péter siralmait, hogy eközben
megtartotta a versfüzér elolvasása/felolvasása általi Istenélmény, az anyai
fájdalom vagy a bűnbánó ember/Szent Péter könyörgésének bensőségességét
is. Ez a személyes átélhetőség a magyarázat arra, hogy Hosschius műveinek
újrakiadását, anyanyelvekre fordítását Európában még a 19. században is
szorgalmazták.
Hosschius Baróti Szabó által fordított elégiáiban azonban nemcsak a kereszténység korai időszakától létező, folklorizálódó archaikus imádsághagyományt fedezhetjük föl, hanem a jezsuita képzésben nagy szerepet kapó
misztikus áhítat tudatos felkeltésére való törekvést is. Az imitatio Christi
felfokozott érzelmi megnyilvánulásának számtalan irodalmi remeklése (a
Szent Ferencet követők elragadtatott írásain át Kempis Tamás Krisztus követése
című népszerű művéig vagy Szalézi Szent Ferenc Filoteájáig, kortárs passióprédikációkig stb.) válhatott a szerzetesek meghatározó élményévé – bár szövegszerű megragadásuk csak ritkán lehetséges. Természetesen ez a misztikára
való törekvés a népi gyakorlatban is létezett, Erdélyi Zsuzsannát idézve:
A passióimádságok ugyanúgy hozzátartoztak a vallási élethez, mint az olvasni tudók hóráskönyvei vagy rózsafüzérei. Kiemelt és meghatározott funkciójukat Európa-szerte elterjedt elnevezésük is mutatja: pénteki imádság. [...] ennek az
imának az a feladata, hogy megjelenítse a bűnös emberiségért elszenvedett kínhalált, és az elmondóban felébressze a bűntudatot: neki is része van Krisztus kínhalálában, miatta is, érte is szenvedett Isten fia a keresztfán. E belső dráma
folyamán maga a szöveg is szakralizálódik, és kegyelemhordozóvá válik. Át- meg
áthatja Krisztus vérének üdvözítő ereje, és mindez ’üdvössé-hasznossá-erőssé-széppé’
teszi, a hívő ember útitársává avatja az üdvözülés felé vezető úton.8

A szenvedő Krisztusról
A szenvedő Krisztusról című elégiafüzér a világ Szeretet által sugalmazott megteremtésével indítja el a lírai elbeszélést, de nem a világ létrejöttének Isten általi
megalkotását idézi fel a teremtéstörténet első napjaiból, hanem a krisztusi
szenvedés bekövetkeztének okát helyezi bele a kezdetek isteni szándékába.
8

Uo., 15−16.
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A nagyheti eseményekre rálátó elbeszélő/költő, a mindenkori pap köti
össze a tizenhét elégiát, ő az, akinek segítségével átélhetjük Jézus, Mária
szenvedéseit, mert ő hozza közel a nézőhöz/imádkozóhoz az újszövetségi
szereplők lelkiállapotát, és ő az, aki Jézus és Mária sorsában megláttatja a
mindenkori idők emberének sorsát is. Az epikai elbeszélő nemcsak másokat
figyelmeztet a bűn elkerülésére, hanem maga is azonosul a bűnös emberi
sorssal és az irgalomért esedezővel. Ez az elégiánként bekövetkező nézőpontváltás, vagy a harag és bűnbánat, a közömbösség és felismerés stb.
érzelmi ellentétei rendkívüli magasságokba emelik és mélységekbe helyezik
az olvasót. Kimozdítják nyugalmi állapotából, s ahogy halad előre a passiótörténet drámája, úgy nő a szöveget hallgatóban/imádkozóban a részvét és
a világ bűneiért, önmaga bűneiért vezekelni vágyás.
Hosschius a bibliai szimbólumok felhasználásával, Krisztus keresztre feszítése eszközeinek (arma Christi) többszöri bemutatásával, sűrített példázataival és költői líraisággal hullámoztatja a fájdalmak intenzitását. Például
Jézus majdan bekövetkező sorsa és a megsebzett szarvas halála közti párhuzam a harmadik elégiában még csak sejtetés, álomban előrehozott jövő, a
narrátor által már most tudott beteljesülés, amely később fog bekövetkezni.
A költői szándék a gyakori idősíkváltással nem is az, hogy a mindenki által
jól ismert passiótörténetet megismertesse a megelőlegezett (álomban látott
vagy biztosan tudott) esemény elmondásával, hanem hogy ráhangolja hallgatóját/olvasóját a beleérző végiggondolásra azért, hogy a nagypénteki szertartás idejére már maga is eljusson a teljes katarzishoz.
És valamint az hegyes Libanus’ szagos erdeji táján
Meg sértett szarvas! mellynek derekába feszűlt egy
Távúlról jött nyíl-vas; akár zőld rétnek eredgyen
A’ vett sebbel, akár ki-terűltt ugaroknak; akár, nagy
Szomjúságában, kút-forrásokra szaladgyon,
Hasztalanúl fárad, ki nem ejtheti vérbe boríttott
Óldala vesztet-hozó nyílát; a’ vége halál leszsz;
Úgy te halálodnak komor érzésével örökké
Bántódol, ’s ugyan-attól fog végződni keserved.
A’ nagy otromba kereszt minden vígságod azonban,
Mint távúl-lévőt azt nappal ’s éjjel-is hívod:
Kínoz tégedet a’ sok, igaz gyötrelmeket hímző
Álom, ’s napjaid-is nem jobbak, mintsem az éjek.9

9

A szenvedő Krisztusról, III, 44–56.
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Az álom által leírt szenvedést Hosschius ugyanolyan intenzitással jelenítette meg, mint a valóságban, nagypénteken majd átélhetőt. Ezek által az
ismétlődő, lelassított és drámai kibontakozásában tudatosan késleltetett
nagyheti történések által (amit például a szereplők lelkiállapotának a bemutatásával vagy a már elhangzottak ismétlésével ért el a szerző) egyre nagyobb
az esélye annak, hogy a külső szemlélőből a bibliai világba bekerülő szereplő váljék.
Ez a jövőbeni eseménysejtetés, álom nem idegen az archaikus népi
imádságoktól sem. Mária álma, sejtése, Jézus keresése gyakorta jelenik meg
a népköltészetben.
Erdélyi Zsuzsanna kötetéből emeltük ki a walesi példa részletét:
Mária álma
»Álmodsz, ó, Anyám?«
»Nem ez csak egy látomás, ó, Szenvedés Fia.«
»Mi volt a látomásod, ó, Anyám?«
»Az hogy Téged megostoroztak, fojtogattak,
Kőoszlophoz kötöztek,
Megkínoztak, nagyon meggyötörtek,
Hogy a te áldott piros véred
Veled együtt elárasztja a világot.«10

A halál bekövetkeztéig azonban a feszültségkeltésnek más eszközével is
élt Hosschius: Jézus úgy élt a várt halálig, hogy mindvégig tudta a véget – de
ismernie kell ezt a keresztény embernek is a megszületése utáni időtől kezdve!
Oh Getzemanni keserves kert! Kálvária dombja!
’S minden főld, melly majd bé-festetel Isteni vérrel:
Fő Papok’ házai, ’s Rómából oda szántt sereg, és te
Melly érzésednek jeleit fogod adni kies nap!
Szóval, egész természet, melly sok ezernyi gyötrelménn
Hülendeszsz, tsak kisded részt fogsz tudni Teremtőd’
Nagy fájdalmaiból. Tengernek nintsenek annyi
Habjai; parttyait annyi föveny nem lepte; tavaszkor
A’ nyíltt főld’ derekán nem termenek annyi füvetskék,
A’ mennyit szenvedsz, oh Jézusom! a’ te keserved
Tsak nálad van tudva; ki nem mondhattya teremtés.
A’ mindent-látó szem előtt nints semmi titokban
Melly nagy elő-remegéssel jár e’ gondolat: illy képp’
Ütnek-meg; kezeimre kötél így fójtatik: így fog ezen rész,
A’ más rész meg’ imígy sebesítteni, ’s ennyiszer engem?
10

ERDÉLYI, i. m., 299.
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A’ fejem’ így hattyák, illy mélyen, ’s ennyi tovissek:
A’ fő-rendnek imilly szava leszsz, a’ népnek imillyen:
Lábaim így fogják által liggatni szegekkel,
És kezeim’ lántsával imígy ütik óldalam’ által.
Illyenek, és több illy-félék seregelnek elejbe
A szerető szívnek […]11

A szenvedések részletező leírása, a kínzások aprólékossága, a vér mindenütt való szétömlése stb. nem idegen sem a középkori látomásirodalomtól, sem
a népi imádságoktól. A művészetek egyformán éltek hatásfokozó szerepével.
És hóhéri. ’S miket tselekesznek véle? – Ragadván,
Fordíttyák artzájáról hátára: kötéllel
Két le-nyomott kezeit fojtós urkokba rekesztik,
’S így, jobbról, ’s balról állván, két részre ki-nyújttyák
Karjait, a’ dühödés erejek’ mindegyre segétvén.
A’ ki-merűltt tsontok’ minden forgóji ropognak.
Azt vélnéd, hogy vállaival le-szakadnak azonnal
Karjai: szint’így el-válik két térde’ kaláttsa,
A’ mikoron le-felé vonkodgyák lábait.12

A szóbeli hagyományban tovább örökített archaikus ima egy példája, Jézus kínszenvedéséről (részlet):
Akkor még jobban megkötözték,
És egy nagy keresztfához kergették-hajtották.
Tanakodtak, gondolkodtak:
„A kereszt túlságosan nagy,
Jézus túlságosan kicsi,
Kár volna a keresztből levágni,
Jobb lesz Jézust megnyújtani.”
Akkor ott megfogták, és úgy megnyújtották,
Hogy szent medencéje szétfeszült,
És (szent erei?) megszakadtak.13

