
TASI RÉKA 

RETORICITÁS ÉS POPULARITÁS CSÚZY ZSIGMOND PRÉDIKÁCIÓIBAN 

A magyar barokk próza stílusrétegeinek vizsgálata során a Seicento hatására Koltay-
Kastner Jenő hívta fel az irodalomkutatás figyelmét, s ebbe a vonulatba helyezte Csúzy 
Zsigmond stílusát.1 Bán Imre csatlakozott Koltay-Kastner megállapításához, s utalt arra 
is, hogy ezt a stílust Magyarországon elsősorban Soarius retorikájának 1709-es átdolgo
zása, a Manuductio közvetítette, s „Csúzy Zsigmond, Kelemen Didák és mások általában 
»népiesnek«, »provinciálisnak« minősített stílusa ebben a hajóban utazik".2 Másfelől 
azonban Bán Imre azt is megjegyezte, hogy már a század eleji, főleg nyelvészeti indítta
tású kutatások vizsgálták Csúzy stílusát, s a népies elemek jelenlétét hangsúlyozták. Az 
irodalmi köztudatba Csúzy tehát úgy vonulhatott be, mint a népiességhez vonzódó prédi
kátor, amit Bán Imre sem akart kétségbe vonni, azt azonban fontosnak tartotta hangsú
lyozni, hogy a pálos szerző munkájában „a népnyelv elemei mindig zsúfolt barokk orna
mentikában jelentkeznek" - vagyis a barokk retoricitás jelenléte szerinte mégiscsak 
jobban jellemzi Csúzy prózastílusát, mint a népiesség. 

Az újabb kutatók közül Lukácsy Sándor Csúzy retorikai állásfoglalásának egy fontos 
jellemzőjére hívta fel a figyelmet:4 Csúzy is - mint sok kortársa - többször megfogal
mazza prédikációiban és a kötetek előszavaiban azt a nézetét, miszerint tartózkodni kell a 
„fülöket csiklándoztató haszontalan cifra beszédektől", ami a pogány retorikát jellemzi. 
Lukácsy szerint ez a hitszónoki magatartás alapvetően a retorikaellenesség fogalmával 
lenne jellemezhető, de csupán abban az értelemben, hogy a prédikációszerzők „csak a 
világi - szófodorgató és fülcsiklándozó - retorikát utasították el, a magukét nagy becsben 
tartották."5 Világos volt ugyanis számukra, hogy retorika nélkül nem lehet eredményesen 
prédikálni.6 Lukácsy azonban nem járja körül ennek az elutasított „világi retorikának" a 
kérdését, nem is feladata ez tanulmányának, s a hitszónoki gyakorlatból összegyűjtött 
hasonló megnyilatkozásokból arra a következtetésre jut, hogy itt alapvetően toposzról 
van szó. 

1 KOLTAY-KASTNER Jenő, A magyar irodalmi barokk, BpSz, 1944, 128. 
2 BÁN Imre, Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIH. században, Bp., Akadémiai, 

1971 (Irodalomtörténeti Füzetek, 72), 60. 
BÁN Imre, A magyar barokk próza változatai, It, 1971, 486. 

4 LUKÁCSY Sándor, „Trombita, kürt, tanító vagyok": Prédikátorok - hivatásukról, műfajukról, ItK, 1995, 
271-292. 

5 Uo., 281. 
6 Az antik retorikai tradíció és a keresztény prédikáció összefüggéseiről vö. KECSKEMÉTI Gábor, Prédiká

ció, retorika, irodalomtörténet, Bp., Universitas, 1998 (História Litteraria, 5), 58. 
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Emellett azonban egy másik, tudatos retorikai törekvés is kibontakozik a prédikációk 
előszavából, s ez sokkal kevésbé tekinthető csupán jellegzetes formulának vagy kötelező 
toposznak. 1723 és 1725 között megjelent öt prédikációs kötetének7 elöljáró, illetve 
ajánló beszédében Csúzy állást foglal egy prédikációs beszédmód mellett, mellyel egy
ben saját stílusát is jellemzi. Ez az általa megnevezett „stílus" az egyszerű emberekhez 
alkalmazkodik, így azt gondolhatnánk, hogy egyszerűséget is jelent a barokk pompával 
szemben, vagyis a retorikusság elutasítása ilyen befogadásszociológiai megfontolásokból 
történik. Az első kötetnek, a Zengedező sip-szónsk az előszavában az alkalmazkodás
igény még inkább csak egy szerénység-toposz formában előadott önjellemzésben fogal
mazódik meg: „Vedd jó-néven azért te-is kegyes olvasó, nem a' száraz persuasionak 
zűrzavar szelétől hányattatott, nem pallérozott szó-fodorgatásokkal trágyázott; vagy 
világi magán kivöl járó bölcsességgel halmozott; hanem alázatos kisdedséggel, kisded 
szelédséggel, és szeled egy-ügyüséggel nyúitott nád-sipomat [...]",8 majd a kötet befeje
zésében a következőképpen jellemzi saját prédikációit: „Mellyeket, nem a' Túdos mély 
elméknek, és a' kik, a mennyei cselédes ember Evangeliomi szőlejében, régen, szor-
galmatossan, és egyszer-s-mind, gyiimölcsössen-is munkalkodnak, hanem a' zsengéssek 
most kezdők, és könyvek-nélkül szűkölködők, és nagyra vágni nem túdo egy-ügyüek 
kedvéért, a véka-alul, gyertya-tartó-ra tettem." (746.) Későbbi köteteinek előszavai meg
erősíthetnek bennünket abban, hogy tudatos szerepvállalásról van szó, egy olyan be
szédmód alkalmazásáról, amely mellett azzal érvel, hogy beszédeinek az egyszerű nép 
számára is érthetőknek kell lenniük: ,,a' belső embert vezérlő Pásztorok, munkás fárad
sággal csinált szép, és jó prédikáczioikkal, inkább a' viszketeges fülű elmésb halgatok-
hoz alkalmaztattyák magokat, hogy-sem mint a' szűkölködő kisdedeknek kívánt tápláló-
tejet nyújtanának; vagy, az egy-ügyüeknek közönséges kenyér szeldeléssel enyhéttenék 
minden-napi éhségeket; Atyai kegyességgel jovasolták, s-foganatos tanácsokkal-is ösztö
nöztek, hogy, a' mélly tudományt (melly, úgy-is távúi vagyon töllem) és az ékes beszédet 
(melly meszsze esik) fél-re-tévén; a' közönséges keresztényi tudománynak, ha csak 
valamelly szükségesb részét-is, mennél egy-ügyübben tenném papiros-ra: és az igaz 
Evangeliomi kenyér-szegessel, az-az egy-ügyü oktatással, mint a' kisdedeket; úgy vi
gasztalnám az alacsony kösséget-is. Am, Naturalis lingua, chara simplicibus; doctis, 
dulcis; Szent Chrysologus mondása: kinek-kinek, természet-szerént kedvesb a' maga 
túlaidon nyelve."9 

A szakirodalom azonban nem tudott mit kezdeni azzal az ellentéttel, amit Csúzy reto
rikai szerepvállalása - egyszerűség - és a megvalósult prédikációk jellege között tapasz
talt: „Csúzy az együgyűeknek is »fodorétott ékes szókkal« beszél, nem is tud másként" -

7 Nyomtatásban megjelent munkái a következők: Zengedező sip-szó, Pozsony, 1723; Lelki éhséget enyhétő 
evangeliomi kölcsönözött három kenyér, Pozsony, 1724; Evangéliumi trombita, Pozsony, 1724; Kosárba 
rakott aprólékos morzsalék, Pozsony, 1725; Egész esztendőre való hármas prédikációk, Pozsony, 1725. 

8 CSÚZY, Zengedező sip-szó, i. m., Elö-járo beszéd a' Keresztény Kegyes Olvasóhoz. A továbbiakban a 
kötetből származó idézetek helyét a szövegben tüntetem fel, zárójelben. 

9 CSÚZY, Evangéliumi trombita, i. m., Az jó-akaró Keresztény Olvasónak... 
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fogalmazza meg Bán Imre, s úgy értékeli, hogy Csúzy nem tud kitörni a barokk divat 
hatásából. Ha a retorika elutasításáról van szó, akkor ez és a barokk retoricitás szöveg
szerűjelenléte valóban ellentmondásként jelenik meg, hiszen a hallgatóság műveltségbeli 
szintjéhez való alkalmazkodás, tehát a popularitás igénye valóban követeli a retorikusság 
valamilyen jellegű megváltozását. 

Jelen dolgozat feladata elsősorban annak vizsgálata, hogy a barokk retoricitás jelen
léte milyen lehetőségeket hagy a popularitás érvényesülésének, tehát az együgyüekhez, 
egyszerűen szólás igényének kinyilvánítása topikus mozzanatként értelmezhető-e, mint 
például a szerénység-toposz egy fajtája, mentegetőző beállítottságú formulaként kell-e 
értelmeznünk, s ha igen, akkor vajon a prédikációk tartalmi, retorikai stb. hiányosságai
nak fedezésére irányul-e, vagy esetleg ténylegesen megragadhatóak olyan retorikai - a 
kommunikációs folyamat irányából közelítve pedig befogadói - „müveletek", amelyek a 
popularitást jelenthetik. 

Mint tudjuk, a retorikai kézikönyvek foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a prédiká
ciónak miként kell alkalmazkodnia a hallgatóság összetételéhez. Bartók István külön 
tanulmányt szentelt annak vizsgálatára, hogy a 17. századi irodalomelméletben hogyan 
jelent meg a stylus humile,11 monográfiájában pedig az alkalmazkodás kérdésének egy 
teljes fejezetet szán.12 Elsősorban a protestáns retorikákat vizsgálja, viszont nem lenne 
helyes feltételeznünk, hogy mindaz a retorikai tudás, aminek a protestáns prédikátorok 
birtokában voltak, ne lett volna a katolikus prédikációs gyakorlatban is jelen. A rhetorica 
ecclesiastica elmélete és gyakorlata egyaránt azt mutatja, hogy a stílusbeli differenciálás 
alapja a hallgatóság műveltségbeli szintjéhez való alkalmazkodás. A katolikus retorikai 
hagyomány sokkal kevésbé feltárt, de konkrét példák mutatják, hogy az akkomodáció 
igénye jelen volt a katolikus elméletben.13 Igaz, a korszakunkban leginkább használatos 
Soarius-féle retorikák nem részletezik, inkább csak utalnak rá14 - ez megerősítheti azt a 
feltételezésünket, hogy a közönség szerinti differenciálás implicit tudásként kellett hogy 
a hitszónok birtokában legyen. Csúzy retorikai képzettségéről csak feltételezéseink lehet
nek. A legműveltebb pálosok Rómában, a jezsuita vezetésű Collegium Germanicum 
Hungaricumban tanultak, annak azonban nincsen nyoma, hogy Csúzy is ott tanult vol
na.15 A jezsuita hatás ennek ellenére valószínűsíthető, ugyanis a pálos képzés korsza
kunkban jezsuita irányítás alatt volt.16 így nem alaptalan az az elképzelés, hogy Csúzy 

10 BÁN, A magyar barokk..., i. m., 485. 
11 BARTÓK István, Casa rustica et mechanici: Az „alacsony stílus" ismérvei a XVII. század magyar iro

dalomelméletében, ItK, 1992, 569-578. 
12 BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk": Irodalmi gondolkodás Magyaror

szágon 1630-1700 között, Bp., Akadémiai-Universitas, 1998 (Irodalomtudomány és Kritika), 185-199. 
13 Carolus REGIUS, Orator christianus, Roma, 1612. 
14 Kecskeméti Gábor is utal röviden a befogadóhoz történő alkalmazkodásra, és idézi Soariustól: „Orator 

debet se accomodare Auditoribus." KECSKEMÉTI, Prédikáció..., i. m., 150. 
BlTSKEY István, Hungáriából Rómába: A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyaror

szági barokk művelődés, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 
16 Erről tanúskodnak a pálos rendtörténettel foglalkozó munkák is: KISBÁN Emil, A magyar pálosrend 

története, I-II, Bp„ 1938-1940; GALLA Ferenc, A pálosrend reformálása a XVII. században, Bp., 1949; Pálos 
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kapcsolatba került a Soarius-féle retorikai rendszerrel, s Bán Imre feltételezését erősíti, 
miszerint Csúzy prózastílusa az 1709-es Soarius-átdolgozás, a Manuductio által közve
tített Seicento barokk hatást viseli magán. 

