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Mártonfi József erdélyi püspök neve ugyan 
szerepel a nagyobb írói lexikonokban, de 
tevékenységét egyáltalán nem, vagy hi-
ányosan tárgyalta az irodalom- és műve-
lődéstörténet. Pintér Márta Zsuzsanna 
2016-ban megjelent kötetében a püspök pá-
lyájának irodalmi vonatkozásait tárja fel.

A cím is hangsúlyozza, hogy az iroda-
lomtörténet egy elfeledett alakjáról van 
szó. Mártonfi püspök életéről és munkás-
ságáról egyetlen összefoglaló mű jelent 
meg (György Lajos, Fejezetek Mártonfi Jó-
zsef erdélyi püspök [1746–1815] életrajzából, 
s. a. r. Fejér Tamás, Bp., METEM–Historia 
Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009). 
Pintér Márta munkájában György Lajos 
monográfiájának hiányzó részét pótolva, 
az erdélyi püspök irodalmi – költői, drá-
maszerzői, mecénási – működésére helyezi 
a hangsúlyt, újabb eredményeket gyűjtve 
össze. A  püspök irodalmi tevékenységével 
is számot vető vizsgálat ezidáig nem tör-
tént meg, feltáratlanok voltak a szükséges 
források. A  kötet Mártonfi irodalmi sze-
repvállalását összes szépirodalmi művének 
felhasználásával mutatja be. A már kiadott 
szövegek mellé újonnan megtalált forráso-
kat társít, ezzel teljesebbé téve a püspök sze-
mélyéről és munkásságáról kialakult képet.

A  kötet két fő részre oszlik. Az első 
összefoglalja a Mártonfival foglalkozó ed-
digi kutatásokat, s művei kiadásának tör-
ténetét is felvázolja. Részletesen ismerteti 
életrajzát, mecénási tevékenységét, költői, 
drámaírói és -fordítói működését. Ösz-
szegzi a Mártonfi-kutatás jelenlegi állását, 
bemutatja az eddigi eredményeket. Több-
ször utal Vulkán Virág még kiadatlan, 

Mártonfit témájául választó disszertáció-
jára és az abban közölt Mártonfi-levelekre.

A második rész egyfajta szöveggyűjte-
mény, itt találjuk az erdélyi püspök összes 
magyar nyelvű versét, Salamon című drá-
mafordítását, egy prédikációját, valamint 
Révai Miklóshoz írott leveleit. Ez utób-
biak közül az első megjelent nyomtatás-
ban a Magyar Hírmondóban, a további 15 
levél azonban eddig csak kéziratban volt 
fellelhető, és számos új információval, 
adalékkal szolgál Mártonfi mecenatúrá-
jához. A leveleket az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattára őrzi, ahova Révai 
kéziratos hagyatékával együtt kerültek.

A  Révainak címzett levelek mellett 
a másik, ez idáig nem ismertetett forrás, 
amely az új Mártonfi-kutatás gerincét jelen-
ti, a püspök 193 levél terjedelmű tanári jegy-
zete, amelynek részeként négy latin nyelvű 
drámaszöveg is fennmaradt. A kolligátum a 
kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyete-
mi Könyvtár különgyűjteményében talál-
ható. Szerzője nincs feltüntetve, a kézírás 
és évszámok, helyszínek egyezése alapján 
sikerült azonosítani.

Pintér Márta a püspök életrajzát azok-
kal az új elemekkel egészíti ki, amelyek a 
drámakutatás során kerültek elő. Így ki-
derül, hogy Mártonfi szerepelt egy Szent 
Ferenc életéről szóló színdarabban a csík-
somlyói ferenceseknél. Majd összegyűjti, 
hogy melyek voltak azok az élmények, 
amelyek Mártonfit saját Salamon-fordítá-
sának elkészítésére ösztönözték. Kiemeli, 
hogy a székelyudvarhelyi gimnáziumban 
tanította Lestyán Mózes, aki lefordítot-
ta Andreas Friz fiatalkori Salamon-drá-
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máját. Másik jeles tanára Illei János, aki 
szintén drámaíró, írt egy önálló Salamon-
drámát, amelyet 1759-ben a székelyudvar-
helyi gimnázium grammatikai osztálya 
mutatott be. Az eseményen valószínűleg 
Mártonfi is jelen volt.