A Krisztust követő ember (imitatio Christi) mindennek az átélésével
térdre borulva csak az irgalmasságban reménykedhetik. A szenvedő Krisztusról
17. elégiája hatalmas önvádló ima, amelyben a vétkes felismeri, hogy tengernyi bűne által, amitől elfordulni akar, örök passiót idéz elő:
[…] El ne
Vond irgalmad’. Hogy irgalmazz, azt kéri halálod,
Mellyet alázatoson nyújtok. Kegyes Istenem, hozzád,
A szenvedő Krisztusról, IV, 17–36.
Uo., VII, 22–30.
13 ERDÉLYI, i. m., 223.
11
12
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Bé van festve kezem, ’s meg-vallom, gőzölög a’ te
Véreddel most-is! de reménnyel nyújtom: azon vér
Irgalmasságot kér, mellyel gőzölög e’ kéz.14

Hosschius/Baróti e szenvedés lefestésében nemcsak a képzelet kiváltotta szavak erejére (ritmusra, alliterációra, hangutánzásra stb.) támaszkodott
(„Nem fognak sem ezernyi sebek, sem durva tövissek, / A’ mellyekre kemény sziklák-is szerte repedtek.” IV, 69–70; vagy „Színed? Hová lett szép
artzád? a’ tsillagok’ ékét / Fel-múló szemeidnek vóltt ragyogása hová lett?”
V, 18–19), hanem valóságos kép/festmény nyújtotta látványra is, amely
segítette őt az érzelmi intenzitás szinten tartásában. A 16. rész indító soraiban – „Mi is okai vóltunk a’ Krisztus’ fájdalmának” – ezt olvashatjuk:
Egy véres fa-kereszt, ’s azon már halva le-függő
Isten’ képe vagyon kezeimnél. Nékem az elmém’
Tsaknem alutt tüzeit gyakran serkentgeti; ’s néha
Könnyekre fakaszt. Szemeim’ minapában rája szegezvén,
A’ dühödött népnek tettit nézem vala. Látám
Tompa szegektől ált-fúrdalt lábit, kezit és egy
Sebnek egész testit szemléltem lenni. […]

De már a 15. elégiában is utalt egy kép/festmény látására: „Hogyha-ki
jól nézvén e’ képet, tudni szeretné // Hány sebeket szenvedt értettünk a’
kegyes Isten.”

Szent Péter siralmai
Hosschius Szent Péter siralmai, ha témájában közel is áll a hagyomány által
megőrzött írott vagy szóbeli alkotásokéhoz, igényes megformáltságában,
verselésében, költői eszköztárában, lélektani megközelítésében, teológiai
tanításában és nem utolsó sorban terjedelmében a magasabb rendű irodalomhoz tartozik. Hosschius Pétere nem egy alkalommal sírja el fájdalmát,
hanem tízszer: különböző helyszíneken, különböző lelki gyötrelmeket felidézve. Planctus-sorozatnak nevezhetjük az elégiafüzért, s a sorsával azonosságot érző hívő maga is időt kaphatott (a nagy terjedelmű mű tíz
elégiájának elolvasása/elhangzása alatt) a megtérésre. A népi hagyományban
jóval kisebb lélegzetvételűek Péter megszólalásai. (Medgyesy S. Norbert arra
14

A szenvedő Krisztusról, XVII, 92–97.
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hívta fel a figyelmet, hogy Péter-siralom önálló énekként, öt versszaknyi
terjedelemben, egyedül a Bocskor János-énekeskönyvben /1716–1739/ olvasható. Természetesen jelenetbe illesztve hosszabb terjedelműek is maradtak
fent Csíksomlyón, ezeket kötetében közölte.15) Kérdés, hogy Hosschius
siralmai beépültek-e előadott passiótörténetbe, avagy önálló irodalmi műként keltek életre – olvasással vagy felolvasással? Amennyiben felolvashatták, terjedelmét tekintve valószínűnek tartjuk, hogy csak igényesebb
hallgatóság figyelmét tudta hosszú időn át lekötni. De azt sem tartjuk lehetetlennek, hogy egy-egy elégiáját iskolai passió-előadásba beépítették.
Hosschius megszerkesztett (belső és külső, fiktív és valódi) monológokra építette föl Péter lírai planctusát, amely végül is ebben a formában a párbeszéd érzetét kelthette. Ezen elégiák közül ugyanis a tizedik rész nem
Péter hangja. A planctusok sorát megszakítja a Pétert önmérsékletre intő
elbeszélő/pap, aki nem minden tanító szándék nélkül az isteni irgalmasságot, harag nélküliséget, Istenre hagyatkozás bizalmát szegezi szembe a kétségbeeső magatartással. Bibliai példákkal érvel, amelyeket az evangéliumokból, például Péter életéből idéz fel. A hajó-allegóriát tudatosan viszi és
bontja ki elégiáról elégiára a szerző, az egységes egész szerepét ezzel is erősítve, s tanítását így zárja: „Mintha nem ismernéd jól szívességit az Úrnak.
// Hidgy igazat: te hajód nem félhet az öszve-töréstől; // Az, már
épségbenn a’ kívántt partot el-érte.”16
A záró, 12. részben egyes szám első személyű megszólalásával ismét Péteré a szó, aki újra okát adja lelkiismeret-furdalásának, amikor válaszol az
előző elégiában feltett kérdésekre, s bár tettére egész életében emlékezni
akar, bízik Isten jóságában.
A lélektani többlet, amely mögött valószínűleg ott rejtőzködik a szerző érzelmeket átélő tapasztalata is, drámai erejével hömpölyög a végkifejletig –
akár egy shakespeare-i Lear király-monológ. Nem tartjuk elképzelhetetlennek
a megfelelő zenei és vizuális háttér megteremtésével színpadi előadását sem.
Összefoglalva: Hosschius költeményfüzére úgy olvasztott magába középkori hagyományokat, iskolai áhítatfelidéző gyakorlatokat, megtanult vagy
szóban hagyományozódó imádságelemeket, hogy közben új irodalmi re15 MEDGYESY S. Norbert, A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere, Piliscsaba–Bp., PPKE BTK – Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009, 130−133, 372−374.
16 Szent Péter siralmai, X, 91–93.
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mekművet alkotott. Ókori utalásai, bibliai szimbólumai, költői eszköztára,
időmértékes verselése nem terhelte meg az imitatio Christihez vezető utat.
Nagyon tudatosan szerkesztett, egymásba kapcsolódó elégiái mély lelki
tartalmak átélésének lehetőségét teremtették meg művészi megfogalmazásban a maga és majdani felhasználói számára. A gonoszságot és a bűn elutasításának példázatát a passiótörténettel tudta hatásossá tenni. Didaktikussága nem tette tankölteménnyé művét, mivel a lelkiállapotrajzok a személyes érintettség érzését keltették az imádkozó emberben. Hosschius műve
latinul íródott, tehát tanult emberekhez szólt, ám anyanyelvű fordításaival a
siralom későbbi felhasználói továbbadományozhatták azt a hívő közösségnek, hatva ezáltal a szóbeliségben élő archaikus imádságokra. Mert lehet-e
nagyobb a szenvedés, mint amit Jézus ártatlanul elviselt a keresztfán, vagy
Mária, az örök anya megélt gyermeke elvesztésekor? Lehet-e annál nagyobbat botlani, mint tette ezt Péter Jézus elárulásával?
Hosschius elégiáinak olvasásához nem kellett teológiai magyarázat. Az
elbeszélés nem akarta a bibliai eseményeket, ok-okozati következményeket
felidézni, ennek ismeretét mindenkitől feltételezte, hanem érzelmi állapotokat akart átéltetni: Jézusét, Máriáét, a latrokét, az egyszerű bámészkodókét,
vagy a Szent Péter siralmaiban Péterét. Hatalmas barokk képeket rajzolt meg,
miközben nézőpontjait is váltogatta: belső monológokat, elképzelt párbeszédeket úgy adott szereplői szájába, hogy mi mindvégig tudjuk, ez az érzelmi szenvedély, felkorbácsolt fájdalom az elbeszélőé – és az érzelmi
eseményekkel azonosulni tudó keresztény olvasóé.
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Szent Zoerard-András (Szórád) ikonográfiája
a 17–18. századi grafikák tükrében
O felix Nitria, quae Cives olim
territorii tui, nunc Indigetes, sive
Divos Tutelares veneraris!
(Desericzky József Ince, 1748)1

Legelső magyarországi szentünk, Zoerard-András2 (Szórád) remete Szent
István király idején érkezett a zoborhegyi bencés apátságba, amelynek tágabb környezetében, a Felvidéken jelentős szentkultusz alakult ki 1083-as
kanonizációját követően. Ez azonban a középkor végére lehanyatlott, és
tiszteletének újabb, szerényebb felvirágzása már a barokk korára tehető,
amikor az ellenreformációs törekvések nyomán a szigorú önsanyargató életet
folytató aszkéta Európa-szerte nem csupán a templomi ábrázolásokon
tűnik fel újból, de hagiográfiai, történelmi és irodalmi művekben, valamint
az ezekhez készült metszeteken is.
Mivel a kisgrafikai lapok és nyomtatott könyvek viszonylag széles körben elérhetőek és ismertek voltak a korban, hatásuk felismerése elengedhetetlen jelentősebb képi, szakrális terekbe helyezett ábrázolások és a kor
Szórádról szóló hagiográfiai irodalmának megértéséhez egyaránt.
Szórád rendi hovatartozása, származása, valamint számos további vele
és kultuszával kapcsolatos kérdés tisztázatlan az eddig megjelent szakirodalomban, amelyekhez barokk kori ábrázolásai fontos művelődéstörténeti
adatokkal, esetenként pedig megfontolandó megoldásokkal is szolgálhatnak.
Méltatlanul kevéssé kutatott továbbá maga a szent ikonográfiája is. Szilárdfy
Zoltán fél oldalt írt a témáról a lengyel-magyar szenteket vizsgáló tanulmá-

Josephus Innocentius DESERICIUS, De Initiis ac Majoribus Hungarorum, I, Budae, Nottenstein, 1748, 108.
2 Acta Sanctorum Iulii, IV, ed. Joannes Bapt. SOLLERIUS, Joannes PINIUS, Guilielmus CUPERUS,
Petrus BOSCHIUS, Antverpiae, Jacobus du Moulin, 1725; Bruxelles, Culture et civilisation,
1969, 326–338.
1
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nyában,3 amely azonban számomra felvet egy további problémát is: ugyan
Szórád származásáról erősen eltérőek a vélemények, nem feltétlenül kell
eredendően lengyel szentről beszélnünk esetében, noha ezt a tényt rendszerint teljesen mellőzik. Azt viszont helyesen figyelembe kell vennünk, hogy
Szórád tiszteletére mindenképpen nagy befolyással volt a 17–18. században
lengyel kultusza.
Szórádról készült metszetek szerepelnek történeti munkákban, kalendáriumokban, martyriumokban, kora újkori ábrázolási archetípusának kialakulása a gyér ránk maradt emlékekből is viszonylag pontosan nyomon
követhető és átlátható. Tanulmányom központi témája annak bemutatása,
hogyan alakult ki sajátos ikonográfiai típusa Szent Szórádnak a 17–18. században, és milyen módon állt összhangban a népi hitélettel, illetve hogyan
segítették ezek az ábrázolások tiszteletének újbóli elterjedését.