A Manuductiób&n a következő megjegyzés vonatkozik az akkomodációra: „Hinc est, 
quod orator debeat dictionem suam accomodare loco, tempori & Personis, ad quas dicit: 
aliter namque in publico, in privato aliter, aliter pacis, belli tempore aliter, aliter ad 
plebem, ad cultiores aliter: dicendum &c."18 Bartók István megjegyzése szerint is az 
„inter idiotas et rusticanos" elhangzott prédikációknak retorikailag más követelményeik 
vannak, ezek azonban továbbra is követelményekként jelentkeznek, ezért hangsúlyozzák 
egyes kézikönyvek, hogy „a popularitásra, az eredményességre való törekvés nem leala-
csonyodásra kényszeríti a szónokot, hanem éppen hogy próbára teszi képességeit."19 

Csúzy retorikai állásfoglalása fényében érdemes alaposabb vizsgálat alá venni prédi
kációit, arra keresve választ, hogy miként jellemezhető populáris beszédmódra irányuló 
törekvése. Ehhez a megközelítéshez két szempont érvényesítését kíséreljük meg: a kora
beli retorikai fogalomkincs segítségével a prédikáció retorikus szöveggé szerveződésé
nek módját vizsgáljuk, s ezt összekapcsoljuk a befogadás mechanizmusának működésé
ből adódó szemponttal, amihez célszerűnek látszik alkalmazni a modern irodalomelmé
letben megfogalmazott megkülönböztetést a megcélzott és a teremtett olvasó között. 
A megcélzott olvasón az elméleti irodalom azt érti, akit a szerző maga jelöl meg olvasó
ként: például megnevezi, hogy kinek írta a müvet vagy kik előtt hangzott el. A szöveg 
azonban ettől függetlenül, implicit módon maga is teremt olvasót: többek közt létrehoz
hat egy megkonstruált ideális olvasót, aki kellő kompetenciával, illetve erudícióval ren
delkezik a szöveg minél produktívabb befogadásához. A megcélzott olvasóból a szöveg 
teremthet ideális olvasót, ha az megfelelő olvasási stratégiákat képes működtetni, de a 
legtöbb szöveg természetesen nemcsak az ideális olvasónak tárul fel. 

A megcélzott olvasóról gyakran nem tudunk meg semmit, de egyébként is, ha a prédi
kációk szövegszerüségét akarjuk vizsgálni, akkor a teremtett olvasó „olvasási lehetősé
geiről" kell információkat gyűjtenünk. Csúzy köteteinek az előszavai arról tanúskodnak, 
hogy a megcélzott olvasónak - vagy jelen esetben inkább hallgatónak - kell tekintenünk 
az együgyűeket, vagyis a képzetlenebb, alacsonyabb társadalmi rangú embereket.21 Ez 

rendtörténeti tanulmányok, szerk. SARBAK Gábor, Bp., 1994; TÖRÖK József, Pálosok, Bp., Mikes, 1996 
(Szerzetesek a Kárpát-medencében 1217-1823). 

17 A Knapp Éva által rekonstruált máriavölgyi pálos kolostori könyvtár 18. századi állapota azt mutatja, 
hogy nagy számban voltak a könyvtárban jezsuita szerzők müvei, s köztük volt Soarius Ars rhetoricae című 
munkája is. A máriavölgyi kolostorban egyébként stúdium generale is működött, s ez ismét azt erősíti meg, 
hogy a pálos oktatásban nagy szerepe volt a jezsuita hatásnak. Lásd KNAPP Éva, A máriavölgyi pálos kolostor 
könyvtára a 18. században (Rekonstrukciós kísérlet), MKsz, 1992, 212. 

18 Manuductio ad eloquentiam..,, Tyrnaviae, 1709. 
19 BARTÓK, Casa rustica..., i. m., 577. 
20 Wayne C. BOOTH, The Rhetoric of Fiction, Chicago, 1963, 138. 
21 Gábor Csilla megfigyelése szerint Káldi György prédikációiban az együgyű szó laikus, teológiaikig kép

zetlen embert jelent. Csúzy szóhasználatában azonban a fogalom tágabb ennél, összefoglalva jelenti az alacso
nyabb rangú, képzetlen embereket. Lásd GÁBOR Csilla, „Régi igaz tudomány", új formán és módon: A teoló-
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azonban nem jelenti azt, hogy a teremtett olvasóról is feltételeznünk kell ezt a műveltségi 
szintet. A hallgatóságról egyébként sem tudunk meg sokkal többet, nem is beszélve arról, 
hogy az előszavakban megjelölt populáris beszédmódra törekvés igényét egyelőre egy
szerű topikus mozzanatnak is tekinthetjük. Olykor a prédikáció szövegéből megállapít
ható, hogy hol, esetleg mikor hangzott el, így például kiderül, hogy a János-napi vásáron 
mondta el a Keresztelő Szent János napjára írt első prédikációt, vagy a Szent Ignác-napi 
beszédet jezsuita szerzetesek előtt 1707-ben, amit a prédikáció végi versben elrejtett 
kronosztikhon árul el. Ennél bizonytalanabb területre lépünk akkor, mikor a prédikáció 
tanításának tartalmából próbálunk következtetni a közönség jellegére - pl. a minden
szentek napjára írt második prédikáció esetében a szegénység erénykénti jellemzése kerül 
középpontba, s ez utalhat arra, hogy a befogadó közönség az alacsonyabb rangúak köré
ből került ki. Csupán ennyit tudhatunk meg biztosan a prédikációk közönségéről, vagyis 
az explicit, megcélzott befogadóról. A szerzőt befolyásoló körülmények rekonstruálása, 
illetve a célok szerzői rögzítése azonban önmagában nem ad arra lehetőséget, hogy po
pulari tásról beszéljünk a szövegek kapcsán. Ezért sem szabad figyelmen kívül hagyni a 
teremtett olvasóra irányuló kérdésfeltevés lehetőségét, vagyis hogy a szövegszerkesztés
ből, a prédikációk retorikájából és a szövegnek a befogadás során tapasztalható működé
séből információkat kaphatunk arról, valóban jogos-e popularitásról beszélnünk Csúzy 
prédikációinak esetében, s ha igen, milyen értelemben. Ezért a továbbiakban a megcél
zott és a teremtett olvasóra vonatkozó kérdések találkoznak egymással. Elsőként azonban 
a popularitás általunk alkalmazott fogalmát kell meghatározni, összevetve a népiesség 
fogalmával. 

Népiesség vagy popularitás? 

Csúzy prédikációinak vizsgálata legelőször a század elején, nyelvészeti szempontból 
indult meg: Réthei Prikkel Marián és Simái Ödön magyaros, népies stílusára irányították 
a figyelmet.22 Bán Imre sem vonta kétségbe Csúzynak a népnyelv iránti érdeklődését, de 
fontosabbnak találta azt, hogy mindez zsúfolt barokk ornamentikába ágyazódik, s a 
Seicento barokk szerves alkotóelemeként jelentkezik.23 Bán Imre a barokk népiesség, 

giai és retorikai hagyomány működése Káldi György prédikációiban, PhD értekezés kézirata, Debrecen, 
1998,125. 

22 RÉTHEI PRIKKEL Marián, Csúzy Zsigmond szavai, Magyar Nyelvőr, 1908, 337-345, 388-397, 448^156; 
1909, 217-227, 252-259, 313-318, 394-406, 452-463; SlMAI Ödön, Csúzy Zsigmond szavai, Magyar Nyelv
őr, 1911, 308-315, 356-364, 403-406, 453^158. Később néprajzi szempontból vizsgálták: JUHÁSZ Miklós, 
XVIII. századi egyházi szónok a divatról, Ethn, 1944, 43; Uő., XVIII. századi babonák és ördöngösségek, 
Ethn, 1944, 97-99. Történelmi szerepéről: ESZE Tamás, Tábori papok Rákóczy hadseregében, Egyháztörténet, 
1943, 44-109. Irodalmi szempontból önálló tanulmány még később született csak róla: ANGYAL Endre, Csúzy 
Zsigmond magyarsága, ItK, 1957, 216-226. Mostanában LUKÁCSY Sándor foglalkozott vele: Kuruc pap? = L. 
S., Isten gyertyácskái, Pécs, Jelenkor, 1994, 217-236, és tanulmánykötetének több írásában is idéz Csúzy 
prédikációiból, pl. Isten gyertyácskái; Két emlő, hat kőveder stb. 

Lásd a 3. jegyzetet. 
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vagy ahogy ő jelöli, a magyarosság kérdésével együtt tárgyalta naturalizmusát is, azzal 
indokolva, hogy „a kettő gyakran érintkezik régi magyar prózánkban, hiszen a barokk 
stílus naturalista elemei rendesen a köznyelv alantasabb rétegének szókészletét igény
lik".24 Előzményei a reneszánszba mutatnak vissza, „s tetőpontját éppen Csúzyban éri el, 
nála a magyaros köznyelvi anyag retorikus halmozása olykor szinte a Tesauro-féle 
acutezzában jelentkezik".25 Csúzy valóban előszeretettel bont ki olyan képeket, amelyek 
concetto-szerü lezárása a kívánt hatást egy-egy, olykor vaskosabb köznyelvi szó, kifeje
zés alkalmazásával éri el, biztosítva ezzel a kép hatékonyságának megkétszereződését, 
amint az a következő példában is megfigyelhető: ,,a' pokol-béli kígyó-is, ha incselkedé-
sével meg-marhattya az embert, fö-képpen a' tündér jóknak kívánságát tüntetvén 
szivében, a' hiúságoknak zavaros vizét mind-addig itattya zabálva véle, míg halálos 
vétkek-re fakad, s-végre kelepczében kevervén, az örök tűzre okádtattya-ki lelkét" (148). 

Nem mindig van azonban ilyen jellegű retorikus célja Csúzynak a népnyelvi fordula
tokkal - máskor legfeljebb csak erőteljes érzelmi motivációt sejthetünk mögötte: „így ölé 
meg lotyó Delila Sámsont" (298), „gyomorból gyűlöl a' Fölséges Isten" (335); vagy 
pedig csak a szentenciózusság lehetőségét sejti meg a prédikátor egy-egy olyan kifeje
zésben, mint „nem esett volna porba pecsenyéje" Szent Péternek (373). 

