
ról értekezve mutatja be hőse rejtett, de 
ellenállhatatlan vonzódását a kettősséghez, 
amely írói identitáskeresésének is kifeje
zője. Szentmártoni Szabó Géza a Balassi
család ősgalériáját deríti föl, a képek szár
mazását és leírását. Megnyugtató és méltó 
az lenne, ha a képek reprodukáltan megje
lennének (aminek ez a kötet sajnos nem 
adhatott helyet!), hozzáférhetővé válva a 
szélesebb nagyközönség és a szakmai 
körök számára. 

Az 1994-es esztergomi Balassi-konfe
rencián készült csoportképen még ott áll 

A barokk korszak magyar irodalom- és 
művelődéstörténetének kutatásában az 
1980-as évek eleje óta egyre gyakrabban 
volt érdemes felfigyelni Tüskés Gábor 
publikációira, amelyek szisztematikusan 
rendeződtek a népi vallásosság, a folklórral 
kapcsolatos devóciós művészeti formák s 
az ennek a forráscsoportnak kutatása révén 
kirajzolódó mentalitástörténeti témák köré. 
Fontos állomása volt e tárgykör kutatásá
nak az általa szerkesztett s ilyen tárgyú 
értekezéseket közreadó kötet (Mert ezt 
Isten hagyta... Tanulmányok a népi vallá
sosság köréből, 1986), amely a populáris 
devóció különböző formáinak vizsgálatára 
adott példát és ösztönzést. Ez már csak 
azért is igen fontos lépés volt, mert ez a 
terület a magyarországi kutatásban - Bá
lint Sándor halála óta - eléggé elhanyago-
lódott, s főként a vallásos tömegirodalom 
vizsgálatának vonatkozásában alig történt 
előrelépés. Nem sokkal később Tüskés Gá
bor kandidátusi értekezése (Búcsújárás a 

Tarnai Andor is a hátsó sorban, utoljára 
kollégái körében. Az Emlékkönyvben már 
kollégái-tanítványai állják körül emlékét, 
az irodalomtörténet emlékezetében megőr
zendő kép első vonásait rajzolják föl e 
kötetben s abban a rokonszenves és ígére
tes sorozatban (História Litteraria), amely
nek értékszemléletét, karakterét is látható
an az eltávozott, szeretett mester ihlete, 
sugallata formálja: az irodalomtörténet-írás 
diszciplínájának önbizalmát megtartva. 

Imre Mihály 
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Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1997, 438 1. (História Litteraria, 3). 

LBESZELO EGYHÁZI IRODALOM 
ÁNOS) 
38 1. (História Litteraria, 3). 

barokk kori Magyarországon a miráku-
lumirodalom tükrében, Bp., 1993) igen
csak hatásosan jelezte, hogy levéltári és 
régi könyvtári anyag alapos feltárásával 
ezen a téren a hazai kutatásban is új ered
mények érhetők el, s igy lehetőség van 
arra, hogy a magyar tudományosság fel
zárkózzon az európai színvonalhoz. 

Ugyanis - s ebben látható a most közre
adott monográfia témaválasztásának másik 
jelentékeny érdeme - a szerző kutatásai 
abba a nemzetközi programba illeszked
nek, amely talán leginkább Wolfgang 
Brückner professzor nevével fémjelezhető, 
de amely ma már könyvtárnyi szakirodal
mat hozott létre német nyelvterületen, s 
többek között olyan vaskos monográfiák 
születtek belőle, mint Franz M. Eybl köny
ve az osztrák barokk devóciós irodalom 
kiemelkedő alakjának munkásságáról (Ab
raham a Sancta Clara. Vom Prediger zum 
Schriftsteller, Tübingen, 1992). De említ
hető itt a francia exemplumkutató iskola is, 



a Claude Bremond, Jacques Le Goff és 
mások nevével fémjelzett irányzat, amely 
ugyancsak nagy gondot fordított a középkor 
óta élő és hagyományozódó narratív irodal
mi formák, exemplumok s egyéb utilita
risztikus céllal készült irodalmi anyag feltá
rására, továbbélési módozatainak bemutatá
sára, recepciótörténeti feldolgozására. 