A remete
A Sadeler-fivérek metszete
Szórádról az első fennmaradt metszetet Johan I (1550–1600) és Raphael
I Sadeler (1560–1632) készítették, Marten de Vos (1532–1603) rajza alapján
1594-ben (1. kép).4 A mintegy 30 egész oldalas metszetből álló Solitvdo sive
Vitae Patrvm Eremicolarum5 azokat a „sivatagban lakó” remetéket ábrázolja,
SZILÁRDFY Zoltán, Ikonográfia – Kultusztörténet, Bp., Balassi, 2003, 254. – Hasonló a vélekedés a lengyel, cseh és szlovák szakirodalomban is, vö. Ivan RUSINA, Marián ZERVAN,
Životy svätých: Ikonografia, Bratislava, Pallas, 1994, 137.
4 Johan és Raphael Sadeler (metszők), Martin de Vos (rajzoló), Zoerardus, [1594], 20,1 × 15,8
cm, inscriptio: „Joha[n]: Sadeler scalpsit, Martin de Vos figuravit, subscriptio: Hæc toti
ZOERARDE orbi spectacula præbes?/ [Perdius et pernox sic Zoerarde sedes; Cum pigro
tam sæua geris certamina somno?, / [Si tu sic dormis, quis vigilare potest?]”; a Raphael
Sadelerrel közösen kivitelezett sorozat részeként, No. 24, Lyon, Bibliothèque municipale de
Lyon, NI6SAD 008495.
5 Létezik egy néhány évvel későbbi, ám ugyanazokat a képeket tartalmazó metszetgyűjtemény, ezt Thomas de Leu (De Leeuw; 1560–1612) készítette Johan és Raphael Sadeler
(1594) után, akik M. de Vos rajzai alapján dolgoztak: Solitvdo sive Vitae Patrvm Eremicolarum,
Per antiquissimu[m] Patrem D. Hieronymu[m] eorundem primarium olim conscripta: iam
verò primum aeneis laminis, id[que] Ioannis et Raphael. Sadeler fratru[m] impensis scalpt.
& excusa, Paris, Thomas de Leu excudit, 1606.
3
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akik Jeromost követték az életszentség útján. Mind a rajzoló, mind a metsző
több hasonló munkát is kivitelezett, amelyek közül a legközelibb párhuzam
mind idejét, mind formai megoldásainak hasonlóságát tekintve a Tropheum
Vitae Solitariae, újabb közös együttműködésük gyümölcse, valamint a
Raphael I Sadeler által 1600-ban, VIII. Kelemen pápa számára készített
Oraculum anachoreticum.6
A képen Szórád a penitencia eszközeivel jelenik meg: feje köré köveket
kötözött, és egy éles tüskékkel teletűzdelt, kivájt fatörzsben ül, nehogy
elaludjon az ima és virrasztás közben. Mindazon főbb attribútumait
felvonultatja a művész, amelyek már a Boldog Mór pécsi püspök (1000 k.–
1070 k.) által ötszáz évvel azelőtt leírt legendában is szerepelnek.7 Kámzsája
alól kilátszik a húsába vágó cilicium, lába mellett pedig diók hevernek,
amelyeket Fülöp apáttól kapott böjti eledelül a szent negyven nap idejére.
Körülötte dús növényzet, tekervényes fákkal benőtt erdőség, a hely, ahova a
Nyitra-vidéken Szórád „solitudinem subintravit” (a vadon magányába
vonult). A Sadeler-fivérek metszetén szereplő szent egyáltalán nem emlékeztet fennmaradt középkori ábrázolásaira,8 a dinamikus kompozíciós
megoldás, az attribútumok bő és szakszerű alkalmazása inkább Marten de
Vos eredeti invencióját sejtetik. Amellett, hogy kora egyik legkeresettebb
oltárképfestője volt Antwerpenben, több száz rajzot készített a legkiválóbb
flamand metszők számára, ezek egyike volt a Szórádot ábrázoló darab is,
amelynek eredeti vázlata sajnos nem maradt fenn. Ismerjük azonban tőle a
Saul felkeni Dávid királyt című metszethez készült előkészítő vázlatot, amelyet
Aegidius I Sadeler (1555–1609?), Jan és Raphael testvére számára készített egy
24 képből álló Dávid király-sorozat részeként 1581 körül.9 A térdelő Dávid itt
igen hasonló beállításban szerepel, felsőtestét balra fordítja, kezeit pedig
éppen olyan mozdulattal illeszti egymáshoz, ahogyan Szórád a húsz évvel kéIsabelle de RAMAIX, Les Sadeler: Graveurs et éditeurs, Catalogue, Exposition Chapelle de
Nassau du 14 février au 28 mars 1992, Bibliothèque royale Albert I, Bruxelles, 1992, 13.
7 MAURUS, Vita sanctorum heremitarum Zoerardi confessoris et Benedicti martiris, rec. MADZSAR
Imre = Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, ed.
Emericus SZENTPÉTERY, II, Bp., MTA, 1938, 357–361. (A továbbiakban: Vita Zoerardi.)
8 Vö. Ismeretlen mester, Szent András és Benedek miséje a pécsi misekönyvben: Missale
Quinqueecclesiense, Veneziae, Johannes Emericus pro Johanne Paep librario Budensi, 1499.
Pergamen; 297 levél, 245 × 180 mm.
9 Christian SCHUCKMAN, Vos, Marten de = The Dictionary of Art, ed. Jane TURNER, London–
New York, Macmillan, 1996, XXXII, 708–712.
6
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sőbb készült metszet esetében. A kézmozdulata és a test beállítása, az itáliai
tájképeket idéző dús növényzet a háttérben stíluskritikai megfontolások
alapján félreérthetetlenül Marten de Vos rajztudását dicsérik, nem pedig –
ahogyan a metszetsorozattal foglalkozó egyik legutóbbi kiállítás mutatta be
Padovában10 – ifj. Matthijs Brill (1550–1583) festményei szolgálhattak
előképekként. A szerzőség e kérdés esetében kiemelt jelentőséggel bír, hiszen
a Solitvdo sive Vitae Patrvm Eremicolarum több darabján is visszatér ugyanez a
mozdulatsor és testhelyzet, éppen azon remeték esetében, akiknek vitájában
kiemelt szereppel bír az ima és a kontemplatív, magányos elmélkedés.
Ugyanilyen imára kulcsolt kezekkel ül barlangja előtt Thébai Szent Pál (2.
kép), és Szórád ábrázolásának még közelebbi előképeként tekinthetünk Szent
Zénó (3. kép) metszetére. Marten de Vos feltehetően ebben a formában
találta meg legkifejezőbben a szigorú anakhoréta életmód ábrázolásának
lehetőségeit, amely során a szentéletű férfiak elsősorban az Istennel folytatott
belső társalgásra koncentrálhatnak, mintha az őket körülvevő orbis terrarum
csak barokk színpadi díszlet lenne a valódi cselekményhez.
Megfigyelhető még egy különös sajátosság: Szórád mellett, a fa odvában
kinyitott könyv hever. Ez több okból is zavarba ejtő, nem is tartozik a
zoborhegyi remete attribútumai közé később sem,11 vitájában pedig még
csak utalást sem találunk arra, hogy Szórád egyáltalán tudott volna olvasni.
A jelenség magyarázata feltehetően későbbi projekció, ahogyan a 16–17.
században már korántsem az ezredforduló emberkerülő, írni-olvasni mit
sem tudó, egyedül Istennel társalkodó anakhorétája maradt a remeteideál,
hanem azok a tudós karthauzi vagy művelt jezsuita barátok, akik éppen
ekkoriban vetették papírra Szent Szórád élettörténetét enciklopédikus
igényű történeti munkáikban. Nagyjából egy időben keletkezett a metszettel
Arnold Wion Lignum vitae című életrajzgyűjteménye, amelyben Szórád neve
csupán a tudós emlékezetű Mór püspök írói tevékenysége kapcsán

Una dinastia di incisori: i Sadeler. 120 stampe dei Musei Civici di Padova, a cura di Caterina
LIMENTANI VIRDIS, Franca PELLEGRINI, Gemma PICCIN, Padova, Editoriale Programma,
1992, 82–88.
11 Friederike TSCHOCHNER, Zoerardus (Andreas Swierad) und Benedikt = Lexikon der Christlichen
Ikonographie, Hrsg. Engelbert KIRSCHBAUM SJ, VIII, Rom–Freiburg–Basel–Wien, Herder,
1976, 641.
10
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említődik meg.12 A Sadeler-féle metszetsorozat esetében a nyitott könyv a
remeték általános attribútumává válik, ahogyan ok nélkül jelenik meg svájci
Szent Gerold, Gudwalf vagy éppen Venerius barlangjában a könyv, de
számtalan további példa lenne felsorolható. Ezek az ábrázolások sokban
eltérnek egymástól, mégis egyaránt színes és izgalmas képet rajzolnak a
magányos szerzetesi életről fekete-fehér grafikákon is. Állandósult attribútumuk, a könyv esetében egyértelműen a könyvszerető Jeromos lett a mintakép, amelyből Martin de Vos remete-ikonográfiája kibontakozhatott.13
Ugyanúgy Jeromos kora középkori kultusza inspirálhatta Mór legendájának
szövegét is a 11. században, hasonlóan Querfurti Brúnó 1008-ban írt Vita
quinque fratrumához, vagy Damiáni Péter 1042-ből származó Vita Beati
Romualdi című életrajzához.14