A szentenciózusság igénye legerőteljesebben a közmondások, szólások használatában 
figyelhető meg, ami azonban inkább csak másodlagos rétege Csúzy nyelvének. Nemcsak 
ritka előfordulásuk jelzi ezt, hanem jellemző az az attitűd is, ami Csúzynak a nyelvre 
irányuló reflexióiban ragadható meg: több esetben előfordul ugyanis, hogy a befogadó
ban tudatosítja az általa használt szentenciózus mondat közmondás voltát, ezzel azonban 
distanciát is teremtve az önmaga által használt nyelv és a prédikátori tudat között, példá
ul: „Régi köz mondások az a' Magyaroknak: A' járt utat el-ne hadd a járatlanért" (429). 
Mikor azonban nem teremti meg ezt a kritikai nézőpontot s vele együtt a távolságot a 
nyelvhasználat és a nyelvet használó önmaga között, akkor a szólást nem egyszer beépíti 
retorikus nyelvezetébe; a következő, már eleve isocolont tartalmazó közmondást például 
a paramoeosis irányába bővíti tovább: „kinek vakot nyuit örök vakság-ra; kinek hatot, a' 
mennyei boldogságra" (73) - így jellemzi a szerencsét, még a distinctio retorikai eszkö
zét is beépítve ebbe a szólásparafrázisba, amely így a biblikus beszédmódban és a nép
nyelvben egyaránt járatos befogadót tételez. Máskor a szólás kibővítése szemantikailag 
vesz érdekes fordulatot; Keresztelő Szent János halálának módja így kap nagyobb nyo
matékot: „ő vala az, a' kinek az igaz mondásért, nem-csak bé-törék a' feje, hanem le-is 
vágattaték" (219). A bővítés által Csúzy az alakzat („bé-törék a' feje") konkretizációját 
hajtja végre, ami sokkal inkább lehetne a nyelvi humor eszköze, mint az elborzasztásé; 
hatásosságát azonban semmiképp sem vonhatjuk kétségbe. 

Az eddigiekben persze a közmondásokat, szólásokat úgy kezeltük mint a populáris be
szédmód jellemzőit, támaszkodva azokra a szakirodalmi tekintélyekre, akik Csúzy stílu
sát népiesnek könyvelték el. A régi magyar irodalom kapcsán a „népiesség" fogalmának 

24 BÁN, A magyar barokk..., i. m., 488. 
25t7o.,489. 
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használata egyébként is kérdéses, s még vitathatóbb lenne, ha a nyelvhasználat egyes 
önkényesen kiragadott elemei alapján próbálnánk a popularitást igazolni. Másfelől a 
korabeli retorikai vélemény is azt tükrözi, hogy a népies, magyaros fordulatok nem fel
tétlenül a stylus humilishez kapcsolódnak, Medgyesi szerint például az igényes, szép 
magyar nyelvet kell megtermékenyíteniük, visszaszorítva az elburjánzó latinizmusokkal 
megterhelt nyelvhasználatot. Ebben az értelemben a magyarosabb beszéd általános kö
vetelménnyé válik, nem pedig a populárisabb nyelvhasználat megkülönböztető jellem
zőjévé. Emellett az tény marad, hogy az együgyüekhez szóló beszédmód a könnyebb 
megértés igényét hordja magában, s ebből egyenesen következik, hogy a populáris be
szédmód igényli a magyarosabb nyelvhasználatot. Ez azonban nem elegendő ahhoz, hogy 
a prédikációk esetleges populáris jellegét azonosítsuk, mert sem a magyarosság, sem az 
esetleges „népiesség" nem köthető kizárólagosan a populáris stílushoz. Nem is beszélve 
arról, hogy a nyelvhasználat önkényesen kiragadott elemei éppen attól fosztják meg a 
vizsgálót, hogy ezeket funkcionálisan vizsgálja, pedig a popularitást leginkább a szöveg 
egyfajta funkcionálásaként közelíthetjük meg. Ezeket az akadályokat is figyelembe véve 
tehát a popularitást kommunikációs beállítódásként értelmezzük, s ebben a modellben 
látjuk célszerűnek a népies(nek vélt) nyelvi szegmensek elemzését - vagyis a „népiesség" 
is csak funkcionálisan állhat a popularitás szolgálatában. Ezzel természetesen nem vitat
juk el annak az elképzelésnek a jogosságát sem, amely a közmondás- és szólásszerű 
elemeket a népi irodalomhoz, például a népmesékhez kapcsolja, mondván, hogy ezek 
intertextusként a prédikációk szövegét a népi beszédmódokhoz közelítik. Viszont fontos
nak tartjuk megjegyezni, hogy ezek a köztudatban is gyakori nyelvi formulák kisebb 
erudíciót kívánnak meg, mint a bonyolult, leleményes metaforika, s a prédikációval 
szemben jelentkező „utilitas" követelményét is jobban szolgálják azáltal, hogy élet-
közelibbé alakítják a szöveget, ugyanis a mindennapi nyelvhasználathoz kötődő, mintegy 
morális instrukciókat is tartalmazó szövegelemek ezt a gyakorlati útmutatás-jelleget 
hozzák magukkal a szövegbe: „eböl jött szérdéknek komondor sáfára" (396). 

A továbbiakban a klasszikus retorika nyomvonalán haladva vizsgáljuk Csúzy Zsig
mond Zengedező sip-szó című kötetének prédikációit, azok makro- és mikrostruktúrájá-
nak néhány vonatkozását. Mindenekelőtt azt, miképpen függhet össze a prédikációk 
retorikus szerkesztettsége a popularitás szándékával. 

A Zengedező sip-szó 11 ünnepi prédikációt tartalmaz, ezek többségükben a szentek és 
a kisebb egyházi ünnepek napjára készültek - olykor egy napra több is. Azért fontos ezt 
hangsúlyoznunk, mert az ilyen rendszeren alapuló egybegyűjtés bizonyos tematikai meg
határozottságot is jelent, ami pedig befolyásolhatja azt, hogy például a kötet prédikációi
nak túlnyomó része az erkölcsi példaképállításra irányul, nem pedig a dogmatikai tanítás
ra. Ezért minden olyan megjegyzést, amit a doctrina és az adhortatio arányára, illetve 
ezeknek mint funkcióknak a megjelenésére teszünk, ennek tudatában kell tennünk. 

26 KŐSZEG HY Péter, A népiesség fogalma az irodalomtudományban = A magyar nyelv és kultúra a Duna 
völgyében, Bp.-Wien, 1989, 183-189. 
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Inventio és dispositio 

A prédikáció szerkezete, felépítése fontos információkkal szolgálhat a prédikátor reto
rikai képzettségét s a retorikához való viszonyát illetően. Természetesen nem mindig 
tehetjük meg a vizsgálat alapján, hogy egy konkrét retorikai „iskola", egyfajta retorikai 
kézikönyv hatását feltételezzük a prédikációs technikára, és ennek alapján pontos képet 
alkossunk a szóban forgó prédikátor retorikai képzettségéről, már csak azért sem, mert az 
elméleti tudás vagy állásfoglalás nem jelent feltétlenül alkalmazást is.27 Másrészt a kézi
könyvek is gyakran csak toposzokat ismételgetnek, s a tényleges gyakorlatot ezek sem 
mindig tükrözik. 

A prédikáció megszerkesztését elméletben olyan vonatkozások is befolyásolják, mint 
a közönség intellektuális képességeinek a figyelembevétele. A protestáns elméleti iroda
lom erre vonatkozólag is szolgál utasításokkal:29 bevett szabályokként léteznek a 
propositio simplex és duplex megkülönböztetésére és alkalmazására vonatkozó utasítá
sok. Korábban már utaltunk arra, hogy a Soarius-féle retorika különböző kiadásai, átdol
gozásai - beleértve az 1709-es Manuductiót is - csak minimális utalást tesznek erre a 
kérdéskörre, s így a szerkesztés szempontjából sem adnak konkrét instrukciót a hallgató
sághoz való alkalmazkodás tekintetében. A prédikáció szerkezete azonban önmagában, 
ilyen külső fogódzók nélkül is tükrözi azt, hogy a prédikátor kinek beszél30 - már csak 
azért is, mert a téma, az argumentációs rendszer, az elokúció mint mikrostrukturális ele
mek mindenképpen befolyásolják a makrostruktúrát. Mi figyelhető meg tehát Csúzy 
prédikációinak szerkezetéből? 

Legelőször az, hogy nem könnyű elkülöníteni minden szerkezeti egységét. Prédikáci
óinak túlnyomó többségében megjelöli a proposition mint legfontosabbat, ezzel a beszéd 
tartalmát jelölve meg, más egység tudatosítására azonban nem történik utalás. A pro-
pozíció lapszéli megjelölése a prédikáció lectio-jellegével van összefüggésben, s talán a 
szövegek közötti és a szövegeken belüli könnyebb tájékozódást is lehetővé teszi, annak 
ellenére, hogy a kötet végén minden egyes prédikációról rövid összefoglalást kapunk. 
Apropozíció megjelölése azonban Csúzy retorikai tudatosságát is jelenti, s ebből kiin
dulva kérjük számon rajta a prédikáció többi szerkezeti egységét. A szerkezeti részek 
elkülönítésének nehézsége leginkább a bevezetésben, a prepozíció előtti részben jelent 
problémát, mivel a hosszúra nyúlt exordium után nem kerül sor a szó hagyományos ér
telmében vett narratiórsL, vagy éppen a narráció funkcióit az exordium integrálja magába, 
s így nem különíthetünk el önálló narrációs egységet. Az exordium gyakran hatásos fel
ütéssel nyitja meg a szöveget, ami a hallgatóság érdeklődését vagy érzelmeit veszi célba. 

27 Ez olyan esetekben is előállhat, amikor retorikai kézikönyvek szerzőjéről van szó - gondoljunk például 
Medgyesi Pálra, akinek prédikációs technikája sokban különbözik az általa elméletben felvázoltaktól: Doce 
nos orare quin etpraedicare..., MEDGYESI Pál által, Bártfán, ... 1650 Esztendőben, RMK I, 832. 

28 KECSKEMÉTI Gábor, A történeti kommunikációelmélet lehetőségei, ItK, 1995, 561. 
29 BARTÓK István, Medgyesi Pál: Doce praedicare. Az első magyarnyelvű egyházi retorika, ItK, 1981,7-8. 
30 i/o., 7. Bartók István szerint Pázmány Péter prédikációs technikájában is tükröződik a propositio sim

plex és duplex alkalmazására vonatkozó ismeret. 
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A Szent Bertalan-napi prédikáció egy aesopusi állatmesével kezdődik (a varjú, aki más 
tollával ékeskedett), ami - narratív egység lévén - leginkább alkalmas arra, hogy a kö
zönség figyelmét megragadja. Máskor bibliai tárgyú exemplum kerül a prédikáció élére, 
mint például a Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok napjára írt második prédikáció 
esetében, amikor Dávid és Méfibóset (Meribbaaí) története elevenedik meg. A képek, a 
hasonlatok, a szentenciaszerü elemek mint a prédikáció felütései szintén ilyen figyelem
keltő szerepet is betöltenek, ugyanis a hallgató interpretációs tevékenységét mozdítják 
elő, tehát erősebben lekötik a figyelmét: a Páduai Szent Antal napjára írt második prédi
káció kezdése Istent a fazekas metaforájával jellemzi. A Kisasszony napjára írt prédiká
ciókat asztrológiai képpel indítja, a csillagképek egymást követő váltakozását mint az 
üdvtörténet szimbólumát alkalmazza: „Mert úgyan-is, a' sebeséttő nyilasból, a' mérges 
scorpioból, a' kettős halálból; egy-szóval, a' kegyetlen oroszlány jegyből, a' kegyes szűz 
jegyben lépett-által az igazság napja..." (404.) Az érdeklődés felkeltése mellett az érzel
mekre hatás a másik alapvető célja Csúzy exordiumainak: az insinuatio retorikai fogása 
például ilyen irányulást hordoz magában, akár közvetettebb módon a szerénység topo
szában nyilvánul meg: „mit túdgyak beszélleni? a' ki, se szó, se Ige nem vagyok. Hanem 
csak tompa hangia a szónak, és a' megtestesült Igének haszontalan rebegő szolgája?" 
(301); akár közvetlenebbül, mint például a Szent Ignác napján jezsuita szerzetesek előtt 
elmondott ünnepi prédikációban, ahol a jezsuita páterek leplezetlen dicséretére kerül sor: 
„Dicsiretes cselekedeteket, apostoli búzgoságtokat, és tekélletes magatok-viselését, senki 
proba-köre nem-vonsza, hanem ha, tellyes-tele vagyon ördögi irigységgel, s-éllel egyben-
fordulván, úgy hánnya ellenségessen mételyes konkolyát. Mert, nem csak meg-fedhe-
tetlenek, hanem minden jóságnak eleven példái, fényes tüköri" (300). 