A kötet szerzője az életrajzot új adatok-
kal teszi árnyaltabbá azzal is, hogy felso-
rolja a személyeket, akik üdvözlő versek-
kel és beszédekkel köszöntötték Mártonfit 
erdélyi püspökké való kinevezése alkal-
mából. Két névnapi köszöntőt fedezett fel, 
amelyeket a püspökhöz intéztek, ezek kö-
zül az egyiket teljes terjedelmében közli.

Az életrajz lezárásaként egy ma-
gyar nyelvű gyászverset idéz, amelyet 
Mártonfi halálára írtak. A  sorok a püs-
pök költő, tudós voltát hangsúlyozzák: 
„Eg’gy, a’ Magyar Nyelv ékesidésiért / Élt, 
halt magyar szív! ’s önn’ Helikonnyaink’ 
/ Diszét Nagyittó, Ritka Lantos […]”. Pin-
tér Márta ezekkel a Mártonfiról szóló, a 
korabeli közvéleményt tükröző költemé-
nyekkel vezeti be a következő fejezeteket, 
amelyek a tudós, a mecénás, a költő, és a 
drámafordító Mártonfit állítják elénk.

A tudós püspököt Révaival folytatott, 
nyelvészeti kérdésekkel is foglalkozó le-
velezése alapján mutatja be. Tudományos 
témák tűnnek fel Aranka Györggyel, 
Cserey Farkassal való levélváltásában, 
valamint többen küldték hozzá műveiket 
véleményezésre; cenzorként is működött.

A  mecénás Mártonfi alakját Kazinczy 
levelein keresztül idézi fel, aki két ízben 
említi a püspököt mint költőt, valamint 
megemlékezik gazdag gyulafehérvári bib-
liotékájáról. Cserey Farkas Kazinczyval 
való levelezéséből is közöl részleteket. 
Ezekből szintén az derül ki, hogy Mártonfi 
korának jelentős mecénása volt.

Révai és Mártonfi kapcsolatát levelezé-
sük elemzésén keresztül bontja ki a szer-

ző. A tudós püspök Révai pártolója volt, a 
személyes támogatáson túl vállalta könyve 
kiadásának költségeit is. Ugyanakkor Ré-
vai avatta Mártonfit költővé – közölte ver-
seit a Magyar Hírmondóban, valamint a 
Két nagyságos elmének költeményes szülemé-
nyei című kötetben. Tudósként is számított 
rá, véleményt kért tőle Grammaticájáról. 
Révai és Mártonfi kapcsolatának elemzése 
jól érzékelteti a püspök különböző szerep-
vállalásait: a Révaival való levelezésben 
egyaránt jelen van mint mecénás, barát, 
tudós és költő.

Mártonfinak a kötetben közölt levele-
iből sok érdekesség derül ki. 1794. május 
8-án kelt levelében például reflektál saját 
költői tevékenységére: nem akar költő-
vé válni, s nem örül annak, hogy Révai 
megjelentette verseit, hiszen több nagy 
egyházi személyt is elmarasztaltak már 
azért, mert verseket írt. Ebben a levél-
ben a kolozsvári színjátszás helyzetéről 
is értekezik: kifejti véleményét a magyar 
nyelvű fordítások hiányáról, az előadások 
színvonaláról, a közönség ízléséről. Ré-
vai Mártonfinak küldött levelei még nem 
kerültek elő, de a püspök szorosan reagál 
levelezőtársa kérdéseire, ennek köszönhe-
tően soraiból következtetni lehet Révai le-
veleinek tartalmára, az általa felvetett té-
mákra. A közölt levelek értékes forrásként 
szolgálnak a Révai-kutatás számára is.

