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ESZTERHÁZY KÁROLY EMLÉKKÖNYV 
Szerkesztette Kovács Béla, Eger, Érseki Gyűjteményi Központ, 1999, 427 + [24] l. 

Eszterházy Károly püspök halálának 
kétszázadik évfordulóján az egri Érseki 
Gyűjteményi Központ gyűjteményes köte-
tet adott ki a 18. századi magyar művelő-
dés és az egri egyházmegye egyik legkivá-
lóbb alakja életművéről. Eszterházy Ká-
roly egyházszervezői tevékenységéről, a 
18. századi magyar katolikus megújulás 
történetében betöltött igen fontos szerepé-
ről az utóbbi két évtized során több tanul-
mány, illetve tanulmánykötet jelent meg. 
Ezek közül is kiemelkedő fontosságú az 
Egri Tanárképző Főiskola által 1993-ban 
megjelentetett, Eszterházy Károly emléke-

zete című tanulmánykötet, valamint Anta-
lóczy Lajos munkája Az egri egyházme-

gyei könyvtár történetéről, mely 1996-ban 
jelent meg. Hasonlóképp nagy a szakiro-
dalma Eszterházy Károly egri művészet-
pártoló és templomépítő tevékenységének, 
a 18. századi iskolaügy terén kifejtett te-
vékenységének. Kádár László egri püs-
pöksége alatt, a hetvenes évek végén kez-
dődött el az egri egyházmegye történeté-
nek tervszerű és tudományos feldolgozása. 
Nem véletlen, hogy a szerkesztő Kovács 
Béla saját tanulmányát e tudós főpap em-
lékének ajánlja. Minden eredmény és új 
kutatás ellenére azonban máig hiányzik 
egy olyan monográfia, mely minden terü-
letre érvényes módon feldolgozná a 18. 
század második fele magyar művelődés-
történetének egyik legnagyobb formátumú 
alakja életművét. Ezt a hiányt igyekszik 
pótolni ez az igen gazdag és értékes ta-
nulmánykötet, melyben egyaránt találha-
tunk pontos pályaképet (Bitskey István), 
az egyházmegye pasztorális életével fog-
lalkozó tanulmányokat (Kovács Béla, Bo-

sák Nándor), Eszterházy Károly iskolapo-
litikáját, művészetpártoló tevékenységét 
bemutató írásokat (Szecskó Károly, Löff-
ler Erzsébet), valamint az egri püspöki 
uradalom igazgatását elemző gazdaságtör-
téneti felmérést (Bán Péter). A kötet írásai 
alapján feltétlenül pontosabb képünk lesz a 
magyarországi művelődés 1740 utáni 
„ugrásszerű változásáról”, arról a folya-
matról, mely a katolikus ellenreformáció 
jegyében előkészítette a magyar művelő-
dést és szellemi életet az európai megúju-
lás művelődési eszméinek befogadására. 
Hiszen nem véletlen, hogy a felvilágosult, 
jozefinista iskolapolitika hivatalos képvi-
selője, Kazinczy Ferenc is elismerően 
emlékezik meg „ellenfeléről”, az őt igen 
szívesen fogadó egri püspökről. 

A kötetet Dr. Kovács Endre püspök, az 
Eszterházy Emlékbizottság elnökének be-
köszöntője után Bitskey Istvánnak Eszter-
házy Károly életútját és egyéniségét be-
mutató tanulmánya nyitja, melynek címét 
a debreceni professzor Nováky József 
kanonok halotti prédikációjából kölcsö-
nözte: „Püspökünk, példánk és tükörünk 

volt…” A szerző, aki nemcsak a barokk 
kori magyar műveltség egyik legavatot-
tabb ismerője, de egyúttal az egri főpapok 
irodalmi és művészeti mecenatúrájának 
kutatója is, az elmúlt évtizedek során már 
több tanulmányban, illetve tanulmánykö-
tetben foglalkozott a 18. századi magyar 
művelődéstörténetben meghatározó szere-
pet játszó két egri püspök, Barkóczy Fe-
renc és Eszterházy Károly életművével 
(Püspökök, írók, könyvtárak, Eger, 1997), 
a magyar egyházi értelmiségiek itáliai 
formálódásával (Hungáriából Rómába: 
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A Collegium Germanicum Hungaricum és 

a magyarországi barokk művelődés, Deb-
recen, 1996; olasz nyelven: Il Collegio 

Germanico–Ungarico, Viella, Roma, 
1996). 