Az exordium nemcsak mint a prédikáció elindítója fontos, hanem a szöveg különféle 
egységeinek összetartójaként is szolgál, a szövegkohézió megteremtésében alkalmazott 
eszközök gyakran az exordiumban alapozódnak meg azáltal, hogy az itt megjelenő alak
zatok, trópusok, illetve az exordium által előrevetített gondolatformációk vissza
visszaköszönnek a prédikáció egészében: a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára írt 
beszéd exordiumában megjelenő, Szűz Máriát meglátogató angyali követnek mint köz
benjárónak a motívuma a prédikáció egészét átszövi, vagy a Nagyboldogasszony-napi 
szónoklat exordiumát egy antik történet indítja, amely Lisander alakja köré épül fel, majd 
őt említi a prédikáció zárlatában is, keretbe foglalva ezzel a szöveg egészét. 

A prepozíció kiemelt szerepére már utaltunk, s arra is, hogy a protestáns elméletek 
szerint különböző válfajai jelenthetik a közönséghez való alkalmazkodás egyes ismérveit. 
A gyakorlatban a prepozíció mint szövegegység kezelésében alapvetően két irányt külö
níthetünk el: egyik az, amit például Káldi követ: a prédikáció szerkezeti vázlataként 
alkalmazza, s a tipográfiában is tükröződik, hogy elkülöníti a többi szerkezeti egységtől. 
Ezzel szemben Pázmány - s többek között Csúzy is - a prepozíciót a prédikáció szöve
gének szerves részeként kezeli, így annak tételkijelölő funkciója háttérbe szorul, inkább 
előzetes összefoglalásként, a prédikáció szerkezeti magvaként funkcionál. A prepozíció 
Csúzynál legtöbbször egyszerű, vagyis divízió nélküli: „Ki-is [ti. Szent Ignác], noha 
későbben érkezett ugyan a' Mennyei cselédes ember szőlejében, időre nézve, szorgal-
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matosságával mind-az-által egygyet ért a' több mi vesékkel; söt Apostoli buzgoságával 
sokat meg-elözött, s üdvösségessen fellyül-is halladott. Melly, hizelkedés-nélkül-valo 
valóság, világosban meg-mutatando czéllya lévén ezen mostani hivatalomnak; kérlek, bal 
értelem, és szúnnyadozás-nélkül, s-mostohálkodni nem-túdó Ítélettel ébren figyelmezze
tek" (302) - másrészt ez a példa azért is jellemző, mivel annyira tág gondolati kereteket 
biztosít a prédikáció menetének, hogy mindenféle kitérésnek, gondolati és szerkezeti 
elkalandozásnak lehetőséget biztosít, mint ahogy azt Urunk mennybemenetele napjára írt 
prédikációja is mutatja: „Csak hogy, mivel erről az ö szörnyűséges napiáról, esztendö-
által gyakortáb emlékezünk, visgálódgyúnk inkáb, az ö máj feddéséről, és a' keresztényi 
szeretetből, s-akár kinek-is kötelességéből származandó intésekről, szollyunk bővebben; 
mellyek, valamint közönségessen szükségessek, a' kik azt örömöst hallyák, és szivessen 
bé veszik - üdvösségessek. Azért-is, hogy abból jó tanúságot vehessünk magunknak, 
lelki szemeinkel ébren figyelmezzünk" (178). 

Amint a fenti idézetekben is tükröződik, a propozíció a prédikáció gondolati magvá
nak kiemelésén túl további feladatokat is ellát a szövegben: egyrészt a hallgatósággal 
történő kommunikáció nyelvi megvalósulásának egyik legfontosabb szövegbeli helyszí
nét is adja, másrészt ezzel a prédikáció hallgatásának elsődleges céljaként a „gyakorlati" 
hasznot, az utilitast jelöli meg. 

A propozíciót követő argumentatio természetesen a prédikáció legterjedelmesebb része, 
s a pro pozícióban megjelölt témát fejti ki, azonban szerkezeti felépítettsége leginkább a 
gyakori kitérők miatt nem követhető nyomon könnyedén, az argumentáció logikai felépítése 
az egyéb retorikai eljárások miatt háttérbe szorul, s a megszerkesztettség tudatosításának 
igénye csak ritkán jelenik meg közvetlenül a szövegben, például mikor számozás segítségé
vel rendezi érveit egy tiszta logikájú argumentációs sorba állítva azokat. Jellegzetes szöveg
szervező eljárását alább külön fejezetben egy konkrét példa szemlélteti. 

A peroratio megalkotásában Csúzy mesternek bizonyul. A prédikáció lezárása szervesen 
és folyamatosan következik az argumentációs részből, nincsen gondolati törés, s a fokoza
tosság és a peroráció megfelelő terjedelme miatt (brevitas jellemzi, de nem kelti a lezárat
lanság érzetét) a prédikáció arányos egésszé válik. A peroráció leggyakrabban záróima 
keretében szólal meg, amelyben a szónok az adott ünnep szentjéhez fohászkodik a gyüleke
zet nevében. Az ima legtöbb esetben a jócselekedetek irányába fordulás és ezzel a halál 
utáni élet elnyerésére irányul, s ilyen értelemben itt is az utilitas funkciója kerül előtérbe, 
ugyanis a prédikáció egy másik vallásos műfajt magába olvasztva annak feladatát is ellátja, 
egyben az imát is „helyettesíti", ezzel az elméletibb jellegű, passzív tanítás és a gyakorlati 
cselekvés közt foglal helyet. Vagyis a peroráció lehet recapitulatio-jellegü is, amely több
nyire a prédikáció erkölcsi tanulságát foglalja össze mintegy buzdításként, mindezt üdvtör
téneti távlatba helyezve. A peroráció tehát ez esetben újfent megfelel az utilitas eszményé
nek, ahogy ezt a Szent Bertalan-napi prédikáció is illusztrálja: „Tudván azért, hogy, foris 
canes et venefici, az Hlyeknek [ti. a különféle bűnösöknek], helyek nincsen a' Mennyei 
Boldogságban; ragadgyúk, a' máj Dicsösséges szent Bertalan késit... [ti. mellyel a bűnöktől 
megszabadíthat]uk-megnyúzhatjuk magunkat]" (402) - amennyiben az üdvösség kilátásba 
helyezése kapcsolódik össze a „flectere" funkciójával. 
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Csúzy jellegzetes szövegszervezési eljárása 

Példaként a Vízkereszt napjára írt prédikációt választottam. A beszéd elején feltünte
tett bibliai textus: „Et apertis thesauris suis, obtulerunt ei munera. És meg-nyitván kin
cseket, ajándékokat adának neki. Matth. 2." 

A prédikációt a szerző szállóigével indítja, amely Szent Gergely pápától származik, s 
melynek tartalma az, hogy a szeretetet adományokban lehet megtapasztalni. A következő 
szövegegységben néhány bibliai és történelmi exemplum kerül említésre, ezek az ajándé
kozás aktusára felhozott példaként szolgálnak, elővezetik a három király esetét, amely az 
érvelés eszköze: ha a pogány királyok megajándékozták Jézust, mennyivel inkább illik ez 
a keresztényekhez. 

Az exordium utolsó egységét esetlegesen narrációként értelmezhetjük: az ajándékokat 
„mysticas értelemben" kell értenünk, nem konkrét tárgyi ajándékokról van tehát szó. 

A margón itt is meg van jelölve az a szövegrész, amelyet prepozíciónak szánt a hit
szónok. Most azonban nem jelöli ki a tételt - témát -, hanem visszautal az exordiumban 
elhangzottakra, vagyis hogy ezek kifejtésére kerül sor, majd a prédikáció hatásosságába 
vetett hitének ad hangot. Tehát valódi részletezés, divízió nincs az argumentációt meg
előző részben. 

Az argumentáció az exordiumhoz hasonlóan exemplummal indul: a példa a pogá
nyoknak azon szokását jeleníti meg, miként ajándékozzák meg uralkodóikat. Az 
exemplum a meggyőzés feladatát látja el; párhuzamul szolgál Isten népének és Istennek a 
kapcsolatához, ami szintén a példa szerepében áll: az erkölcsi példamutatás eszköze, 
mely a hallgatóság Isten felé fordulásának mutat utat. Ezután új irányt vesz a gondolat
menet, a következő kérdés már az, vajon a szegények milyen ajándékot tudnak adni. 
A válaszhoz a Biblia és az egyházatyák írásait hívja segítségül: az ajándék nem külső, 
tárgyi, hanem belső, lelki áldozat legyen. A következő egység látszólag nem ennek a 
gondolatmenetnek a folytatása, hanem távolabbról indít: két bibliai helyet kapcsol össze 
és fejt ki: egyfelől azt, hogy Salamon a kedvesétől a szívét kérte, másfelől pedig az Éne
kek énekének az egyik versét: „tégy mint pecsétet a' szivedre..." (24) - megmagyarázva, 
hogy a pecsét a birtokba vételt jelenti. Majd ismételten exemplumok következnek az 
argumentációs sorban, először a pogányok gyerekáldozatáról, amivel kontrasztot állít a 
keresztények elé, akik még a szívüket sem adják egészen Istennek. Majd egy remetéről 
szóló exemplum következik, mellyel ismét azt bizonyítja, hogy Isten számára a lelki 
ajándékok a fontosak. Ezeket nem tudja szervesen elrendezni az érvrendszerében, hiszen 
a kérdés már többször szerepelt az argumentáció során, vagyis ismétli önmagát. Az 
exemplum gyönyörködtető funkciója itt kétségtelenül előtérbe nyomul; így a teológiai 
argumentáció feszessége lazul, viszont előtérbe kerül az irodalmiság. Majd a szerkezet 
logikájában mintha törés jelentkezne, ugyanis úgy tűnik, hogy Csúzy minden átvezetés 
nélkül újabb kérdés tárgyalásába kezd, azt fejtegeti, miért kellett Jézusnak öt sebtől is 
szenvednie, ha egy is elég lett volna a világ összes bűnének megbocsátására. A válaszhoz 
bibliai exemplumot használ fel: Judit és Holofernész történetét. A történet végén kap
csolja be a gondolatmenetbe ezt a kitérőnek tűnő részt, mondván, Jézus úgy akarta ma-
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gához kötni az emberiséget, hogy többet szenvedett érte, mint amire szükség volt. 
A Juditról szóló exemplum azonban a gondolatmenet szempontjából funkciótlan betol
dásnak tűnhet, valójában azonban a szórakoztatás, a gyönyörködtetés szerepe válik do
minánssá az exemplumhasználatban. A következtetés az, hogy a keresztény embernek 
teljesen Istennek kell adnia a szívét, vagyis a szerző egy korábbi gondolatmenetet folytat. 
Ezután ellenpéldák következnek: azokról szól, akik nem az Istennel, hanem a Sátánnal 
cimborálnak, ami pedig alkalmat biztosít a Sátánnak, hogy az Istenen gúnyolódjék -
ennek bemutatásához a sermocinatio alakzatát alkalmazza. 