E néhány kiragadott példa is elég annak 
jelzésére, hogy látható legyen: a monográ
fia témája aktuális, a magyar művelődés
történeten kívül nemzetközi érdeklődésre 
is számot tart, s fontos mentalitástörténeti 
tanulságokat kínál. Mindezt pontosan 
felismerték azok, akik Tüskés Gábort e 
téma kutatására biztatták: Klaniczay Tibor, 
Tarnai Andor, Bíró Ferenc és mások, s 
maga a szerző is kutatásainak kezdetétől 
fogva tudatában volt annak, hogy eredmé
nyeit érdemes közzétennie a nemzetközi 
tudományosság számára. Ennek a felisme
résnek a jegyében jelentek meg a most 
magyarul kiadott értekezés egyes fejezetei 
már eddig is németül, örvendetesen gyara
pítva a magyarországi művelődéstörténet
nek az európai tudományos élet számára is 
hozzáférhető publikációs listáját (pl. Jo
hannes Nádasi 1614-1679: Leben und 
Werk, Archívum Historicum S. J. Róma, 
1993; valamint Knapp Évával: Volksfröm
migkeit in Ungarn, Dettelbach, Roll, 
1996). A vizsgált szerző ugyanis nem csu
pán a barokk kor magyar íróinak egyike, 
hanem reprezentáns jelensége is a kor egy
házi írásbeliségének, s munkássága kitűnő 
lehetőség arra, hogy elvi és módszertani 
kérdések kerüljenek előtérbe, így pl. a 
müveiből készült számos különféle kiadás, 
fordítás, átdolgozás, kivonatolás, kompen
dium révén az intertextualitás, az exem-
plumhasználat, a forráskezelés, az idézés
technika, az illusztrációs stratégia, a folk-

lorizálódás és popularizálódás, valamint a 
hatástörténet és olvasásszociológia prob
lémája, hogy csak néhányat említsünk a 
Nádasi kiterjedt írói tevékenysége által 
felkínált elemzési szempontok közül. 

Ami a monográfia terjedelmét illeti, im
ponáló anyagmennyiséget mozgat meg, 
mégsem támad az olvasónak olyan érzése, 
hogy túlírt lenne, fölösleges részek akad
nának benne. A három nagy fejezet egy
mással szoros összefüggésben lévő, de 
határozottan el is különülő három nagy 
témakört ölel fel. 

Az első a barokk kori egyházi elbeszélő 
irodalom fogalmát tisztázza, kijelöli a 
kutatási feladatokat, bemutatja a jezsuita 
meditáció kibontakozását és fejlődési 
tendenciáit, a későbbi évtizedek folyamán 
kialakuló típusait és spirituális irányait, 
majd pedig az exemplum szerepét és helyét 
kísérli meg bemutatni a középkortól a 
barokk kor végéig. Tüskés elemzéseit 
olvasva nyilvánvalóan kitűnnek a téma 
kutatásának rendkívüli nehézségei, ame
lyek közül első helyen talán a műfaji sok
féleség, határolatlanság említhető, az a 
jelenség, hogy a barokk kor korántsem 
dolgozott „tiszta műfajokkal", sok az át
menet, az egybemosódás, az áttűnés a 
különféle írott szövegek között, gyakoriak 
az átvételek, a szövegkölcsönzések. Az 
írott szövegek utilitarisztikus felfogása 
idején, a kompilációk korában még azt sem 
lehet eldönteni, hogy egy ilyen felfogású 
szerzőnek hány műve van, melyek tekint
hetők önálló alkotásoknak, s melyek a 
mások művei. Az ilyenféle kérdések bon
colgatására kiválóan alkalmas a Tüskés 
által választott szerzőnek, Nádasi Jánosnak 
az életműve, amely mintegy magába sűríti 
a kor elbeszélő kisprózájának valamennyi 
elméleti kérdését és dilemmáját. 
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A könyv második nagy fejezete Nádasi 
életének és munkásságának részletes, mo
nografikus igényű bemutatását adja. Meg
győzően érvel a szerző amellett, hogy az 
ilyen jellegű anyag vizsgálatának teoreti
kus szabályai, módszertani elvei csakis 
akkor kristályosodhatnak ki, ha konkrét 
kísérletek történnek egyes életmüvek be
mutatására és elemzésére. Éppen ezért 
szerencsés választásnak érezzük a szakiro
dalomban is csak kevéssé ismert magyar 
jezsuita életrajzának és munkásságának 
feltárását, több szempontból is. 