Bitskey István igen lényegesnek tartja 
azt a tényt, hogy Eszterházy Károlynak 
volt ideje és lehetősége egyház- és kultúra-
szervező terveinek végrehajtására, az or-
szág legnagyobb kiterjedésű egyházme-
gyéje élén. Igaz, az általa építtetett Ly-
ceum nem kapta meg az egyetemi rangot, 
és az egri székesegyházat sem ő, hanem 
Pyrker László érsek építtette fel, de két-
ségtelen, hogy Eger és az észak-ma-
gyarországi városok arculata és máig ér-
vényes műveltsége, ekkor, Eszterházy Ká-
roly tudatos tevékenysége eredményeképp 
formálódott ki. 

Bitskey István végigkíséri a neves püs-
pök életpályáját, melyen belül igen nagy 
jelentőséget tulajdonít – joggal – a római 
tanulóéveknek. A szerző, mint a Német–
Magyar Kollégium történetének elismert 
kutatója jól tudja, hogy az a művelődési 
ideál, melyet a többnyire főúri származású 
magyar növendékeknek alkalmuk volt 
Rómában megismerni és elsajátítani, meg-
határozónak bizonyult egy egész életre, 
nemcsak Eszterházy Károly, de legtöbb 
társa, így a kalocsai érsek, Patachich 
Ádám és a gyulafehérvári püspök, Bat-
thyány Ignác esetében is. Érdemes lenne 
egyes, igen valószínűnek látszó, római 
hatások meglétére utaló feltételezéseket 
konkrét adatokkal, dokumentumokkal is 
alátámasztani, így még hitelesebb lenne az 
egri püspök „borrominiánus rajongása”, 
valamint Voit Pálnak az a feltételezése, 
hogy Eszterházy Károly váci és egri temp-
lomépítési terveire épp a Piazza Navonán 
emelt Sant’ Agnese templom lett volna 

hatással. Hasonlóképp, sajnos, nincs sem-
mi konkrét adatunk arra, hogy a fiatal 
Eszterházy Károlynak kapcsolata lett vol-
na Rómában az „Árkádia nevű tudós társa-
sággal”. Magam erősen vitathatónak tar-
tom azonban azt, hogy az Árkádia Aka-
démia művelődési mozgalma „a kései 

barokk oldottabb szellemi közegében te-
vékenykedett” volna, hiszen Szauder Jó-
zsef nyomán a magyar irodalomkritika is 
elfogadta azt a tételt, hogy épp az olasz 
árkádikus mozgalom jelentette a 18. szá-
zadi olasz klasszicizmus megújulási fo-
lyamatának kezdetét. 

Bitskey István kiemeli, hogy noha 
Eszterházy Károly csak két évet töltött a 
váci püspökség élén, a 34 éves püspök 
rajtahagyta kézjegyét a Duna-menti város 
jellegzetes barokk arculatán. A papképzés 
újjászervezése érdekében kibővíttette a 
szeminárium épületét és az ő nevéhez 
fűződnek a későbbi székesegyház megépí-
tésének első tervei a leendő főtér kialakítá-
sával. 

Vácott kettő, Egerben harminchét év 
állt Eszterházy Károly püspök rendelkezé-
sére terveinek megvalósítására. Bitskey 
szerint „Eszterházy főpapi tevékenységé-
nek minden bizonnyal legmaradandóbb 
eredménye az, hogy székvárosának fej-
lesztése mellett egyházmegyéjének egész 
területére kiterjedt figyelme” (12). Egri 
építkezéseinek koronáját kétségtelenül a 
Lyceum jelenti. Az egri universitas terve 
ugyan meghiúsult, de Bitskey István meg-
állapítja: „Eger végül is olyan értékekkel 
gyarapodott, amelyek mind az építészet és 
a freskófestészet, mind a hazai csillagászat 
és könyvtárügy terén mégiscsak a régió 
egyik leglátogatottabb szellemi centrumá-
vá tették Eger városát” (13). Az 1793-ban 
létesített könyvtár hivatása lett volna biz-
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tosítani minden tudományág számára a 
kutatás és a további fejlesztés lehetőségeit. 
Bitskey István szerint a bécsi nuncius, 
Giuseppe Garampi segítségével létrehozott 
könyvtár „a kései barokk kor tudományos-
ságának hű tükörképe”, mely „követőre 
talált” Batthyány Ignác gyulafehérvári 
könyvgyűjteményének létesítésében is 
(15). Bitskey István szerint „korának fő-
papjai közül Szily János szombathelyi 
főpásztor és Patachich Ádám váradi püs-
pök, majd kalocsai érsek állítható vele 
párhuzamba” (20). Még érdekesebb lenne 
annak megvizsgálása, hogy miként vethető 
össze Barkóczy Ferenc és Eszterházy 
Károly egri mecénási tevékenysége, annál 
is inkább, mert Bitskey István tanulmá-
nyában az elődje által építtetett Fuoricon-
trasti Villa lebontását Eszterházy Károly 
részéről „jelképes tett”-nek nevezi (14). 