A peroráció buzdítással indul: adjuk szívünket teljesen Istennek. Majd a Betlehembe 
sietés tropologikus értelmezése az exordiumhoz kapcsolja vissza a prédikációt, ahol ez a 
kép szintén megjelenik, a motivikus folytonosságot és a szövegkohéziót szolgálva ezzel. 
Végül Szent Bernáttól idéz egy imát, melyben a prédikáció záróaktusának a gondolata 
fogalmazódik meg: csak Jézus Krisztus tudja nyújtani nekünk az örök boldogságot, tehát 
neki kell szolgálnunk. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az egyes szerkezeti egységek nem különülnek 
el határozottan egymástól, nincsen köztük éles törés, már csak azért sem, mert feltűnő 
funkciómegoszlás sincs - például az exordium gondolatmenete fokozatosan átvezetődik 
az argumentációba. Az argumentáció logikai rendje alapvetően nem tér el attól a logikai 
konstrukciótól, amit a bevezetés exponált. Az érvek egymáshoz kapcsolódását azonban 
nem minden ponton jellemzi az a vonalvezetés, ami a gondolatmenet felépítését kirajzol
ná. Másrészt, bár a bizonyítás elérkezik a konklúzió megalkotásának lehetőségéig, az 
ismétlések, a megerősítő funkciójú visszakapcsolások a gondolatmenet megtöredezésé-
nek irányába hatnak. Ugyanerre a jelenségre utal Kecskeméti Gábor a katolikus halotti 
prédikációkkal kapcsolatban, amikor szerkezeti lazaságukat említi.31 

Visszatérve a prédikációk argumentációjára, érdemes kitérnünk Csúzy argumentációs 
eszköztárának egyes vonatkozásaira. Csúzy argumentációs rendszerében a ratiotinatió-
nak mint kétségbevonhatatlan megállapításra épülő érvnek, meghatározó szerepe van. 
Természetesen itt elsősorban a Bibliáról és az egyházatyák írásairól mint tekintélyi forrá
sokról van szó - ezek adják meg ugyanis a prédikáció mint kijelentés igazságértékét32 

(lásd Pázmánynál: „Új találmányokat és magam fejéből költött dolgokat tőllem senki ne 
várjon"33) s részben retorikai szerkesztettségét is, végül bizonyos szinten tanúskodnak a 
prédikáció szerzőjének műveltségéről, még ha nem is a müveltségmutogatás a cél, illetve 
sok esetben ez ellenőrizhetetlen, például a florilégiumok használata miatt. A ratiocinatio 
alapja lehet még a tekintélyi forrásokon túl mindaz az általános kijelentés, amit a közön
ség ítélete elfogad - ilyenek például a közmondások, melyekről már szó volt. Csúzynál a 

31 KECSKEMÉTI, Prédikáció..., i. m., 24. 
A nemzetközi szakirodalomban konszenzus alakult ki abban a nézetben, hogy a keresztény prédikáció az 

antik szónoklattól különbözik abban is, hogy míg az ókori beszédeknek meggyőzniük kellett a verisimiléröl, 
addig a prédikáció kommunikációs alaphelyzetét a kétségbevonhatatlan igazság (veritas) közlésének tudata 
jellemzi, vagyis már nem meggyőznie kell, hanem tanítania, megindítania és gyönyörködtetnie. KECSKEMÉTI, 
Prédikáció..., i. m., 44, 56. 

33 PÁZMÁNY Péter Összes művei, III, Bp., 1897, 6. 
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ratiocinaüo olyan sürün lesz a bizonyítás - vagy éppen cáfolás - eszköze, hogy nem 
megalapozatlanul jellemzi így prédikációit - még ha figyelembe vesszük is, hogy egy 
toposz alkalmazásáról van szó - : „más túdos bölcsektől kölcsönyözve raggatott, toldo
zott-foltozott, ünnep-napi prédikációim" (Elöl-járo beszéd). Mind a Vulgata, mind az 
egyházatyák és a skolasztikus gondolkodók stb. idézése a latinnyelvűség állandó bekap
csolását követeli meg, így szinte a prédikáció kétnyelvűségét idézi elő. A latin citátumok 
megjelenése, beépítése a szövegbe a szövegalakítási technikák izgalmas lehetőségeit rejti 
magában. De vajon milyen olvasóra tart igényt, milyen olvasót teremt az olyan szöveg, 
amelyben nem elhanyagolható számban vannak jelen latin citátumok? Ennek megvála
szolására érdemes egy külön fejezetet szentelnünk. 

Latin citátumok 

Csúzy prédikációiban azért feltűnő a szövegek nagy számú latin idézettel való meg
terheltsége, mert Csúzy a prédikációk popularitását hangoztatja.34 De valóban ellentmon
dást jelent-e ez Csúzy prédikációs elmélete és gyakorlata között? A kérdésre történő 
érdemi válaszadáshoz meg kell vizsgálnunk, hogy funkcionálisan és retorikusán hogyan 
illeszkednek ezek az „idegen" elemek a szövegekbe. 

A latin szövegek idézésével kapcsolatban több kérdéssel is számot kell vetnünk: egy
részt nem tudhatjuk, hogy a prédikáció leírt változata mennyire különbözik attól, ami 
eredetileg elhangzott. A konkrét közönséghez fordulást biztosító szövegelemeknek a leírt 
változatban maradása s az elhangzás konkrét szituációjára való utalások jelenléte a szö
vegben arra vall, hogy Csúzy nem változtatta meg jelentősen az elhangzott szövegeket. 
Azonban ellenérvek is akadnak: az egyik éppen Csúzy önreflexív megjegyzése lehet, 
amely a prédikációk olvasásra szánt jellegét hangsúlyozza. Másfelől viszont ismert tény, 
hogy a kötetek gyakran a szerényebb képességű paptársaknak kívántak példaszövegekkel 
szolgálni, s ezért a prédikációk alakulásának történetét vizsgálva nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a szövegek általános genezisét, amely szerint a prédikációk először a szó
beliségben töltöttek be szerepet, majd az írásba foglalás folyamatában több funkciót is el 
kellett látniuk annak függvényében, hogy milyen alkalmazásra számított szerzőjük, s 
végül gyakran az újabb szóbeli felhasználás lehetősége is beleíródik a szövegbe.35 A re
torikai kutatások arra is felhívták a figyelmet, hogy a prédikációskötetekben a gyakorta 
előforduló stb. a bibliai hellyel való kiegészítés, a prédikátori bővítés lehetőségére utal, 
ami a prédikációgyűjteményt más paptársak számára készült példaszövegek gyűjtemé
nyének mutatja be. Ez az eljárás Csúzynál is megfigyelhető, ha nem is olyan nagy szám
ban, mint Keserűi Dajka János Kecskeméti Gábor által említett egyik beszédében.36 

34 A retorikai kézikönyvek azt hangoztatják, hogy az idegen kifejezések indokolatlan vegyítése a középútra 
- tehát a mindenféle műveltségű ember számára érthető prédikációra - törekvő hitszónoklatoknál alapvető 
hiba, például Guilielmus BUCANUS, Ecclesiastes, seu De methodo concionandi (ractatus duo..., Várad, 1650. 

35 LUKÁCSY, Trombita..., i. m., 282. 
36 KECSKEMÉTI, Prédikáció..., i. m., 43. 
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A másik problémára maga Csúzy hívja fel a figyelmet: „Meg-vallom, Könnyebben 
esett volna Deák nyelven (elébb-is úgy lévén cserepejben) pennámat futatni..." (746.) 
Zárójeles megjegyzése a prédikációk „öszve-szedegetett" voltára utal, a források termé
szetszerűleg latinul álltak rendelkezésére, tehát önálló fordításukra kényszerült. Ez nyil
ván azt is jelentette, hogy a kéznél lévő latin terminológia helyett a kevésbé kéznél lévő 
magyart kellett használnia, tehát a magyar nyelven való prédikálás ebből a szempontból 
valóban nagyobb feladat lehetett számára. 

Csúzy szövegalakító technikáját vizsgálva tehát mindezeket figyelembe kell vennünk, 
s tudatában kell lennünk, hogy megállapításaink mögött mindig ott vannak ezek a bi
zonytalansági tényezők. 

A Bibliára mint tekintélyre való hivatkozás fontosságát szükségtelen hangsúlyoznunk, 
latin intertextusként természetesen leggyakrabban a Vulgata citátumai kerülnek be a 
prédikációk szövegébe. A bibliai textusok azonban gyakran annyira sürün sorakoznak, 
hogy a biblikus nyelv felülkerekedik a prédikátor egyéni nyelvhasználatán: „Ave gratia 
plena; üdvöz légy malasztal tellyes; tellyes: mert, dimissa peccata multa; sok bűneid 
bocsátattanak meg, mellyeknek-is im kegyelem foglalta-el helyeket etc. Te-veled, az élő 
Isten; Dominus tecum, mert a' kit pártossan boszszontó haragra indétottál, és ellenséged
dé tettél vala, meg békéilett, s-frigyes szövességet vetvén veled, gonosz cselekedetidet 
meg-engedte, bűneidet meg-bocsátotta, és adósságaidról soha többé meg-nem emlékezik 
etc." (284.) 

A bibliai latin szöveghelyeket majdnem mindig követi a fordítás, ami azonban legtöbb 
esetben szabad átköltés vagy kibővítés, tehát parafrazeálja a Vulgata szövegét - a fordí
tási müvelet így lehetőséget biztosít arra, hogy a lényegre törő, gyakran egyszerűbb bib
likus nyelv a prédikátor retorizálása következtében jobban illeszkedjék a barokk orna
mentika követelményeihez, nem veszítve el azonban a biblikus beszédmód jellegét sem: 
„Ebben az iskolában tanultak minnyajan az Istennek választott hiv szolgai, halván a' 
meg-másólhatatlan például eleikbe szabott leczkét: non mea, sed tua voluntas fiat. 
Atyám, ha akarod, vedd-el e' pohárt én tőlem, mind azon-által, non mea, nem, nem az én 
akaratom, hanem a' tied légyen" (53). 

A Bibliára való szövegszerű utalásnak azonban gyakran egészen szélsőséges változa
taival is találkozhatunk Csúzynál: ilyen például az az eljárása, mikor pusztán egy-egy 
olyan szót idéz a Vulgatából latinul, aminek kontextuális felidéző ereje eltörpül a tekin
télyi hivatkozás funkciója mögött, például „offeramus a' mi Istenünknek tellyes tehetsé
günk-szerént; szent, és igaz ajándékokat mutassunk-bé" (21) - ilyenkor sem hiányzik a 
lapszéli hivatkozás a bibliai versre. 