Először is azért, mert kerek egész élet
utat láthatunk magunk előtt, egyet a 17. 
század jezsuita írói életútjai közül, s ez a 
biográfia meglehetősen hű tükre a Jézus
társaság barokk kori szellemiségének. 
Igaz, alapos filológiai munka kellett az 
életút mozaikkockáinak összeállításához, 
de az végül is a szerző jóvoltából összeállt: 
ismeretesek tanárai, hazai és európai kap
csolatai, működésének helyszínei (Nagy
szombat, Bécs s a római Collegium Ger-
manicum Hungaricum), így hitelesen fel 
tudta vázolni Tüskés Gábor a sokoldalú 
magyar jezsuitát övező szellemi közeget. 
Az életrajz igen gondos, levéltári adatok
ban bővelkedő összeállításának sikerét 
példázza többek között az az adat is, ami 
Nádasinak Athanasius Kircherrel, a német 
jezsuita polihisztorral kialakult kapcsolatá
ra vonatkozik. Mivel a Kircher-levele-
zésben magyar név csak elvétve fordul elő, 
így az adat mindenképp érdeklődésre tart
hat számot, annál is inkább, mivel az 
Oedipus Aegyptiacus című gyűjteményes 
Kircher-kötet egyik dicsőítő költeménye 
kapcsán meggyőzőeknek látszanak Tüskés 
érvei Nádasi szerzősége mellett (150-151), 
így joggal feltételezhető, hogy a német 
jezsuitával való kapcsolata jóval szorosabb 

volt annál, mint amit jelen tudásunk alap
ján kikövetkeztethetünk. 

A Nádasi-életmű tartalmi elemzésének 
módszeréről ezt írja a szerző: „nagyobb 
műfaji, szerkezeti és tematikus csoportok 
szerint, azon belül időrendben tekintjük át 
a műveket, s lehetőség szerint utalunk a 
címek és tartalom változására, valamint a 
különböző címen megjelent művek kap
csolatára. Mivel a kéziratok többnyire 
szoros kapcsolatban állnak valamelyik 
nyomtatott munkával, a kéziratokat és 
könyveket együtt tárgyaljuk" (123). Két
ségtelen, hogy más metódus is választható 
lett volna, azonban az igen szerteágazó 
anyag, a sokszor meghatározhatatlan kro
nológia és kötetszám, valamint a már em
lített műfaji kevertség miatt ez a megoldás 
nézetünk szerint nemcsak elfogadható, 
hanem célravezető is, noha az alfejezetek 
között így természetesen akadnak átfedé
sek. Helyes, hogy külön alfejezet tárgyalja 
a csupán cím szerint ismert (vagy feltétele
zett) műveket, valamint a Nádasinak tulaj
donított munkákat. A név nélkül kiadott 
müvek attribúcióját elfogadhatónak véljük, 
még akkor is, ha Tüskés érvei nem minden 
esetben perdöntőek, viszont következteté
sei mindig tényeken alapulnak s filológiai 
érvekkel alátámasztottak. 

A terjedelmes értekezés valamennyi 
eredményét egy ismertetés keretében nehéz 
lenne felsorolni, ezúttal csupán a legfonto-
sabbakra kívánunk utalni, illetve reflektál
ni. Azt mindenekelőtt említendőnek érez
zük, hogy adekvát megoldásnak látszik 
Nádasi életmüvének az irodalom és a 
folklór határán történő kijelölése, mivel 
ránk hagyományozott szövegeinek tüzetes 
szemügyre vétele valóban igazolja, hogy 
nem autonóm esztétikai alkotásokat kívánt 
létrehozni, hanem a kegyes életvitelhez 
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napi használatra szánt, gyakorlati célokat 
szolgáló textusokat szándékozott összeál
lítani. Kompilációit valóban szerencsés az 
„írott folklór" terminus technicusszal meg
jelölni, s az Aleida Assmann által 1983-
ban bevezetett fogalmat (schriftliche Folk
lore) Tüskés haszonnal vezeti be a magyar 
irodalomtörténet-írói fogalomtárba és 
elemzési gyakorlatba. Mint megállapítja, 
„Nádasi additív módon felépített művei a 
tetszőlegesen bővíthető töredék benyomá
sát keltik. Formailag nyitott sorozatokból 
állnak, a zárt szerkesztés gyakran hiány
zik" (264). 