A mártír
Egy ismeretlen augsburgi metszet
Ismeretlen metsző műve Karl Stengel OSB (1581–1663) 1625-ben
megjelent könyvének Szórád-ábrázolása (4. kép).15 Hagiográfiai gyűjteményét Stengel a Szent Ulrich és Afra által patronált augsburgi monostorban
eltöltött évei alatt írta, népszerűsége pedig messze fölülmúlta további
műveit.16 E metszet esetében egészen újszerű és egyedi ikonográfiai elképzeléssel állunk szemben, amelynek azonban nem lesz közvetlen és szerves
folytatása a jövőben. Noha a szöveg elsősorban Szórádról szól, az illusztArnold WION, Lignvm vitae, Ornamentum, & Decus Ecclesiae, in qvinqve libros divisvm. In qvibus,
Totius Sanctiss. Religionis Divi Benedicti initia; Viri Dignitate, Doctrina, Sanctitate, ac Principate clari
describuntur: & Fructus qui per eos S.R.E. accesserunt, fusissime explicantur, Venetiis, apud
Georgivm Angelerivm, 1595, 349.
13 Jeromos aszkétaszentként való ábrázolásának ikonográfiájához, illetve problematikájához:
Christiane WIEBEL, Askese und Endlichkeitsdemut in der italienischen Renaissance: Ikonologische
Studien zum Bild des heiligen Hieronymus, VCH Acta Humaniora, Weinheim, 1988, 17–45.
14 Richard PRAŽÁK, The Legends of King Stephen, Hungarian Studies, 1985, 164.
15 Carolus STENGELIUS, Imagines sanctorvm Ord. S. Benedicti, Tabellis aereis expressae cum eulogiis
ex eorumdem vitis, [Augsburg?], 1625, 60–61.
16 Franz Heinrich REUSCH, Stengel, Karl = Allgemeine Deutsche Biographie, hrsg. von der
Historischen Komission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, XXXVI,
Leipzig, 1893, 49.
12
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ráció előterében tanítványa, Benedek térdel imára kulcsolt kezekkel, miközben a mögötte álló rabló éppen lecsapni készül rá. Szórád apró figurája a
háttérben helyezkedik el balra, egy tüskékkel teletűzdelt fa odvában ülve,
feje körül abroncsra vert kövekkel, lábánál pedig kilóg a súlyos vezeklőlánc.
„Prae duram dupit uitam Zoerardvs in antro. / Sed latro insontem te
Benedicte necat” – olvasható a kép alatti felirat magyarázatában. A különös
metszethez egy, az eredeti Mór-féle szövegnél jóval későbbi legendaváltozat
nyújt kulcsot, amelyet Divald Kornél (Tarczai György álnéven) jegyzett le.17
E szerint a barlangjába hazaigyekvő Benedeket Szórád halála után három
évvel rablók gyilkolták meg, mert dagadó tarisznyájában gazdag kincseket
gyanítottak. Bizonyára nagyot kellett csalódniuk, amikor Benedek megölése
után megtalálták benne a negyven diót, böjti eledelül. A tarisznya a metszeten is szerepel, bal oldalt egy faágra akasztva, körülötte elszórva pedig a
többi útiholmi, amelyek mind alátámasztják a jelenet helyes beazonosítását.
Nem kevésbé fontos szimbólum azonban a dió Szórád vitájában és képi
ábrázolásai esetében sem, hiszen Szórád a zobori Szent Ipoly monostor
apátjától, Fülöptől negyven diót kapott eledelül a szent negyven nap
idejére.18 A rítus eredetét már Mór püspök is a keleti ortodox egyházban
tisztelt palesztin Zosimas (latinosan Zosimus) abba (460 k.–560 k.) szerzetesi életszabályzatában látja, amely szerint a szerzetes számára mindössze
negyven datolya elfogyasztása engedélyezhető a szent negyven napi böjt
idején.19 Olyannyira fontos helyet kapott a motívum vallásos kultuszában is,
hogy Arezzóban a nép Szent Szórád ünnepnapján minden évben diót vitt a
Santa Maria in Gradi templomba, hogy azt ott megáldják, miután segítségül
hívták a szentet.20 A szokás a 17. században már biztosan élt, de valószínűleg sokkal régebbi eredetű.

17 TARCZAI György [DIVALD Kornél], Az Árpádház szentjei, Bp., Szent István Társulat, 1930,
21. – Említésre érdemes, ám valószínűleg tévedésből, és nem újabb legendaváltozatot említve köti ugyanezt a történetet Szerb Antal Szórádhoz, és nem Benedekhez: SZERB Antal,
Magyar Irodalom Történet, Bp., Magvető, 1934, 36.
18 Vita Zoerardi, i. m., 358.
19 A legendának a maronita keleti keresztény egyházhoz való szoros kapcsolódására hívja fel
a figyelmet PRAŽÁK, i. m., 165.
20 SÓLYMOS Szilveszter, Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon, Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 1996, 153–154;
Sólymos hivatkozása: „Mittarelli–Costadoni: Annales Camaldulenses. I. k. 1755. 392.”
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Egyben ez a zsák dió az a képen, amely Szórádra visszautalva megteremti
a kontinuitást a két képsík között, és egyben ötletesen feloldja a paradox
helyzetet, amelyet az idősíkok összezavarása eredményez, hiszen a két
szereplő közül az egyik már egészen bizonyosan nem volt életben, amikor
az előtér jelenete játszódik – noha a kép tanúsága szerint már a másik sem
sokáig. Megjelenik továbbá egy szárnyas puttó is a kép felső harmadában,
aki mártíromságát jelző pálmaágat és koszorút nyújt Benedek felé. Elképzelhető, hogy éppen ez szolgáltatja a magyarázatot a mártír Benedek
előtérbe kerülésére az aszkéta Szóráddal szemben. A vértanúhalál gondolata
jelentősen felmagasztosult éppen Karl Stengel könyvének megjelenése idején,
amikor a harmincéves háború (1618–1648) zavaros évtizedei kezdődtek, ez
a háborús létbizonytalanság pedig a bajor területeket már a kezdetektől
érintette. Ezen a képen jól tetten érhető, hogyan hatott vissza a népi hitélet,
miképpen tükröződött a kor ábrázolásaiban az adott történelmi események
plauzibilis viszonyára reflektálva az emberek megváltozott vallásos szemléletének és eszményképének alakulása.