Természetesen nemcsak a bibliai latin idézetek szolgálnak alapul arra, hogy a prédi
káció szerzője a biblikus-teológiai beszédmódban való jártasságát bemutassa. így például 
az ókeresztény egyházatyáktól és a skolasztikus gondolkodóktól származó szövegek is 
egészen új életre kelnek a Csúzy által létrehozott szövegmozgásban: „Melly-re nézve, 
ájtatossan kérdezősködik Seraficus Szent Bonaventura (in Stimulo Amoris; egy némi
nemű könyvecskéjében) magára czélozván szűz Asszonyunkra; Quis est, qui te non 
diligat reparatricem omnium? kicsoda? Vallyon-ki lehet az, a' feslett életű hál-a-datlan? 
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a' ki tégedet, mint minden jónak helyre-hozóját nem kedvellene?..." (94-95.) Csúzy 
szabadon kezeli a szöveghatárokat, így szinte egyetlen szövegfolyammá alakítva a prédi
káció szólamait, ami természetesen a latin szövegek elmosásához is vezet: a szent nyelv 
mint állandó hivatkozási alap jelen van, de Csúzy „szövegdúsító", amplifikációs tevé
kenységének következtében a latin mondatok ilyenkor elvesztik szemantikai kiemeltsé-
güket, így, akár auditív befogadásra, akár olvasásra szánt szövegeknek tekintjük a prédi
kációkat, a latin szövegrészek nem lesznek a megértés gátjává - a befogadó szelektív 
módon átléphet rajtuk anélkül, hogy az értelemképzés bármilyen csorbát szenvedne - , 
még abban az esetben sem, amikor a latin szövegrészt nem követi a pontos magyar meg
felelője: „Szent József pedig magától biztattatván az angyaltol noli timere Joseph; nem 
csak, nem-félt, önnön magátul a' B. Szűz MARIAtól; de, tulajdon feleségül jedzette-el 
őtet magának" (76-77). A latin citátumok ilyen funkcionálását vizsgálva leginkább a 
rétegzettség lehetősége szembetűnő: vagyis mind a művelt, mind a kevésbé művelt befo
gadó számára kielégítően működnek. 

Exemplumok 

A prédikációk argumentációs eszköztárában kiemelt szerepe lehet az exemplumoknak. 
Az exemplum ugyanis olyan sokfunkciós szövegegység, amely önmagában is megjeleníti 
mindazokat a funkciókat, amelyeket a prédikáció is igyekszik ellátni. Tüskés Gábor a 
tanítás (educatio), a bizonyítás (demonstratio), a megvilágítás (illustratio), a meggyőző
dés (persuasio), az érvelés (argumentatio), az erkölcsi tanítás (moralisatio) és a szóra
koztatás funkcióit sorolja fel mint az exemplum elsődleges szerepeit.37 Csúzy exemplum-
használatának, illetve ehhez kötődő szövegalakítási eljárásainak vizsgálata azért érdemel 
nagyobb figyelmet, mert az exemplum „Analóg szerkezete tükrözi a gondolkodás 
tipologikus irányultságát, formája és használati módja annak a szövegnek az intellektuá
lis szintjét, amelyben alkalmazzák",38 vagyis a szöveg „intellektualizálódása" vagy „po-
pularizálódása" szempontjából nem elhanyagolható adalékokkal szolgálhat. 

Első lépésként azonban jeleznünk kell azt, hogy milyen irányból közelítjük meg az 
exemplum fogalmát. A kutatás újabb eredményei az exemplumot mint funkcionálisan 
meghatározható szövegegységet fogják fel, szakítva azzal a gyakorlattal, ami egyoldalú
an narratív formaként írja le.39 Ilyen értelemben exemplumnak minősül mindaz a narratív 
és nem narratív szövegegység, amely a példa szerepét tölti be a kontextusban, vagyis a 
hosszan kifejtett narratív részektől visszafelé haladva az igen rövid tekintélyi hivatkozá
sig ki kell tágítanunk az exemplum keretét. így tehát a korábbi, főleg néprajzi megalapo-

37 TÜSKÉS Gábor, Az exemplum használata és típusai Nádasi János műveiben = Toposzok és exemplumok 
régi irodalmunkban, StudLitt, 1994, 127. 

38 Uo. 
39 PAPP Andrea, „ Példákbul faragott tükórök" (Utak és lehetőségek az exemplumkutatásban) = Toposzok 

és exemplumok..., i. m., 93. 
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zottságú exemplumfogalom szerint exemplumokban nem túl gazdagnak tűnő Csúzy-
prédikációkat máris másként kell megítélnünk, pontosabban rétegelnünk kell exemplu-
mait. Hosszú, narratív jellegű példák valóban ritkán jelennek meg a kötet beszédeiben, s 
a világi eredetű (vagyis nem bibliai) exemplumok száma mögötte marad a bibliai 
exemplumokénak - ezek a jelenségek beilleszthetők abba a folyamatba, amely Tüskés 
Gábor megállapítása szerint az exemplumhasználat változásában kimutatható: egyrészt 
egy szerkezeti jellegű változásról van itt szó, amely a kisepikai kidolgozás elmaradásával 
és a redukált formák térnyerésével jár, másrészt tartalmi változást jelent, azaz a legendás, 
kitalált történetek háttérbe szorulását.4 Végeredményben ez a funkcióváltás felveti azt a 
kérdést, hogy az exemplum delectatio-szerepe nem szorul-e háttérbe időszakunkban. 

Milyen funkciók tulajdoníthatók vajon Csúzy exemplumainak, s milyen formában je
lennek meg? A csupán utalásra redukált exemplum nem a legjellemzőbb, s ha megjele
nik, akkor is inkább bibliai eseményekre történő utalás formájában - bár nehéz meghatá
roznunk, hogy akkor mi a határ például az exemplum és a bibliai tipológia egyes fajtái 
között. Sokkal könnyebben beszélhetünk exemplumról azokban az esetekben, amikor az 
utalás nem bibliai eseményekre történik: erre is van példa Csúzy prédikációiban, mint 
például az Ariadné gombolyagára történő utalás (491) vagy pedig a következő részlet 
halmozott mitológiai allúziói: „sokkal rettenetesb Ixion kerekénél: és sokkal únalmasb 
Sisiphus fabulázott malom-kövénél. Ám ez, ez az a' kegyetlen Fúria, a' ki semmi 
nyugodalmat nem enged Orestesnek, ez az a' ragadozó mérges ölyv, vagy kánya melly 
Titiusnak szivét szaggatta, és, vagy leg-kisebb pihenő szunnyadásra szemeit bé-hunni 
soha nem engedte" (517). Mivel azonban csak elvétve jelennek meg a prédikációkban, 
alapvetően nem terheli meg ilyen, az intellektuálisabb befogadásra építő példákkal prédi
kációi szövegét. Csúzynál leggyakoribbak a néhány sor terjedelmű, többségében bibliai 
tárgyú exemplumok. Gyakorisági sorrendben második helyre a történeti tárgyú exemplu-
mokat sorolhatjuk, s legelhanyagolhatóbb számban a fiktív történetek jelennek meg. 
A delectatio funkciója a példák rövidsége miatt némiképp háttérbe szorul, s ezért előtér
be nyomulnak az egyéb funkciók. így elsősorban a megvilágítás szerepét tölti be a kö
vetkező, a kígyó és a Sátán analógiájára építő exemplum, ahol a példa a kígyó jellemzé
se, s célja ezzel a Sátán bemutatása: „miképpen a'-ma mérges kígyó (kit dipsásnak ne
veznek) ha-hogy meg-csipi, meg-margya az embert, mind addig szomjúhoztattya, s-mind 
addig itattya, mig a' sok italban meg-fakad és meg-hal. Ugy, a' pokol-béli kígyó-is, ha 
incselkedésével meg-marhattya az embert, fö-képpen a' tündér jóknak kívánságát tüntet
vén szivében, a' hiúságoknak zavaros vizét mind-addig itattya zabálva véle, míg halálos 
vétkek-re fakad, s-végre kelepczében kevervén, az örök tűzre okádtattya-ki lelkét" (148). 
Az oltáriszentség és a kenyér erejét bizonyítandó a következő exemplum elsősorban a 
demonstratio feladatát látja el: Aeneasról „azt fabulázzák a' régi vers-szerzök, hogy, 
meg-akarván látogatni Pokolban, az Attyát Anchisest, az tanácsóltatott Sybillától néki, 

40 Ezt alkalmazzák az eddigi exemplumkatalógusok, például DÖMÖTÖR Ákos, A magyar protestáns exem
plumok katalógusa, Bp., 1992. 

41 TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi egyházi elbeszélő irodalom európai kapcsolatai, Bp., Universitas, 1997 
(História Litteraria, 3), 85. 
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hogy bizonyos orvosló eszközből egybe-timporált kenyeret vessen Czerberusnak, ha-
hogy szerencséssen viszsza-akar térni" (215), mivel a kenyér ereje mindentől megvéd -
így az oltáriszentség kenyeréé is. A moralisatio funkciója sok esetben kerül előtérbe az 
exemplumokban. Típusának ritkasága miatt foglal el különleges helyet a Pápa városáról 
szóló, anekdotikus elemmel Ötvözött exemplum: „Tapasztalta az a' helység, valaha rop
pant, népes és gazdag vég Pápa várása, egy-kori búzgo földes urával, méltóságos Gróff 
öreg Csáky Lászlóval. Ki, látván boldogtalan sorsát, mind alatt való hi veinek, mind pedig 
a' fö-fö úri személyeknek, mellyekkel, rakva tele vala a' váras; hogy t.i. minnyájan ve
szedelemnek fiai (ám, az egész váras, undok eretnekségre vetemedett vala, úgy hogy az 
údvariakon-kivöl, több egy Catholicus igaz kereszténynél lakos, nem találtatott az egész 
varasban; kit-is csúfolódva, Pápista Pálnak nevezének) szent szerzetemből, Apostoli 
személyeket kivána, s-helyheztete ide, az emiétett Gróff Ur; és a' mái nagy Aszszonyúnk 
tisztességére, ezen egy-házat épétette; [...] s ezen szent napot, örök emlékezetöl, tellyes 
búcsúval kívánta néki szentelni" (364). Az exemplum első szinten a pápai búcsú keletke
zését, illetve okát hivatott megvilágítani, tágabb összefüggésben azonban a benne rejlő 
moralizáló tendencia érdemel figyelmet, amely a hitvédő alapállással kapcsolódik össze. 
Szélesebb kontextusukban vizsgálva az exemplumokat, azt kell mondanunk, hogy az 
erkölcsi tanítás egyetemesebb, általánosabb tendenciájához kapcsolódnak, például - ha a 
fenti idézeteknél maradunk - a Sátántól való óvakodást, tehát a bűnök kerülését szorgal
mazzák vagy a protestánsok „oltáriszentség-gyalázó" magatartásával szemben a helyes 
állásfoglalásra buzdítanak, s legjellegzetesebb módon a szentekről szóló exemplumokban 
jelentkezik ez a moralizálás, amelyek gyakran konkrét viselkedési modelleket állítanak a 
befogadó hallgató/olvasó elé. Vagyis az exemplumhasználatban is megfigyelhetjük, hogy 
a példák „gyakorlatias" jellegük miatt a doktrínától való eltávolodás irányába hatnak, 
ezáltal is kiszélesítve a prédikációk befogadhatóságát. 