Ez a találó jellemzés eléggé egyértel
műen jelzi, hogy formailag Nádasi művei a 
folklórhoz tartoznak, bár latin nyelvű asz
ketikus és moralizáló tartalmuk a teológia 
tudományának szférájából ered. Két világ, 
két gondolkodásmód találkozik itt tehát 
össze, s érintkezési felületük mentén jön 
létre az a sajátos szellemi régió, amely az 
érett barokk korra jellemző. A Pázmány 
müveiből sugárzó heroizmus helyébe itt a 
megbékélés, az elmélyült lelki élet iránti 
igény lép, s ehhez formailag szerényebb 
keretek is megfelelnek, a retorika kevésbé 
éles, szelídebb eszközei is elegendőek, így 
kap főszerepet a narráció, az elbeszélés, az 
exemplum ezernyi árnyalata és válfaja. 

Azért is egyetérthetünk az „írott folklór" 
elnevezéssel, mert itt a szövegek állandó 
újraalkotása, reprodukciója játszódik le, s 
az állandó változtatást nem a „fogyasztók", 
azaz az olvasók vagy a másolók okozták, 
hanem épp maga a szerző olvasta és írta le 
másképp, más kontextusban ugyanazokat a 
gondolatokat, érveket és instrukciókat. Va
lóban szóbeliség és írásbeliség állandó köl
csönhatása, egybejátszása alakította ki a 
jezsuita devóció Nádasi-féle irodalmi ter
mékeit, s annak épp itt volt a legfőbb ideje, 

hogy ez a nemzetközi gyakorlatban már 
bevált és jól alkalmazható fogalomrend
szer a magyarországi irodalomtörténeti ku
tatásban is helyet kapjon. 

Meggyőző és fontos megállapítása Tüs
kés monográfiájának, hogy Nádasi munkás
sága „az antiregionális irodalmi törekvése
ket erősíti", mivel a bajor, az osztrák, az 
olasz, a francia és a spanyol jezsuita irodal
mi hatásokat ötvözi. Azt viszont hozzáteen
dőnek érezzük, hogy e többnyire „abszolu
tisztikus berendezkedésű államok katolikus 
lakosságának" (361) könyvolvasói jórészt 
nemesek voltak, s a Nádasi-féle devóciós 
irodalomnak ez jelentette a fő fogyasztói 
rétegét, csakúgy, mint Magyarországon, 
ahol a jezsuitizmus és a rendiség meglehető
sen erősen összeforrott. Példa erre Pázmány 
erős rendi-nemesi öntudata vagy a jezsuita 
honfoglalási eposzok szemlélete, így itt az 
abszolutisztikus államberendezkedés propa
gálása aligha járhatott sikerrel. 

Ennél a részletkérdésnél viszont sokkal 
fontosabb az, hogy az értekezés Nádasi 
írói munkásságát megnyugtatóan el tudja 
helyezni a kor művelődési szférái között. 
Nem állítja Tüskés Gábor, hogy „a kisepi-
kai elemekkel dolgozó vallásos, meditativ 
prózától" egyenes út vezetne a szépiroda
lom későbbi fejlődéséhez, azt viszont 
kitűnően érzékelteti, hogy a színes példá
zatok, erkölcsi tanulsággal járó történetek 
a szóbeliség útján széltében terjedtek, 
kölcsönhatásban álltak az írott és az orális 
tradíció határán, s így közvetve - filológi
ailag nehezen kimutatható módon - előse
gítették a prózairodalom és a későbbi mü-
epika kiformálódását. 