A szent
Az első magyarországi szent ikonográfiája
Újabb ismeretlen metsző munkája a magyar származású jezsuita, Inchofer
Menyhért (1584–1648) Annales Ecclesiastici Regni Hvngariae című történeti
művének rézmetszetekkel díszített címlapja 1644-ből.21 Magyarország szentjei keretezik a feliratmezőt apró, ovális képmezőbe illesztett illusztrációkkal,
fölül Szűz Mária és a magyar Szent Korona megjelenítésével. Az ábrázolt
szentek sorban a bal oldali mezőben, fölülről lefelé haladva: Emmerám
püspök, Benedek remete, István király („primus Rex Apostolicus”), I. László király; jobb oldalon pedig: Adalbert püspök, Zoerard-András remete (5.
kép), Imre herceg és Erzsébet.22 A rövid szakállú, az ég felé tekintő Szórád
Melchior INCHOFER, Annales Ecclesiastici Regni Hvngariae, I, Roma, 1644.
Az alattuk olvasható feliratok szövege szerint: S. Emmeramus Episcop M., S. Benedictus
M. Eremita, S. Stephanus primus Rex Apostolicus, S. Ladislaus Rex; / S. Adalbertus Epus
M., S. Andreas Zoerardus Eremita, S. Emericus, S. Elisabetha. Középen négy kis méretű,
egészalakos ábrázolás: S. Martinus Turonensis, S. Martinus Galliciensis, S. Piligrimus Epus,
21
22
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feje körül dicsfény ragyog, habitusa fölött egyszerű köpenyt visel, kezében
robosztus fakeresztet tart. A kép gyenge kvalitása és sematikus kivitelezésmódja ellenére is fontos darab, mivel ellentétben a Marten de Vos-féle
kezdeményezéssel, az ismeretlen római metsző a középkori Szórád-ábrázolások hagyományát folytatja.23 Önsanyargatásának hírhedt-híres eszközei
elmaradnak, egyedüli attribútuma a kereszt. Itt az aszkéta helyett „első
keresztény szentünkként” került a középpontba, élettörténete helyett pedig
az ország krisztianizációjában vállalt szerepe és történeti jelentősége kerül
előtérbe.
Aegidius Ranbeck OSB (1608–1692) 1675 és 1677 között négy
kötetben, Augsburgban megjelentetett bencés kalendáriumában szintén
helyet kapott Szent Szórád alakja (6. kép).24 Az ismeretlen augsburgi metsző
ismerhette a Sadeler-fivérek metszetét, ám friss elképzelésekkel és invenciózusan állt a feladat elé, az előképpel való minden formai hasonlóság
ellenére. A ciliciumot Szórád habitusa fölött viseli, ellentétben a Mór-féle
legenda szövegével, amely szerint: „Cathena carnes intus putrefaciens cute
foris est obducta”, a lánc belül a húsba ette be magát, kívül bőrrel volt
benőve.25 Derekánál felsőruhája kordával van megkötve, amelynek lelógó
szárán a három csomó a szerzetesek három fogadalmára emlékeztet: a szegénység, tisztaság és engedelmesség tiszteletére. Megjelenik a képen jobb
oldalt, a fa mellé támasztva egy balta is. A magyarázathoz szintén a legenda
szövege visz közelebb: „accepta securi quendam laboraturus silve locum
solitarium subintravit”,26 hiszen amikor Szórád nem imádkozott, baltát
fogva az erdő egy magányos helyére vonult, hogy ott szakadatlan dolgozzék. A bencés kalendárium itt a szent életének azon aspektusát helyezi
S. Methodius Epus. Alul öt apró kör alakú képmezőben: S. Henricvs Imperator, Carolvs
Mag Imperator, S Gerardvs Epvs M, B. Margarita Ord. Præd. B. Reysa Regina, Geysa P. S.
Step. Gysela Mater.
23 Vö. Missale Quinqueecclesiense (8. j.).
24 Aegidius RANBECK, Calendarium Annale Benedictinum per menses et dies sanctis ejusdem Ordinis
inscriptum, II, Augsburg, 1675–1677, Mai. 1., felirat: SS. Zoërardus et Benedictus Eremitæ
Ord. S. Ben. / E Conversorus numero Zoërardus fuit, præter rurari et precari nil doctus. /
Benedictus ex Zaborensi Cænobio unà secus in eremus peflexit. Illi cava quea- / cus huic
angustissima Cellula lecta pro tugurio est. Solitus uterque toto Quadrage- / simali tempore
nonnisi o.nucibussibi obsonare; Cæterà corpusculus miserrime ha- / bere, et prodigijs
indies clarescere.
25 Vita Zoerardi, 3. 4.
26 Vita Zoerardi, 2. 4.
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előtérbe, amely a régi időkből maradt ott a rend jelmondatában is, és Szórád
idejében még eleven életcélként működött: ora et labora. Feltűnnek a
metszeten Szórád további, már bemutatott attribútumai is, mint a diókkal
telerakott zsák és a tüskékkel teletűzdelt fatörzs. Különös módon elmarad
azonban feje körül az abroncsra kötözött kövekből álló ötletes szerkezet,
mivel valószínűleg már túlságosan is zsúfolttá tette volna az egyébként is
bőbeszédű, attribútumainak sokaságával telerakott kompozíciót. A háttérben
imádkozó apró alak a felirat tanúsága szerint Benedek, Szórád tanítványa és
majdani követője az életszentség útján.
Régi Magyar Szentség
Hevenesi Gábor (1656–1715), aki maga is aszkétikus életet élő jezsuita
szerzetes volt, Ungaricae Santitatis Indicia (Régi Magyar Szentség) című könyvében nem feledkezik meg a négy legnagyobb 11. századi remeténkről sem:
Güntherről, Szórádról (7. kép), tanítványáról, Benedekről (8. kép) és Gellért
püspökről.27 A magyar barokk hagiográfia talán legfőbb, de mindenképpen
legelső rendszeres és legszabatosabb műve először 1692-ben, majd 1737ben jelent meg, 55 példában kapcsolva össze a szentség és a magyarság
fogalmát. Magyar kiadása elsőként 1698-ból származik, ez utóbbi tartalmazza a legrégebbi nyomtatott, magyar nyelvű szöveget, amely Szórád
életéről szól.28 Az életrajzgyűjteményt Johann Sigmund Schott és Johann
Jacob Hoffmann bécsi származású, de az 1690-es években Nagyszombatban élő rézmetszők illusztrálták,29 a Szent Szórád „nyitrai és trencsényi
remetéről” készült kép pedig stíluskritikai alapon inkább az utóbb említett
[Gabriel HEVENESI], Ungaricae Sanctitatis Indicia. Sive brevis quinquaginta Sanctorum &
Beatorum memoria Iconibus expressa, qui vel a Sede Apostolica, vel ab immortalibus temporis communi
populi consensu, vel Scriptorum probatorum authoritate. A Divi Stephani Primi Regis tempore, in
Ungaria viventes in Divorum census venerunt. Quibus accessit Appendix, in qua ordine Alphabetico
plusquam ducenti alij Sancti & Beati in Ungariam vel nativitate, vel commoratione spectantes recensentur
[…], Tyrnaviae, 1692.
28 [HEVENESI Gábor], Régi Magyar Szentség, avagy Magyar-ország bóldog emlékezetű ötven Szenteinek és Bóldoginak le-képzett élete, kik Sz. István Király idejében Magyar Országban vóltanak […],
Nagyszombat, Hörman János, 1698.
29 PATAKY Dénes, A magyar rézmetszés története, Bp., Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1951, 143,
318.
27
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mesternek tulajdonítható. A félalakos ábrázolás a fa belsejében láttatja a
szerzetest, olyannyira, hogy az elszigetelt, barlangszerű térbe semmi sem
türemkedik be a külvilág zavaró mozgalmasságából. A szakirodalom e metszet kapcsán Szórád attribútumait két részre osztotta: egyéninek a láncot
nevezi meg, amíg a bencés habitust, a tüskékkel teletűzdelt fát és a feje fölé
függesztett köveket a remete szentek általános attribútumainak véli.30
Meglátásom szerint ez az elképzelés azonban alapos újrafogalmazást kíván,
mivel az előzőek áttekintéséből már kiderült, hogy valójában nagyon is
egyéni attribútumaivá váltak a tüskés faodú és a köves abroncs is, amelyek
együtt szerepeltetése egyszerűen és egyértelműen azonosítja Szórád alakját a
17. és 18. századi metszeteken és festményeken is.
Meglepő, hogy noha a szerző forrásként Ranbeck bencés kalendáriumára és Surius martyrologiumára hivatkozik,31 a képi ábrázolás az
előbbivel nem mutat semmi közvetlen formai vagy eszmei párhuzamot. A
filigrán, apró metszet szinte minden részletében a Sadeler-fivérek képét
követi. Azonban ezen túlmenően ugyanezeket az átértelmezéseket veszi át
Hevenesi a szövegben is, amelynek nyomán nem Szórád fejére illesztett
abroncsot látunk, hanem „feje-feliben”, tehát feje fölé függesztve a köveket.
Testének sanyargatását hivatott tovább bizonyítani a hatalmas lyuk is, amely
jobb ruhaujján tátong. Ha ezt a védetlen felületet érik a fába beleszurkált
„meg-hegyezett faszegek, és éles nád darabok”, úgy bizonyára sokkal
fájdalmasabban és hatásosabban biztosítaná magát a hőn óhajtott el nem
alvásban.
Hevenesi Gábor könyvének ötven metszete közül egyedül Szórádé
ábrázolja a szentet önsanyargatásának eszközeivel. Remetetársa és követője,
Benedek csendes ima közben jelenik meg szkalkai barlangjában, ahogyan
később Franz Ambros Dietell (1682–1730/1734) metszetén is,32 és a többi
– gyakran Szórád életformájával vetekedő – önmegtartóztatást és vezeklést
gyakorló aszkéta szent esetében sem jelennek meg önkínzásuk eszközei
Marián ZERVAN, F. 7. Johann Jacob Hoffmann: Svätý Ondrej – Svorad Pustovník = Svätci v
Strednej Európe – Heilige in Zentraleuropa, ed. Ivan RUSINA, Bratislava, Slovenská Národná
Galéria Bratislava, 1993, 133.
31 Szórád ünnepét Hevenesi július 27-ére, tanítványáét, Benedekét pedig Ranbeck kalendáriumának (19. j.) megfelelően május 1-jére teszi.
32 LEPORINI, Dietel, Franz Ambros = Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Hrsg. Ulrich
THIEME, IX, Leipzig, Verlag von E. A. Seemann, 1913, 253.
30
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Schott és Hoffmann képein. Jól elkülöníti tehát ábrázolása is Szórád alakját
és egyben azt az ekkorra már szublimált életeszményt mindazoktól az Árpádházi, püspök- és vértanúszentektől, akik sokkal könnyebben illeszkedtek a
szakralitásról alkotott eszménykép 18. századi barokk reprezentációjába.

Laudator temporis acti
A kép és szöveghagyomány viszonya
Kanonizációját követően a 11–12. században Nyitra központtal virágzó
kultusz épült ki Szórád alakja köré, akinek azonban az emléke folyamatosan
elhalványult a romanika aszketikus és erősen halálközpontú gondolkodásmódjának elavulásával. Kódexirodalmunk nem igazán foglalkozott Szóráddal, valószínűleg mert a kora újkor hajnalára – amikor egy rövid időre,
megkésve felvirágzott a kódexművészet hazánkban is – legendája már
szinte teljesen feledésbe merült.33 Antonio Bonfini (1427/34–1502 k.) és a
lengyelek esetében Jan Długosz (1415–1480) krónikaírók a 15. században
azonban újra felelevenítették alakját a feledés homályából, és ily módon
nemcsak az egyházi exemplumtárakba került be újra, de populárisabb,
szélesebb körben is ismertebbé tették alakját.34 Nagymértékben megkönynyítette a helyzetet a könyvnyomtatás elterjedése is, amellyel egy sokkal
szélesebb olvasóközönség számára válhatott elérhetővé mind a Mór püspök
által megírt vitája, mind pedig az életéről szóló egyéb beszámolók. A kisméretű grafikák és a könyvek, amelyekben szerepel, viszonylag könnyen
terjedtek országok és különböző felekezetek között, Szórád alakjának megismerését és egyúttal tiszteletének újbóli fellendülését sokkal hatásosabban
bontakoztatták ki, mint a regionális központokban kialakult lényegesen
nagyobb szabású és jelentősebb ábrázolásai.

SÓLYMOS, i. m., 70.
Antonio BONFINI, Rerum Hungaricarum Decades, Lib. I., Decad. 12., Lipsiae, 1711, 274 [első
kiadás: 1497]; Jan DŁUGOSZ, Historiae Polonicae, libri XII, accedit Kadlubkonis historia Polonica,
cum commento; Sarnicii annales Polonorum, et Lituanorum; Orichovii annales Polonici; Sarnicii descriptio
veteris et novae poloniae itemque Russiae et Livoniae, etc., Lib. II., Lipsiae, I, 1711, 124 [első kiadás:
1480].