Elokúció 

Csúzy stílusának barokk vonásai már a század első fele óta az irodalmi köztudatban 
vannak, Koltay-Kastner és Trócsányi Zoltán42 kutatásainak köszönhetően, majd Angyal 
Endre vizsgálódásaiban a kérdés ismét megfelelő figyelmet kapott.43 A fenti kutatók 
megállapításainak többségével egyet lehet érteni, a stílus szó használata helyett azonban 
célszerűbbnek tartjuk barokk retorikáról beszélni. Ezért végezzük vizsgálódásainkat a 
retorika nyomvonalán, s a prédikáció szerkezeti felépítése után az elokúció részéhez 
érkeztünk el, a prédikáció mikrostrukturális szintjéhez. A tágabban értelmezett elokúció 
fogalmán belül tárgyaljuk Csúzy mondatszerkesztésének sajátosságait is a szintaktikai, a 
szemantikai és a pragmatikus alakzatok mellett. 

42 TRÓCSÁNYI Zoltán, Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása, Bp., 1935 (A Magyar Nyelvtu
domány Kézikönyve, I, 10. füzet), 37-38. 

43 ANGYAL, /. m., 223-224. 
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A barokk próza jellemvonásait számba véve egyetlen munka sem hagyja figyelmen 
kívül a barokk mondatszerkesztésre történő utalást vagy ennek alaposabb vizsgálatát:44 a 
barokk körmondat jellegzetességeit, az alá- és mellérendelő részek halmozott összekap
csolását, melyek végül is a barokk mondat és szöveg hedonisztikus burjánzását idézik 
elő. Bán Imre ezeket a megfigyeléseket azzal egészíti ki, hogy Csúzy mondatszerkeszté
sében a Tesauro-féle acutezza-tan hatását mutató modorosságra hívja fel a figyelmet, sőt, 
a túlbonyolított mondatok kifulladására: „Oka e jelenségnek nyilván az a folytonosan 
bonyolító modorosság, amelyet az argutia divatosnak érzett követelményével magyaráz
hatunk."45 Valóban megfigyelhető néhány prédikációban az, hogy a túlbonyolított gon
dolatszerkezetek befejezetlen vagy logikailag kifogásolható mondatokat hoznak létre: a 
képek, az alakzatok halmozásában elmerülő prédikátor kevesebb figyelmet szentel az 
értelemnek, vagyis az ornatus, a delectatio igénye előtérbe nyomul - Bán Imre egy példát 
is idéz Csúzytól.46 Mindez nem túl gyakori a kötetben, mégis felveti a kérdést, hogy ha 
már maga a szerző sem tud uralkodni mondatain, akkor hogyan várhatja el hallgatóitól, 
hogy figyelemmel kísérjék és megértsék a prédikációt. Tény azonban, hogy e nélkül is 
bonyolult Csúzy mondatalkotó tevékenysége, s alaposan próbára teszi a befogadók fi
gyelmét. A mondatrészek halmozása, ami általában az alá- és mellérendeltség folyamatos 
összekapcsolódásába ágyazódik be, a mondat fő információit hordozó alapegységeinek 
eltűnését eredményezi, vagy a közbeékelt mondatrészek önálló életre kelése háttérbe 
szorítja az alapgondolatot, s eltereli a figyelmet a körmondat elejéről, mely befejezésre 
vár. Ilyen esetben fordul elő az, hogy a szerző, tisztában lévén a megértést terhelő feladat 
összetettségével, ismétlés formájában visszacsatolja a nyelvi elemeket a fömondathoz, 
mint például a következő esetben is: „Mellyek-re, és ezer-szer többekre-nézve, mellyeket 
most méltán el-halgatok, ne-talám ti-is (mint a' rózsáról fabulázzák, hogy természet
szerént, csak feér lőtt volna, hanem felettéb dicsértettvén, el-szégyenlé magát, meg-pirúla 
és veressé változott) ne-talám (mondok) ti-is, tulaidon magatok dicséretire, el-szégyenl-
vén magatok, vagy nagyon meg-pirullyatok" (43). 

Ez a példa is szemlélteti, hogy Csúzyban két elvárás dolgozik, melyeknek egyaránt 
igyekszik megfelelni: egyrészt a divatos barokk retorikai irányvonal követésének mintája 
lebeg előtte, másrészt az önmaga számára is megfogalmazott, alapvetően a körülmények 
által indukált kommunikációs követelményrendszer. A mondatszerkesztésben a divatos 
retorikai eljárás sokszor maga alá gyűri a másik elvárást, mint a következő példában is: 
„El-titkolhatatlan nagy szeretetét, s továbbá-is velünk közlendő kegyességét, sokkal 
bővebben, sokkal nagyobb mértékben akarván tapasztaltatni az Isteni jóság; mivel vég
hetetlen bölcsességével széntől által-látta az eredendő-vétektől nagyon meg-sértetett 
emberi természetünknek, természet szerént való orvosolhatatlanság át, és a' pokol-béli 
Sátán kegyetlen rabságábul ki-szabadulhatatlanságúnkat, Decretaliter, meg-másolhatatla-
núl azt végezé, hogy az Ige, a' szent háromságnak második személlyé, ki-üresétvén ma-

44 Lásd BÁN, A magyar barokk..., i. m.; BUSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép, Bp., 
Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8). 

BÁN, A magyar barokk..., i. m., 485. 
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gát, meg-testesüllyön, emberi ábrázotban, szolgai formában öltözzék, és el-hagyván a' 
kilenczven-kilenczet, mint jó Pásztor, az egygyetlen-egy el-tévelyedett juhot, úgy mint a' 
bűnök feslett útain tétovázó emberi nemzetet szorgalmatossan fel-keresse, s-ki-ragadván 
a' sivo-rivo dühös oroszlány torkábúl, vállai-ra vegye, és az igaz akolhoz viszsza-vigye" 
(654-655). 

A mondatszerkesztés retorikai vonatkozásai közül nemcsak a bonyolultságról kell 
számot adnunk, hiszen mindazt a jellegzetességet, melyet Bán Imre idézett tanulmányá
ban a barokk próza sajátosságaként említ, meglelhetjük Csúzy prédikációiban is, így 
például az antithesis^ építő mondat-, illetve szövegszerkesztést: „...ha itt az édesgető 
síp-szóra hiusságossan dúdoltatok (meg-nem akarván térni) az örök kárhozatosságban, 
kelletlenül-is tánczóllyatok" (17-18). A mondatszerkesztést tehát alapvetően meghatá
rozza mindazon retorikai eszközök felhasználása, melyeket a szintaktikai alakzatok köré
be sorolhatunk. A barokk mondat jellegzetes amplifikációs eljárásaihoz szolgálnak esz
közül az adiectio alakzatai, melyek Csúzynál is kiemelkedő jelentőségűek - ilyen például 
a gradatio a nagypénteki prédikációban: ,,A' ruházat alatt, bőre vala; de azt, az ostoro
zással meg-marczangolták, el-szaggatták; A' bőr alatt, húsa vala, de azt, a' vas láncok 
meg-rongálták. A' hús alatt, sok ere, de azokat a' szegek meg-hasogatták, el-szaggatták. 
Az erek-alatt, vére, de azt a' vér szopó sidok, mind ki-sziták, mind ki-ontották. A' vér 
alatt pedig, egyedöl csak a' szive vala" (112). Az egyszerű, de annál gyakrabban alkal
mazott enumeráció a képek sokaságával tölti meg a szöveget, melyek gyakran toposzsze-
rűen rögzülnek Csúzy prédikációs gyakorlatában - ilyenek például az erények és a bibli
ai, valamint az ókeresztény alakok összekapcsolásával felállított erény katalógus: „ő-ben-
ne tapasztallya a' Pátriárkák hitit: a' Próféták reménségét: az Apostolok buzgóságát: a' 
Mártyrok békességes tűrését és erősségét: a' Confessorok tekélletességét" (508). 

Csúzy retorikai eszköztárában az isocolon alakzatainak viszonylagos gyakorisága 
összhangban van a szerző „lírai érdeklődésével", amiről már Réthei Prikkel Marián is 
szót ejtett, Angyal Endre pedig egy merészebb kijelentést is megkockáztatott: „Csúzyban 
kell látnunk ugyanis a párosrímü magyar tizenkettős egyik megteremtőjét."47 Angyal 
éppen a Zengedező sip-szó Koháry Istvánhoz intézett ajánlólevelét idézi ebből a szem
pontból. Való igaz, hogy Csúzy prédikációiban viszonylag gyakran találkozunk a 
homoeoteleuton alakzatával, amely lényegében nem más, mint a rím: „Ezt, most, meg 
alázza, fel-magasztallya, a'-mázt: kincset, gazdagságot, tisztet, és nagy Méltóságot ád 
ennek; ásót, kapát, csépet, és mindenben Ínséget, nyuit pedig a'-mannák" (69). 

Ezekben az alakzatokban nyilván elsősorban a delectatio funkciója a legerősebb, 
ezáltal az érzelmekre való hatásban alkalmazza őket, ami a prédikáció movere funkcióját 
erősíti. De vajon a retorikai igényesség ilyen szintű megjelenése és megvalósulása az-e, 
amit Csúzy „fodorétott ékes szók"-ként említett? A válasz helyett inkább egy párhuzamra 
vagy legalábbis összehasonlítási alapra irányítjuk a figyelmet: a barokk jegyek tekinteté
ben még nem vizsgált puritánus prédikációszerzők retorikai gyakorlata olykor sokkal 

4 7 ANGYAL, i. m., 224. 
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vadabb, tobzódóbb stílust produkál, mint azé a Csúzy Zsigmondé, akit a Seicento magyar 
változatának megvalósítójaként könyveltünk el. 

Célszerű a továbbiakban a pragmatikus alakzatokra irányítani a figyelmünket, mivel a 
klasszikus retorika szerint ezek a közönséghez fordulás, a közönséggel való kapcsolatte
remtés eszközei, nekünk pedig a közönséggel mint közvetett szövegalakító tényezővel 
kell számolnunk. A közönséghez fordulás különleges alakzatai közül az apostrophéx 
emeljük ki elsőként. A közönségen kívüli megszólított általában valamely szent vagy 
bibliai személy, esetleg maga az Isten; ilyenkor a prédikációba a fohász konvenciói kap
csolódnak be, a szövegfunkció a gyakorlati felhasználás irányába tolódik el, amit az ima 
mindenkori pillanatnyi jelenvalósága is erősít. Az apostrophe különleges változatában a 
prédikátor külön önmagát szólítja meg, úgy, hogy egyben a sermocinatióX is működteti, 
hiszen önmagát immár nem önmaga által, hanem egy „harmadik" személyen - jelen 
esetben Jézuson - keresztül szólítja meg: „Ezt halván (mondok) kövessem-e nyomdokát? 
vagy a' tündérség-közt maradgyak? Tétovázó habozással kételkedem. [...] Kelly-fel 
mind-az-által (még-is ösztönöz) és mennyünk-ki" (31). A sermocinatio itt szerepcserével 
működik, s még inkább fokozza azt a teátrális, sok esetben patetikus hatást, ami az 
apostrophe lehetőségében rejlik. Az érzelmekre irányuló hatása gyakran cselekvésre 
buzdító - nem véletlen, hogy általában tartalmilag is valamilyen buzdítást fejez ki, mint a 
fenti példa is. A sermocinatio alakzatára érdemes külön kitérni, hiszen a prédikátor részé
ről történő nyelvi azonosulás a befogadó közönség aktív részvételét követeli meg, amit 
persze az élőszavas elhangzás esetében a non-verbális eszközök használata megkönnyít. 
Az írott szöveg a non-verbalitás segítsége nélkül is erős teatralitást idéz fel, ennek az írás
ban rögzíthető elemek közül egyik oka lehet Csúzy többszörös nézőpontváltása, mely fel
erősíti a befogadói aktivitást, másrészt pedig az explicit jelenléttel jellemezhető prédikátor 
hangját még inkább előtérbe hozza. A Szent Antal napjára írt prédikációban a háromszoros 
nézőpontváltás viszonylag egyszerű esetét vizsgálhatjuk meg: a közönséghez intézett prédi
kátori szólam után egy gondolat erejéig maga a szent szólal meg, majd a prédikátor ismét 
önazonos hangon beszél, ekkor azonban egy fiktív befogadóhoz, Szent Antalhoz intézve 
szavait, mielőtt visszatérne a tényleges befogadói közeghez. „...Láttam (ugy mond) Illyést; 
láttam Jánost. Valóságos igaz; láttad Jánost, de nem teve szőrben..." (38.) 