Bitskey István szép pályaképe mellett a 
kötet egyik legértékesebb tanulmányát a 
szerkesztő, Kovács Béla jegyzi (Az egy-

házmegye plébániái és filiáléi Eszterházy 

Károly püspöksége idején, 43–164). 
A több mint százoldalas tanulmányban a 
szerző sorra veszi Abaúj, Bereg, Borsod, 
Heves, Külső-Szolnok, Szabolcs, Szatmár, 
Zemplén, Ugocsa és Ung vármegyék ka-
tolikus, görögkatolikus és református 
templomait, a világi plébániák és szerze-
tesrendek személyi állományát, az újonnan 
épült templomokat (130), elemzi a temp-
lomok és kápolnák festményeiről, beren-
dezéséről készült korabeli feljegyzéseket, 
a tornyok, haranglábak, keresztelőkutak, 
gyóntató- és szószékek számát, az Úr-
koporsókat, a hordozható Mária-szobrokat, 
kegytárgyakat, a liturgikus ruházat meny-
nyiségét és minőségét, a templomok jöve-
delmi forrásait, a vallási társulatok műkö-
dését, a szegényházak és temetők állapo-

tát, az út menti szobrok és feszületek szá-
mát. A szerző figyelme kiterjed a plébáno-
sok életkorára és műveltségére, tevékeny-
ségére (keresztelések, bérmálások, temeté-
sek adataira), a más vallásúakkal való 
kapcsolattartás formáira. Kovács Béla igen 
alapos felmérését Bosák Nándor debreceni 
püspök tanulmánya egészíti ki Eszterházy 
Károly és a görögkatolikus egyház kapcso-
latáról (165–188), mely nem volt feszült-
ségektől mentes viszony, és végül csak 
Mária Terézia határozott közbeavatkozá-
sának volt köszönhető az Egertől függetle-
nített munkácsi görögkatolikus érsekség 
létrehozása 1771-ben. Érdekes lett volna 
olvashatni az Egerben élő szerb ortodoxok 
helyzetéről is, már csak a következő év-
század elején meghatározó szerepet betöltő 
Vitkovics Mihály miatt is. 

Kovács Béla tanulmánya mellett a 18. 
századi magyar valóságról kialakult ké-
pünk pontosításában lesz igen nagy szere-
pe Bán Péter e kötet számára írt tanulmá-
nyának az egri püspöki uradalom igazgatá-
sáról (259–370). A Heves Megyei Levéltár 
igazgatója az érseki levéltár gazdag anya-
ga alapján méri fel a püspöki uradalom 
„térszerkezetét” (telekszám, jobbágyok 
száma), az officiálisok és alkalmazottak 
számát és tevékenységét, a központi ura-
dalmi tisztikar felépítését (nevekkel, pon-
tos évszámokkal, fizetési kimutatásokkal), 
a kerületek gazdasági igazgatását, a major-
sági alkalmazottak, az uradalmi iparosok 
életét, a kereskedők tevékenységét, a 
malmok, sörfőzdék, pálinkafőzdék, pincé-
szetek, mészárszékek stb. számát, felsze-
reltségét és jövedelmét, mintegy ezer em-
ber sorsát, mindennapi életét, akiket a 
szerző „az utolsó juhászig” „kortársának” 
érez (339). Bán Péter kiemeli az uradalom 
„elképesztően pontos” számadását, szerve-



ItK 
Irodalomtörténeti Közlemények 
2004. CVIII. évfolyam 1. szám 

 124 

zettségét és „belső fegyelmét” (336), me-
lyet tanulmánya függelékében a számtartó-
ság központi pénztárának bevételeiről és 
kiadásairól készített jegyzékkel illusztrál 
és hitelesít (355–370). A tanulmány igen 
fontos hozzájárulást jelenthet 18. századi 
történeti ismereteink elmélyítéséhez, ám 
ehhez feltétlenül szükséges az itt közölt 
adatok más püspökségek birtokösszeírása-
ival való összevetése is. 