33
34
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A 18. században a remeterendek újbóli virágzásnak indultak, és a régi
értékrend előkerülésével Szent Szórád mint az aszkéta remete megtestesítője újfent rendeltetést és létjogosultságot kapott az írásos és a képi
forrásokban egyaránt. Jelen tanulmányomban elsősorban azért foglalkoztam
kiemelten a róla készült grafikák elemzésével és ezek ikonográfiájának
feltárásával, mivel ezek biztosították számára a szélesebb körű ismeretséget,
és ezekből tudhatjuk meg leginkább, milyen kép is alakult ki róla a barokk
idején – mind az írásos, mind a szűkebb értelemben vett képi ábrázolások
tekintetében. Ezek a metszetek szolgáltak egyúttal kiindulópontul is a templomokba és szakrális helyekre készült festményekhez és egyéb képi ábrázolásokhoz. Az Ungaricae Santitatis Indicia metszetét követi a zobori kamalduliak épen fennmaradt, 18. századból származó cibóriumának zománcképe
vagy a szkalkai templom freskói, és Inchofer Menyhért könyve metszetének
hatását ismerhetjük fel a horvátországi Kamenskóban fekvő pálos kolostor
sekrestyeajtajának ábrázolásán is. Sok esetben jól nyomon követhető a kép
és a szöveg koherens viszonya, amely néhány esetben lehetővé tette, hogy a
metszet ne csupán egyszerű illusztrációként szerepeljen, hanem visszahatott
a későbbi írásokra is. Kitűnő példa erre a Sadeler-féle metszet subscriptuma, amely a rákövetkező században, 1621-ben Georg Garnefelt kölni
karthauzi szerzetes könyvében35 bukkan fel újra:
Haec toti Zoerarde orbi spectacula praebes
Perdius et pernox sic Zoerarde sedes.
Cum pigro tam saeva geris certamina somno.
Si tu sic dormis, quis vigilare potest?
Mily látványt nyújtasz, Zoerard, az egész világnak,
Hogy ily sokáig az éjjen át is, Zoerardus, így ülsz.
Mily ádáz harcod vívod a restség álmával,
Ha te így alszol, virrasztani ki tud?36

Georgius GARNEFELT, Elucidationes Sacrae In quinque Libros de Imaginibus Antiquorum
Eremitarum In Qvibvs Vita, Res Gestae, & obitus eorundem compendiose describuntur & illustrabtur,
Coloniae Agrippinae, apud Antonium Boetzerum, 1621, 47.
36 Ford. Ilkó Krisztina.
35
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1. Jan I Sadeler–Rafael I Sadeler, Szent Szórád remete, rézmetszet –
Solitudo seu Vitae Eremicolarum, mach Martin de Vos, 1594.

2. Jan I Sadeler–Rafael I Sadeler, Thébai Szent Pál, rézmetszet –
Solitudo seu Vitae Eremicolarum, mach Martin de Vos, 1594.

3. Jan I Sadeler–Rafael I Sadeler, Szent Zénó, rézmetszet –
Solitudo seu Vitae Eremicolarum, mach Martin de Vos, 1594.
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4. Ismeretlen metsző, Szent Zoerard-András, rézmetszet –
Stengelius, Carolus, Imagines sanctorvm ord. S. Benedicti, 1625.

5. Ismeretlen metsző, Szent Zoerard-András, rézmetszet –
Inchofer Menyhért, Ecclesiastici Regni Hungariae, Roma, 1644.
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6. Ismeretlen metsző, Szent Szórád és Benedek remeték, rézmetszet – Ranbeck, Aegidius,
Calendarium Annale Benedictinum per menses et dies sabctis ejusdem Ordinis inscriptum,
Augsburg, 1675–1677. J. I/r/mbach del. – B.K.f.

7. Johann Jacob Hoffmann, Szent Zoerard-András remete, rézmetszet –
Hevenesi Gábor, Ungaricae Sanctitatis Indicia, Nagyszombat, 1692.
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8. Johann Sigmund Schott, Szent Benedek remete, rézmetszet –
Hevenesi Gábor, Ungaricae Sanctitatis Indicia, Nagyszombat, 1692.
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Hitélet az Orczyak körében és a velük rokon családokban
Történelmi, irodalmi tanulmányai során a kutató, az olvasó szembesül a hit,
a vallásosság, a felekezeti hovatartozás kérdésével. A reformáció óta a történelmi családok esetében nem egyértelmű az egyes családok és egyes tagjaik
felekezeti hovatartozása, amelyet gyakran politikai és/vagy birtokszerző,
-megtartó okokból választottak/kellett választaniuk. Sokszor évszázadok
alatt kristályosodik ki a „stabilnak” tekinthető felekezeti hovatartozás. A ma
katolikusnak tartott Orczyak esetében sem lehetett ez másként. Ha a család
napjainkban egyik legismertebbnek tekinthető tagja, Orczy Lőrinc (1718–
1780) cselekedeteinek rugóját, közéleti, politikai szereplésének indíttatását,
magatartását szeretnénk megérteni, családtörténettel1 ajánlatos kezdeni.
Édesanyja, Petrovay Zsuzsanna ágán a bedeghi Nyáry család révén az alsólendvai Bánffy családból való származásával rokonságba került a gersei
Pethő, a guthi Országh, a regőczi Huszár, a szalai Barkóczy, az Esterházy, a
Szalay, a Daróczi, a Paksi/Paksy, a Révay, a Zrínyi, a Haller, a Telegdy, a
Thököly, a Szunyogh stb. családokkal2 is. A politikai pártállással összefüggő,
illetve változó családi felekezeti hovatartozásra néhány közismert, irodalmi
példával illusztrálható eset:
Nyáry I. Pál († 1607), Bihar, Kraszna, Külső-Szolnok vármegyék főispánja, Várad főkapitánya második feleségének, Várday Katalinnak (1580–
1630) nevére Bornemisza Váci Menyhárt († 1613 u.), a református versszerző prédikátor 1608–1609-ben írt a volt férj, Nyáry Pál, s az egykori gyám,
Ecsedi Báthori István emlékét idéző éneket. Ekkoriban protestáns lehetett a
házaspár, amelynek nőtagja buzgó katolikus családból származott. Nyáry
Pál első felesége enyingi Török Zsuzsanna († 1598) volt. Az eredetileg katolikus Várday Katalin első férje Telegdy Pál volt.
1 Terjedelmi okokból csak az általam fontosabbnak ítélt családtagokat említem. A már
publikált – Nagy Iván, Kempelen Béla, Petrovay II. György stb. – biográfiai adatoktól
gyakran eltérő közléseim minden esetben levéltári – Magyar Országos Levéltár (MOL), az
Orczy család levéltára, P szekció 518–531; Nagybányai Román Állami Levéltár (NÁL),
Familia Orczy, Corespondente familiale si literale ale baronilor Stephanus, Laurentius si
Iosephus Orczy – dokumentumokon alapszanak.
2 A felsorolás időrendi.
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Várday Katalin és Nyáry I. Pál – mindkét fél második házassága – harmadik leánya III. Krisztina (1604–1641) volt. Első házassága az evangélikus
Thurzó György nádor Imre nevű fiával (1589–1621) rövid, a harc anyósával, a katolikus Czobor Erzsébettel két leánykája, Erzsébet és Krisztina
neveléséért hosszú volt, amelynek sikerét a második férj, a reformátusból
tizennyolc éves korában katolikussá lett Esterházy Miklós (1582/1583–
1645) biztosította. A nádori méltóságot viselő Esterházy Miklós bizalmasa
és a háznép lelkigondozója 1619-től 1644-ben bekövetkezett haláláig Hajnal
Mátyás3 volt. Hajnalt 1612–1615 között Alsólendván, a katolikus Bánffy
Kristóf (1577–1644) udvarában találjuk. Kristóf a protestáns Bánffy VI.
Miklós (1547–1593) zalai főispán és Zrínyi Orsolya (1552–1593) fia volt.
Bánffy VI. Miklós lendvai udvarában tevékenykedett a Debrecenből jött,
protestáns műveket nyomtató Rudolf Hoffhalter4 és Kulcsár György lelkipásztor,5 aki az itt kinyomtatott művei közül egyet a Zrínyi-testvéreknek,
Orsolya „protestantizáló” mostohabátyjainak, kettőt pedig férjének, Bánffy
Miklósnak ajánlott.
Esterházy nádor mindkét felesége katolizált, 1621-ben Dersffy Orsolya
– Mágocsy Ferenc özvegye –, 1624-ben az akkor húszéves Nyáry Krisztina.
A nádor második felesége révén a Thurzó-birtokok egy részét is megszerezte. Hajnal nemcsak a család lelki gondozását és a fiúgyermekek tanítását,
nevelését látta el, hanem 1627 táján Nagybiccse környékén huszonegy falu
lakosságát térítette vissza, és a várhoz tartozó birtokokból tizenhétben állították vissza a plébániát. Ebben a környezetben, 1628 táján készült az 1629ben Bécsben kiadott Szíves könyvecske: Az Jézus szívet szerető szíveknek ájtatossá3 Hajnal Mátyás (1578–1644 k.) Grácban Pázmány Péter tanítványa és tanártársa volt. Homonnán 1617–1619 között Forgách Miklós felső-magyarországi generális mellett látott el
lelki szolgálatot. Esterházy leveleiben a nádori családdal való bensőséges kapcsolatáról
olvashatunk: urával a jeges Dunán való átkelésről, a terhes Nyáry Krisztina felmentéséről a
böjti szigorítások alól és a vele húst evő Hajnalról. A jezsuita rendben szokásos ünnepélyes
négyes fogadalmat 1617-ben Homonnán tette le annak a Dobokay Sándornak a kezébe, aki
Esztergomban Rimayval együtt ott állt a már katolizált Balassi Bálint halálos ágyánál.
4 Legújabban: BÁNFI Szilvia, A Hoffhalter-nyomda működése a Dráva-Mura vidékén, az OSZK és
a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa által 2011. október 19-én Budapesten „Hitélet a török árnyékában (Alsólendva – Kulcsár György)” címmel rendezett
ülésszakon elhangzott előadás.
5 Ld. az előbbi jegyzetben említett ülésszakot, amelyen elhangzott: HUBERT Ildikó, Keresztyén
élet-lehetőségek a 16. században; továbbá UŐ., Kulcsár György, az alsólindvai prédikátor († Alsólendva, 1577. június 11.), Lendva, Galéria-Múzeum, 2001.
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gára szíves képekkel kiformáltatott és azokrúl való elmélkedésekkel és imádságokkal
megmagyaráztatott könyvecske,6 melyet „az nemzetes es nagyságos Groff Bedeghi
Nyáry Krisztina aszszonynak” ajánlott. Nyáry III. Krisztina két házasságának érdekessége még, hogy 1618-ban a Thurzó Imrével való esketést Alvinczi Péter (1570–1634) végezte, míg 1624-ben Pázmány Péter (1570–1637)
celebrálta. Krisztinának mostohabátyja volt Nyáry IV. Miklós (1587/1590–
1642), apjának, Nyáry I. Pálnak első feleségétől, enyingi Török Zsuzsannától
született fia. Nyáry IV. Miklós 1620-ban másodszor nősülvén vette feleségül gersei Pethő Katalin leányát, alsólendvai Bánffy Juditot († 1663/1667).
Judit apja, Bánffy I. Gáspár (1551–?) a fent említett Bánffy-Zrínyi házaspárnak közeli rokona: Bánffy VI. Miklósnak öccse és Zrínyi Orsolyának a
sógora volt.
A Bánffy-Nyáry házaspár öt gyermeke közül Zsigmond volt a legidősebb, és a váltakozó sorrendben említett keresztnevű Melith Anna Mária
vagy Mária Anna († 1677) lett a felesége. Legidősebb leányuk, Zsuzsanna (†
1709 e.) dolhai és petrovai Petrovay IV. János (1685?–1710) felesége lett.
Eddigi adataink szerint a Petrovayak katolikusok, és egyes feljegyzések azt
sugallják, hogy ekkoriban Nyáry Zsuzsanna családja is az. A Petrovay-Nyáry
házaspár legfiatalabb gyermeke, Zsuzsanna (1690–1737) 1708 januárjának
első napjaiban, Császlócon tartotta kézfogóját Orczy VIII. Istvánnal (1669–
1749). Kettejük frigyéből született a magyar kora felvilágosodás jelentős
alakja, I. Lőrinc főispán, költő és tábornok.
A Vas, illetve Somogy megyében birtokos, középnemes Orczyak kezdetben katolikusok voltak. A kételyt Orczy Imrének, alias Henriknek ma az
aradi A. D. Xenopol megyei könyvtárban található kötetében olvasható,
wittenbergi útjáról tett feljegyzése kelti. A felekezeti hovatartozás kételye
megerősödik, amikor a családi fészeknek tekintett Somogy megyei falvak,
Orci, illetve Tömörke7 protestáns telepesekkel való benépesítéséről találunk
adatokat. Orci kisközség Kaposvártól északkeletre. Nyugati részén folyik az
Hasonmás kiadása: HAJNAL Mátyás, Szíves könyvecske, Bécs, 1629, kiad. KŐSZEGHY Péter,
tan. HOLL Béla, Bp., Balassi, 1992 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 27). – Hajnal már Olmützben kapcsolatba került a műveit később kiadó és illusztráló Ferenczffy Lőrinccel.
Ferenczffy is illesztett a Szíves könyvecskéhez egy Nyáry Krisztinának hódoló dedikációt.
Hajnal Pázmánynak ebédvendége volt a nádorral együtt Galántán.
7 MOL, P szekció 518 = 25 Somogy m. = Orczy Nr. 1–22. 1676–1837 és P szekció 522/4.
6