A kötet következő részében a kéziratos 
tanári jegyzetet mutatja be a szerző, hogy 
aztán az ebben megfogalmazott elméle-
ti tudás gyakorlati megnyilvánulásaira, 
Mártonfi irodalmi munkáinak elemzésére 
térjen át. A jegyzet 39, változó tartalmú és 
terjedelmű részből áll. Különféle műfajok 
szerint csoportosítva megtalálhatók ben-
ne a hasznos elméleti és szépirodalmi mű-
vek is. Mártonfi műveltségének alapjaihoz 
és irodalmi példáinak feltárásához fontos 
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forrásként szolgál. Segített például annak 
megállapításában, hogy Mártonfi Salamon-
drámáját az eredeti szöveg 1757-es nyom-
tatott kiadása alapján fordította, mivel a 
kéziratos jegyzetében ez a kiadás van fel-
sorolva a hasznos, ajánlott könyvek között. 
A tanári jegyzet prezentálása átfogó képet 
ad a jezsuita növendékek retorika és poé-
tika képzéséről, kapcsolódik a 18. századi 
poétikaoktatás kutatásához, de az elméleti 
és szépirodalmi könyvek listája könyv- és 
olvasástörténeti szempontból is érdekes.

A jegyzet különböző részeinek ismer-
tetését követően Mártonfi irodalmi műve-
it elemzik a fejezetek. Verseinek fő témái 
az erkölcs, az esztétika és a filozófia. Két 
költeményt mutat be részletesen, az Er-
kölcs temploma és az Álom címűt. Mártonfi 
verseinek nagy része episztola, amelyek a 
rokokó hagyományba illeszkednek, a ro-
kokó pásztorköltészet eszköztárát hasz-
nálják, s erősen építenek a képiségre.

Mártonfi a pályája elején, fiatal jezsu-
ita tanárként találkozott először azzal a 
feladattal, hogy drámákat írjon. Pintér 
Márta bemutatja Mártonfi teljes drámaírói 
tevékenységét, s leírja a Nádasdius, Mathias 
Corvinus és a Buda című történelmi drá-
mák, valamint a Hypocrita című antik min-
tájú színjáték cselekményét. A  Salamon 
című drámafordítás kapcsán elemzi And-
reas Friz hatását a magyarországi szín-
játszásra és drámaszerzésre, ismertetve 
Friz Salamon-drámájának hazai jelenlétét 
és magyar fordításait. Mártonfi formahű, 
hexameteres magyar fordítása a magyar 
nyelvű időmértékes verselés új meghonosí-
tóinak sorába helyezi a püspököt.

Mártonfinak nyolc magyar nyelvű 
egyházi beszéde maradt fenn egy beszéd-
gyűjteményben. A  prédikátor püspököt 
bemutató fejezetben a szerző röviden ösz-
szegzi a beszédek tartalmát. A  szöveg-
gyűjteményben ezek közül egy pünkösd 
hétfőre írt prédikációt közül teljes terjede-
lemben. Ebben szó esik az igaz és a hamis 
megvilágosulás különbségéről, valamint a 
francia felvilágosult írókra való hivatkozás 
is szerepel benne, így Mártonfi felvilágo-
sodáshoz való viszonya is említésre kerül.

Mártonfi püspök személye és irodalmi 
működése több szempontból is különleges, 
és az ebben a kötetben összefoglalt kutatás 
hiánypótló a korszak irodalom- és műve-
lődéstörténete szempontjából. Mártonfi, 
ahogy a cím – rejtőzködő irodalmár – is 
mutatja, több kortársához hasonlóan nem 
törekedett arra, hogy költői műveit, vagy 
saját emlékezetét a közösség vagy akár a 
nemzet emlékezetében fenntartsa. Maga-
tartásának egyik oka lehetett az egyházi 
és a költői pálya közötti szakadék – ennek 
vizsgálata pedig fontos részét képezi a 18. 
századi egyházi értelmiség léthelyzetével, 
laicizálódásával foglalkozó kutatásoknak.

A kismonográfiát az is izgalmassá te-
szi, hogy nemcsak Mártonfi, hanem a vele 
kapcsolatban álló személyek életútjának 
és tevékenységének egy szakaszát is meg-
ismerjük. A kötetben ismertetett levelezé-
seken keresztül kirajzolódik az a szociális 
és kulturális háló, amely Mártonfi pályá-
ját alakította.
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