Eszterházy Károly művészetpártoló te-
vékenységéről e kötet számára Löffler 
Erzsébet készített tanulmányt „Ad maio-

rem Dei gloriam” címmel (189–208). 
A sok értékes adat mellett nem fogadjuk el 
a szerző egyértelmű kiállását Eszterházy 
Károly „puritánnak” nevezett művészet-
pártolása mellett, szemben Pyrker érsek 
„saját gyönyörűségére” folytatott mű-
gyűjtő szenvedélyével (190), és tévesnek 
véljük azt a feltételezését is, hogy Esz-
terházy Károly az elődje által Felső-
tárkányban emelt Fuoricontrasti kastélyt az 
ott rendezett mulatságok miatti „rossz 
híre” miatt bontatta volna le (Barkóczy 
esztergomi érseksége idején…), hiszen a 
szerző is említi, hogy csak 1766-ban, a 
püspöki palota építése miatt rendelte el a 
már düledezőfélben lévő kastély lebontását 
és az értékes építőanyagok egri felhaszná-
lását. 

A tanulmánykötetben további fontos 
adalékokat találunk az egri Domus emeri-
torum parochorum (papi öreg-otthon) lé-
tesítéséről (Kiss Péter), Eszterházy püspök 
iskolapolitikájáról, melyhez a szerző 
(Szecskó Károly) mellékeli az egri püspök 
és a fiatal tanfelügyelő, Kazinczy Ferenc – 
igaz, már ismert – levélváltását. 

A kötet Tusor Péter római kutatásai 
eredményeképp közli Eszterházy Károly 
váci és egri püspöki kinevezése előtt fel-

vett kánoni kivizsgálásainak jegyzőköny-
veit a Vatikáni Titkos Levéltár anyagából. 
Kár, hogy a kutató „nem tartotta feladatá-
nak” a kivonatosan közölt jegyzőkönyvek 
„kritikai feldolgozását”, célja csak „e sajá-
tos egyháztörténeti forrástípus vázlatos 
szemrevételezése” volt (26). Így sajnos 
elmarad az eljárásokat lefolytató bécsi 
pápai nuncius, Ignazio Crivelli Eszterházy 
Károly életében játszott szerepének alapo-
sabb megvizsgálása, valamint az eljárás 
során tanúként meghallgatott Bajtay Antal 
és Eszterházy Károly kapcsolatának elem-
zése, pedig Bajtay nemcsak „negyvenéves 
piarista” volt, hanem a kor egyik legmű-
veltebb személyisége is, akinek kapcsolata 
Eszterházy Károllyal további kutatásokra 
lenne érdemes. Hasonlóképp közli a kötet 
Eszterházy püspök végrendeletét Kondor-
né Látkóczki Erzsébet gondozásában és 
magyar fordításával (385–399). Az igen 
értékes kötetet az egri Főegyházmegyei 
Könyvtár igazgatója, Antalóczy Lajos által 
készített válogatott és annotált bibliográfia 
és a kötet tanulmányaihoz csatolt iroda-
lomjegyzék zárja. 

Az Eszterházy Károly életművével fog-
lalkozó újabb tanulmánykötet (ha bekerül 
a rendes könyvforgalmazásba is) minden 
bizonnyal nélkülözhetetlen segédkönyv 
lesz minden 18. százados kutató számára, 
akár történeti, akár irodalom- vagy kultúr-
történeti szempontból közelítsen is a 18. 
század középső három évtizedéhez (1740–
1770), ahhoz a jellegzetes korszakhoz, 
melyet már többen Magyarországon is, 
talán nem teljesen indokolatlanul a „kato-
likus előfelvilágosodás” korszakának tar-
tunk, mely nélkül érthetetlen a 70-es évek-
ben megkezdődő szellemi megújulás nagy 
mozgalma. 

Sárközy Péter 