111

H. Kakucska Mária

Orci patak, amely Taszárnál torkollik a Kapos folyóba. Első írásos említése
az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzékben Orcze. A nyelvészek szerint egy
„Ort” előtagú ófelnémet személynévnek lehet a becézett alakja: Orthold,
Ortlieb, Ortmann. Későbbi írásos előfordulásai: Orczy (1404), Orchy
(1536), Orczy (1542), Orch (1554). A mai Orci névalakot hangzás alapján
rögzítette a helyesírás. A középkori falu a török időkben elnéptelenedett,
lakói biztonságosabb helyre költöztek. A 17–18. századra pusztává lett falut
az Orczy család akkori tagjai valószínűleg a nyugat-dunántúli birtokaikról
hozott református családokkal telepítették be. Egyes adatok szerint 1715ben tizenöt család lakta, s 1748-ban még láthatók voltak a falu végén az
egykori templom romjai. Orci ikertelepülése a tőle északra található, az úttól
távolabb eső, biztonságosabb fekvésű római katolikus lakosságú Tömörke
volt. A 18. század eleji anyakönyvek adatai szerint a középkorban jelentékeny falu lehetett, és lélekszáma elérte Orciét. Tömörke lakossága 1756
után rohamosan csökkent, 1826-tól pedig eltűnt. Orci római katolikus
templomát a katolikus Orczy I. Lőrinc építtette8 1778-ban. A község első,
1737-ben épített református templomát a vármegye 1751-ben leromboltatta, helyére az új 1844–1847 között épült. Híveit sokszor anyakönyvezték a
katolikusok között. A református vallású lakosság fokozatosan csökkent az
egykézés miatt.
Az Orczyaknak Vas megyében Szombathelyen és környékén – Söpte,
Csömöte – voltak birtokai, és középnemesi águk ott is maradt. Egy Orczy
István Kőszegen tanult. Alig néhány évtizeddel a szentgotthárdi csata – itt
halt meg a dédapa, Orczy I. János – és a török végleges kiűzése után viharos időszak következett ezen a vidéken. Az 1500-as évek közepén protestánssá lett falvak egyházi életét visszaszorította a katolikus restauráció.
Viszonylag rövid idő, egy-két évtized alatt az Őrség lakosságának közel
egyharmada hagyta el szülőföldjét,9 és költözött Somogy, illetve a közelebbi
Zala és Veszprém megyébe. A Somogyba vándorlásnak két időszaka, az
8 L. Orczy Lőrinc és Leveleskönyve, kiad. H. KAKUCSKA Mária, Bp., Universitas, 2003, 164. –
„Az Orczj Templomhoz mindennémü készületek el lévén helyessen rendelve, reménlem,
hogy Leopoldi Pesti vásárra el is készülnek, [...] az orczij Nemes embereket meg szollitván
arra disponállya, hogy az említett templom eszközeinek el vitelére hét Kocsit allitsanak,
[…].” 1778. október 27-i levél Bodó Lászlónak.
9 Az őrségi és a somogyi protestánsok közös történetének egy másik érdekessége még a
somogyiak Őrségbe telepedése az 1600-as évek végén.
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1732 előtti és utáni különíthető el. Az elköltözők között ott voltak az Őrség
környéki és a közeli zalai falvak reformátusai is. Az őrségiek egy része a
Rácegres és Magyaregres közelében lévő Orciban és Magyaratádon telepedett le. Az idevonatkozó adatok szerint Orci az egyetlen olyan falu Somogy
megyében, amelyik teljes egészében őrségiekből települt újjá. Orcit 1695ben szerb (illír) lakosságú, görögkeleti vallású faluként írták össze. A török
kivonulása utáni zűrzavaros időben korábbi népessége teljes egészében
elhagyta, és a közelben fekvő Tömörke-pusztával együtt az Orczy család
szerezte meg. A bárói ág erről a településről származtatja magát. 1734-ben a
csákányi várban kihallgatott tanúk mind vallják: „mostanságh N[emes] Somogy Vár[me]gyében Orczi nevű helységhben laknak M [éltóságos] Báró
Orczi István úr fundussán és jurisdikciója alatt.” Az Orciban letelepedők
1744-ig szabadon gyakorolhatták református vallásukat. Lévitát is tarthattak, templomuk is volt. 1746 elején Kajtor nevű mesterük kiveretésekor
derült ki, hogy vallásgyakorlatuk csupán földesúri engedélyen alapult. Fellebbeztek a helytartótanácshoz, földesurukhoz pedig panasszal fordultak.
Orczy István báró érdekükben írt levelének részlete:
Presentibus adom tudtára mindenkinek, […] hogy én midőn Orczy nevű Nemes
Somogy Vár[me]gyében lévő praediomot megh akarván szállítani Nemes
Vár[me]gyének, nem külömben akkori M [éltóságos] Feö ispány Uramnak
hirével, Helvetica Confession lévő személyekkel oly conditioval szállitottam meg
hogy megh szaporodván, egy Mestert, harangot magoknak tarthassanak, a’ mint
is ezen törvényböl adatott szabados akaratomat továbbra is confirmálván, mind
eddig Földes Úri authoritásombúl kiadatott engedelemböl egy Mestert tartottak,
s’ harangval is üdö szerént éltek, most mindazonáltal nem tudom mi okbúl nem
régiben elltiltattak, […] Orczy Jobbágyimnak tett igéretemet s’ által Földes uri
Authoritásomnak Jussát megh akarom tartani, tudtára adom mindeneknek, hogy
emlitett orczy Lakosokat mind addigh, miglen az N[emes] Ország Közönséges
Gyülése más rendelést nem tészen, általam kiadatott szabadságban eddig usuált
exercitiumval egyetemeben megtartani kivánom. A’ mint is minden renden lévő
Uraiméket requirállom, emlitett Jobbágyimat ne háborgassák, in Casu contrario
reserválok magamnak szabadságot a’ háborgatás által okoztatandó káromnak
meg orvoslására. Datum Tarna Eörss die 26a Januar 1746. L.B. Báró Orczy István.
[…]