Jeles tanulsága továbbá Tüskés Gábor 
munkájának, hogy a szóbeliséget még a 17. 
században is, mégpedig a magasabb igényű 
literatúra esetében is fontos forrásként kell 
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számon tartanunk, s a prédikációk és egyéb 
devóciós műfajok és szövegek hatásával az 
eddig szokásosnál nagyobb mértékben kell 
számolnunk. 

A könyv harmadik nagy fejezete a Ná
das i-mű vek hatástörténetét vizsgálja. Be
mutatja a popularizálódás folyamatát, a 
nyomtatott kiadások térbeli és időbeli 
elterjedését, ebben a mecénások, a nyom
dák és a kiadók szerepét, a nemzeti nyelvű 
fordítások hatását, s nem hagyja figyelmen 
kívül az illusztrációk szerepét sem a mű
vek recepciójának feltárása során. Ezek 
után kísérli meg Nádasi olvasóközönségé
nek rekonstruálását, amelynek során a 
tulajdonosi és használói bejegyzések, va
lamint a korabeli és az újkori könyvtári 
katalógusok tanúsága a forrásanyag. Mind
ezek alapján Tüskés meglepően széles 
körre nézve tudja meggyőzően bizonyítani 
Nádasi műveinek használatát, olvasását. Ez 
messze meghaladta a jezsuita rend intéz
ményeit, mivel „a kötetek eljutottak az 
egyházi társadalom minden csoportjához, s 
a világi használók köre a fejedelmektől a 
főúri tulajdonosokon át az olvasni tudó 
polgári rétegekig terjedt" (355). Hallatlan 
népszerűsége és hatása csak a 18. század 
második harmadától kezdve csökkent, mi
vel a szerzői szándék és a kor elvárási ho
rizontja közötti távolság ekkorra már je
lentékeny mértékben megnőtt, s a devóció 
és etika új normái és kifejtési módjai ke
rültek előtérbe a felvilágosodás előestéjén. 

Végezetül nem hagyható említés nélkül 
az a hallatlanul gazdag szakirodalmi jegy
zetanyag, amely az értekezés főszövegét 
kíséri. Különösen a német és a francia 
(kisebb mértékben az angol nyelvű), kuta
tási eredmények bőséges tárházára támasz
kodott a szerző, ezért is közeledhetett 

gazdag szempontrendszerrel anyagának 
szerteágazó problémáihoz. Kívánatos len
ne, hogy az általa használt tanulmányok 
eredményei a hazai tudományosság széle
sebb köreiben is ismertekké váljanak. 
Nagy érdeme Tüskés Gábornak, hogy igen 
jó integratív képességgel építette be fejte
getéseibe az éppen odavágó szakirodalmi 
megfigyeléseket, úgy azonban, hogy még
sem azok, hanem saját gondolatmenete 
irányítja tollát. A szó szoros értelmében 
épít a nemzetközi tudományos eredmé
nyekre, azokat továbbgondolja és témájára 
haszonnal alkalmazza őket. 

A kötet függelékében számos segédlet 
szolgálja az áttekinthetőséget és a jobb 
eligazodást a meglehetősen összetett filo
lógiai jelenséget illetően. Helyet kapott itt 
Nádasi műveinek jegyzéke (kéziratosaké 
és nyomtatottaké egyaránt), továbbá egy 
ábra, amely a kiadások kronológiáját 
szemlélteti, egy táblázat, amely a különbö
ző edíciók tárgyszókészletének változásai
ra utal, valamint egy térkép, amely a kiadá
sok geográfiai helyeit mutatja be. Mind
ezek mellé még 26 illusztráció járul, így a 
kötet igen sokoldalúan hasznosítható alap
munkává válik. 

Végeredményben Tüskés Gábor mo
nográfiája mind témaválasztását, mind a 
feldolgozott anyag mennyiségét és vizsgá
lati szempontjainak újszerűségét tekintve 
kiemelkedően értékes alkotás. Eredménye
it, megfigyeléseit több tudományág is 
hasznosítani tudja majd, s azok minden 
bizonnyal ösztönzést adnak a barokk kor
szak populáris devóciós irodalmának, vala
mint folklór és műpróza kapcsolatának to
vábbi kutatásához. 

Bitskey István 
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