Hiába pártfogolta őket az akkor már idős Orczy István, a szabad vallásgyakorlást nem tudta részükre elintézni. 1747-ben elrendelték a templom lerombolását.
Orczy I. Lőrinc gyakran panaszkodik az elégedetlenkedő orciakról. Ma
már nem deríthető ki egyértelműen, hogy az ott maradt kisnemesi rokonok113
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ról, a lázadozó jobbágyokról vagy a protestánsokról van-e szó. Idővel felvásárolta a rokonoktól a birtokrészeket, és 1789-es végrendeletében apja végakaratával megegyezően megerősítette csak fiági örökölhetőségét. 1776-ban
Orciban kétszázhatvan református és hat evangélikus élt, katolikus egy sem.
Az 1700-as évek végén és az 1800-as évek elején az orci református lelkész
keresztelte vagy szükség szerint temette a toponári evangélikusokat is.
Toponár ugyan nem néptelenedett el teljesen a hódoltság után, de ide is jött
néhány evangélikus család az Őrséggel szomszédos Vendvidékről, a mai
Szlovéniából (Peszkóc/Petőfa/Peškovci, Ottóház/Otovci).
Az egri püspökké lett Telekessy István magával vitte 1699 körül Orczy
VIII. Istvánt jószágigazgatói tisztségbe. Rokonságuk nem egyértelmű, az
áttelepedés azonban a család katolikusságát erősítheti meg. Orczy István
1706. május 31-én II. Rákóczi Ferenc fejedelemtől kapott menlevél birtokában10 látogatta meg Orciban élő szüleit, Orczy IV. Gergelyt és Boda Júlia[nná]t.11 Orczy I. Lőrinc, a piaristáknál nevelkedett egyetlen fia a Nyáry,
anyai ágról örökölt és családi rezidenciává lett Tarnaörs templomát is nagyobbította: „Az Örsi Templomot isten segitségével el kezdettük és az idén
fedél alá reménlem venni.”12 E tudósításban idősebbik fia, József számolt
be az építkezésről ekkor már beteg apjának. Az ő végső nyughelyét is építhették II. József rendeletének megfelelően: a gyöngyösi Szent Bertalan
templomban lévő családi kriptába nem temetkezhettek. Orczy Lőrinc nemigen avatkozott a hit ügyeibe, sőt amikor a katolikus lelkész panaszkodott
misére nem járó, káromkodó híveire, Orczy az aratás elsőbbségére hivatkozva védelmezte jobbágyait. E magatartásának látszólag ellentmond Jankovits III. Miklósnak tett verbuválási utasítása: „Notábann kell vetetni azonn
Kis Kún Compagniábann ollyatén Korhely incorrigibilis, italos, Kárumkodó Tunya és Disztelen embereket hogi Ki mustrálhassuk.”13 S ismét ellentmondani látszó megfogalmazása Panasz14 című versében olvasható:
MOL, P 519, Familiaris, Orczy Barones = BOY 6.
Különös módon maga Orczy VIII. István is keverten használja hivatalos iratokban is
édesanyja keresztnevét: Júlianna, Júlia, illetve Judit alakban.
12 MOL, AMO 121. Orczy József levele Parádról, 1789. július 2., kézirat.
13 MOL, P 524, Jankovits III. Miklóshoz (1723–1797) írt levél, Eörss. 5a Xbr. 1756., kézirat.
14 Két Nagyságos Elmének Költeményes Szüleményei, A Költeményes Gyűjtemény’ öregbedésére
nagyságos Szerzőknek egyező akaratjokból közre botsátotta RÉVAI Miklós, Pozsonbann,
Loewe Antal’ betűivel, 1789, 213.
10
11
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Papok szedik zsírját kövér mezeinknek,
Hadi Sereg szíja erejét népünknek,
Zsidó, Görög, Örmény töltözik kintsünkkel,
Nemzetem vesződik setét törvényekkel.

E sorokban azonban nem ateizmus, lázadozás fogalmazódik meg, hanem a
volt katona, a politikus kora tényein, tapasztalatain alapuló megállapítása.
Vallási türelmét az evangélikus Podmaniczky családból származó első felesége, Judit (1716–1755) is erősíthette, akinek fiatalabb húga, Anna Mária
révén sógorságba került a protestánsok vezéralakjával, Beleznay Miklóssal, a
Generális Beleznainak15 szóló episztolája címzettjével. Orczy Lőrincet vallási
türelmén kívül nagy emberség is jellemezte, amit a kassai vármegyeházat
avató beszéde, detki jobbágya elhajtott ökreinek visszaszerzése vagy volt
inasának, Sterlicznek eltemetése is tanúsít, hogy a legismertebb példákat
említsük. Hitének mélységét kilenc kéziratos, névtelen, nyomtatásban még
soha meg nem jelent költeménye16 is tanúsítja. Létezésükről, műfajukat is
megjelölni szándékozván a Panasz az öregségről című episztolájában szólt:
Félre teszi tehát Arouet’ írását,
Buffon Póp Bolinbrock’ tzifra mázolását
Ötvenedik zsoltárt penget most hárfáján,
Salamon’ nótáját zengi furuglyáján.

A verset Barcsay Ábrahámhoz intézte.17 A nagybányai levéltárba került
Orczy-anyag18 megismerésével a versek datálása és a szerzők személyes
megismerkedésének időpontja is megállapíthatóvá vált. A fentebb idézett
Panasz az öregséghez válasz az éppen megismert Barcsay pontos dátumú levelére és Egy jó barát beteg barátjának (1772) című episztolájára. Az Orczy-vers
kezdősorai:
Kérdezed, mint folynak hanyatló napjaim,
Hogy bírnak erőtlen tántorgó tagjaim...
Készülget naponként Ösök’ hajlékábann […]

Költeményes Holmi egy Nagyságos Elmétől, A Költeményes Gyűjtemény’ öregbedésére a nagyságos Szerzőnek különös engedelmével közre botsátotta RÉVAI Miklós, Pozsonnban,
Loewe Antal’ betűivel, 1787, 107–115.
16 MOL, P 523, Varia irregestrata 10. cs.
17 L. a 14. jegyzetet.
18 H. KAKUCSKA Mária, Orczy Lőrinc hagyatéka, ismeretlen versei és a tűz nem szelektáló pusztításáról, Magyar Könyvszemle, 2002, 74–80.
15
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Majd a vers írásának idejét, kiváltó okát és körülményeit említi:
El találtad, Jó Társ, Hegy’ alján is valék.
De sok muskataltól ám majd meg is halék.
…Nékem nagyobb gondom vólt egészségemre.
Ez ugyan már meg tért, élek, és pihegek,
de már tsak mint árnyék föld hátán lebegek.

A kilenc vers – Orczy szóhasználatával zsoltárok – keletkezését az 1772-es
szüret idejére, augusztus-szeptember hónapokra tehetjük. Egy 21x15 cm
nagyságú, házilag készített füzetben olvashatók. Az első négy Orczy szokásától eltérően, a nála ritka kalligrafikus írásával, a versszakokat is jelezve,
formailag is igen tetszetősen íródott, a következő öt a megszokott nehezebben olvasható módon, az 1770-es évek jellegzetességeivel készült. A
kézirat sajátossága még a versek számozásának a 47-től az 55-ös számúig
betűkkel való kiírása. Az 56-os számú csak jelezve van, de hiányzik, egyelőre sehol sem található. A költeményeknek csak ezt az egy példányát ismerjük. Barcsay sem említi őket. Barcsay Ábrahám többnyire „dupla” leveleket
írt atyai barátjához: a prózai levelekhez tartozik egy-egy episztola is. Orczy
válaszai nincsenek meg. Az viszont, hogy a kezdeti kalligrafikus, majd még
olvashatóvá „romlott” írással lemásolta őket, mutatja elküldési szándékát. A
munkával nem készült el, bizonyítja a jelzett 56. számú vers hiánya, illetve
maga a füzet is hátrahagyott üres oldalaival. Orczy megbetegedésének idején, halálfélelmében készítette e hittől, bűnbánástól áthatott verseket, de a
zsoltárok szellemiségével szemben nem a Teremtőhöz, hanem a Természethez és a Halálhoz fordul. Himnikus parafrázisok ezek, cento módjában.19
E „módiban” Orczy modernsége, a felvilágosodás Természet-irányultsága
és szabadabb vallásossága, a bensőségesebb hit érhető nyomon. Őseivel
ellentétben, a körülményeknek is köszönhetően, hitének felekezete „stabilizálódhatott”, ami soha nem befolyásolta a más vallásúak iránti toleranciájában.

A költeményekről bővebben: H. KAKUCSKA Mária, Orczy Lőrinc ismeretlen versei II.: zsoltárparafrázisok (?) = A zsoltár a régi magyar irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott
konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., Károli Gáspár Református
Egyetem – L’Harmattan, 2011, 311– 319.

19
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A tanulmányban hivatkozott fontosabb személyek (családok) kapcsolata az
Orczyakkal
NYÁRY PÁL
(† 1607)

VÁRDAY KATALIN

2. ∞

(1580–1630)

1. ∞ Telegdi István

1. ∞ Enyingi Török Zsuzsanna
(† 1598)

----------------------------00----------------------NYÁRY IV. Miklós

NYÁRY István

Telegdi Anna

(2. ∞ Bánffy Judit)
(† 1663?/1667?)

(1585?/1590?–
1643 k)

(NYÁRY István)

NYÁRY III. KRISZTINA
(1604–1641)
1. ∞ Thurzó Imre
2. ∞ Esterházy Miklós
(1583–1645)
2. ∞
Esterházy össz.:
NYÁRY II. Zsigmond
(1621–1662)
Pál
∞ Melith 1. Mária?,
2. Anna?
(† 1677 u.)

László

1. ∞ Thurzó
9 gyermek
-----------------------------

Nyáry Ferenc
(1608–1622)

Ferenc
Erzsébet

NYÁRY III. Zsuzsanna
(† 1709 k.)
∞ Petrovay IV. János
(† Császlóc, 1710)
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Petrovay Zsuzsanna
(1690–1737)
∞ ORCZY VIII. István
(1669– 1749)

ORCZY I. Lőrinc
(1718– 1789)
1. ∞ Podmaniczky Judit
2. ∞ Laffert Anna Mária

Jelmagyarázat:
Garamond Standard, félkövér, kiskapitális
Garamond Standard, félkövér, kurzív, kiskapitális
Garamond Standard
Garamond Standard, félkövér, kurzív
Bauhaus 93, félkövér
Trebuchet MS,
Arial Black,
Agency FB
Papyrus, félkövér

= NYÁRY család
= VÁRDAY család
= Enyingi Török cs.
= Telegdi cs.
= Bánffy cs.
= Thurzó cs.
= Melith cs
= Esterházy cs.
= Petrovay cs.

Ariel Black, félkövér, kiskapitális
Berlin Sans FB, félkövér
Bodoni MT, félkövér
∞

= Orczy cs.
= Podmaniczky cs.
= Lafferth cs
= házastárs
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