A kötet 31. lapjáról származó idézet abból a szempontból is tanulságos, hogy a 
dubitatio, azaz a színlelt kétkedés erősíti az alakzat hatékonyságát. A kérdés alakzatai 
szintén elsősorban a figyelem fenntartását szolgálhatják, főként azáltal, hogy - mivel az 
interrogatio nem vár hagyományos választ vagy legalábbis nem a befogadó felől - az 
alakzat a befogadó részéről valamiféle megerősítési visszaigazolásra épít: „Tullius szó-
fodorgatásit veszem-e elö? A' nagy Aristoteles nyughatatlan elme-fúttatásit? Apellest 
szóllétom-e festő ecsetecskéjével? A' vagy orrondi Ovidiust, fabulás verseivel? Ah, 
távul, távul légyenek mind ezek!" (432.) Az interrogatio alakzatától nem messze álló 
exclamatiónak kevesebb szerep jut Csúzy prédikációiban, mint amennyire azt Koltay-
Kastner kiemelte - bár az is igaz, hogy ő általánosságban írt az általa említett szerzők 
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prédikációs módszeréről. A kérdések máskor az oktatás, a bizonyítás eszközeivé vál
nak, különösen olyan esetekben, mikor egy fiktív dialógus keretén belül a kérdés a való
ságos kérdés funkciójához közelít, mégpedig azáltal, hogy a kérdés utáni valóságos vá
lasz valóságos kérdésként értelmezteti az előtte elhangzottat is: „Vallyon mi okra nézvén 
öltözék itt Urunk feér ruhában? Tisztet kívánt-e? Szükölködött-e valamely méltóság 
nélkül?..." stb. (167.) Az ilyen retorikai lehetőségek kiaknázása a gondolatmenet élén
kítését, kiélezését, a figyelem felkeltését és fenntartását, a gyönyörködtetést szolgálja, s a 
doktrína felől ismét inkább az adhortatio felé közelíti a szöveget. 

A tárgykezelés egyes módozatai (conciliatio, aggressio stb.) háttérbe szorulnak Csúzy-
nál az érvelésben, ugyanis ezeknek olyan műfajoknál van nagyobb szerepük, ahol például 
a vita miatt az érvelési technikák előtérbe kerülnek - így többek közt a vitairatoknál.49 

Csúzy nem polemizál, s ha ritkábban ki is fakad az „eretnekek" ellen, akkor is inkább 
egyoldalú szidalmazásról van szó, a vita, a polémia lehetősége fel sem merül, így vele 
együtt a dialektikus alakzatok használatára sincs szövegbeli igény. 

A szemantikai alakzatok még érdekesebb területet nyitnak a vizsgálódás számára - itt 
elsősorban nem retorikai eszköztár, hanem az absztrakciós gondolkodásmód működése 
tárul fel, illetve az ezáltal feltérképezhető befogadói képzettársítások lehetséges iránya. 
A szemantikai alakzatok között a metaforák használatának vizsgálata látszik különösen is 
tanulságosnak. 

Metaforíka, allegorézis 

A metaforahasználat szintén fontos összetevője lehet annak a kérdésnek, amit a popu
laritás kategóriájával jelöltünk meg. A megközelítés ismét kétirányú lehet, hiszen egy
részt megvizsgálhatjuk a metafora megalkotásának retorikai vonatkozásait, másrészt 
azonban a trópusnak a hatásmechanizmusát is elemzés tárgyává tehetjük. 

A retorika oldaláról közelítve azzal a nézettel találjuk szemben magunkat, hogy a me
tafora mint szemantikai alakzat magasabb szintű művészi teljesítmény eredménye, mint 
például a szintaktikai alakzatok, ugyanis a szerző részéről a leleményesség nagyobb fokát 
igényli. Emanuele Tesauro is ezt az elgondolást tette magáévá, amikor a metaforát a 
szellemes figurák csúcsának tekintette: „a metafora a legszellemesebb és legelmésebb, a 
legkülönösebb és legcsodálatosabb, a legnyájasabb és legkedvesebb, a legtermékenyebb 
és legékesszólóbb szülötte az emberi értelemnek."50 Ez tehát azt jelenthetné, hogy mivel 
a metafora megszületéséhez az alkotó részéről a legnagyobb szellemi energiára van szük
ség, ezért ez a bonyolult trópus a befogadó részéről is nagyobb szellemi igénybevételre 
tart igényt. Tesauro azonban nem így folytatja gondolatmenetét. Szerinte a metafora a 

48 KOLTAY-KASTNER, i. m., 128. 
49 BlTSKEY István, Polémia és retorika egy Pázmány-vitairatban = B. I., Virtus és religio, Miskolc, Felső

magyarország, 1999, 156. 
50 Emanuele TESAURO, Aristotelési messzelátó avagy az elmés és szellemes beszéd lényege, igen hasznos a 

szónoki, kőfaragó és címerkészítő művészet számára = BÁN Imre, A barokk, Bp., Gondolat, 1962, 123. 
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biblikus tudomány legfontosabb közvetítője is egyben, ezért a prédikációban a 
metaforézisnek központi szerepet kell kapnia: „a Szentírást és a Szent Atyákat érintő 
csodálatosan új metaforás vonatkozásokkal a nehéz tanokat az együgyűek értelmi szín
vonalára szállítják alá, az alacsonyakat és laposakat pedig tudósok színvonalára eme
lik".51 Értelmezésében tehát a metafora a megértés eszköze, nem pedig a megértés gátja. 
Ebből a szempontból érdemes vizsgálat alá venni Csúzy metaforáit is. 

Képalkotási technikájában gyakran működtet közismert, populáris, sőt „elcsépelt" 
szimbólumrendszereket, ezek állandóan visszatérnek prédikációiban: ilyenek például 
azok a szimbólumok, amelyek „Eduard király" udvari nemeseinek pajzsain jelennek 
meg: a pelikán, a galamb, a liliom és a napraforgó; de a közismert virágszimbolika hasz
nálata még jellemzőbb egy (szinte) toposszá merevedett trópusában: az „alázatosság 
violái, a' tisztaság liliomi, az Apostoli buzgóság rosái" (308) állandóan visszaköszönő 
képek nála. Ezek megértése nem igényel a közönség részéről különösebb erudíciót, de 
nem is lehetnek példái a Tesauro által annyira méltatott elmésségnek. 

Hasonlóképpen nem igényelnek sem nagyobb irodalmi műveltséget, sem pedig na
gyobb olvasási gyakorlatot azok a képek, amelyek a szövegen belül rögtön értelmezést is 
kapnak, akár úgy, hogy konvencionális szimbólumok kapnak magyarázatot, például „Az 
arany, képes jele a' szeretetnek; az olaj pedig, a' buzgó ahitatosságnak, és irgalmasság
nak" (407), illetve „Holott az oktalan állatok büréböl csináltatott solyákon, közönséges
sen a' feslett, és barom formában öltöztető hajlandóságok magyaráztatnak" (59); akár 
pedig úgy, hogy egy alkalmi metaforát világít meg: „a'-maz, kevélységében környül-
metéletlen Góliátnak (fel-fúalkodott Lucipert értem) öszve-törvén a' fejét" (87), vagy 
önmagára vonatkoztatva: „Ehhez a' csekély, bölcs tudományból ürült nád szálhoz (ma
gamat értem) sokat ne-bizakodgyatok" (218). 

Mindezen konvenciók mellett vannak még olyan metaforái, amelyeket a prédikációs 
kötetben az ismétlődés gyakorisága jellemez, így például bizonyos asztrológiai motívu
mokra épített képei, melyek a nap, a hold, a csillagok, illetve ezek kapcsolatára épülnek 
(Szent Ferenc és Szent Klára mint „világosítók") stb. 

Hogyan hatnak azonban befogadóira, illetve milyen befogadói rétegek számára műkö
dőképesek azok a trópusai, amelyek a barokkos bonyolultságnak, „elmésségnek", illetve 
Csúzy erős absztrakciós igényének következtében ebbe a valószínűleg történeti konven
ciókkal rendelkező, s így a kulturális emlékezet által könnyebben megközelíthető trópus
rendszerbe nem illeszkednek? Csúzynál nagy számban fordulnak elő ilyen, az allegória 
irányába továbbfejlesztett képek, metaforasorok. Tehát igazolódni látszik az az elképze
lés, hogy Csúzy erősen kapcsolódik a barokk retorikák Tesauro neve által fémjelzett 
irányához. Feltűnhet ezen trópusok vizsgálatakor az, ahogyan az egyes immutációs ké
pekben a különböző értelmi síkokat egymásra vonatkoztatja, a konkrét és az absztrakt 
jelentésmezőket egymásba játssza. Ennek reprezentatív példája lehet a Jézus testamen
tuma kép: abban a többnyire narratív keretben, hogy halálakor Jézus az emberiség kü
lönböző tagjaira és csoportjaira milyen ajándékokat hagy, a tárgyak első szinten konkré-

51 Uo., 136. 
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tan értelmeződnek, azonban az absztrakt értelmi síkok bevonása adja meg azt a jelentés
többletet a képeknek, amely miatt ezek különös figyelmet érdemelnek. Mindezt az teszi 
lehetővé, hogy Csúzy kihasználja a szavak dialogicitását, a többrétegűség lehetőségét. 
„Az ö-érette szenvedőknek, a' maga köteleit, lánczait, és beléncsét: Az igazán felszentelt 
Papoknak, qui portant vasa Domini, etc. azt a' feér ruhát, mellyben meg csúfoltatott 
Herodestöl; meg-emlékezvén, minémü tiszta életre kötelezték-légyen magokat [...]. 
Azoknak, a' kik az ö hiv szolgálattyára kötelezték magokat; azokat a' vas-szegeket, 
mellyekkel szent kezei, és lábai a' kereszt-fá-hoz voltának szegezve; hogy, ök-is, olly 
álhatatossak légyenek az Isteni szolgálatban [...]. Néktek búja faitalanoknak: Princípium 
dolorum meorum, etc. azokat a' veszszöket, és ostorokat hadgya, mellyekkel, Pilátustól, 
olly Istentelenöl hat-ezer, hat-száz, hatvan-hat csapásig, meg-ostoroztatott [...]. Néktek 
tobzódóknak, és feneketlen gyomrú zabálóknak s-bor-csiszár részegeskedöknek, etc. azt, 
a' keserű myrrát, és eczetet hadgya, mellyel, a' kereszt-fán ti-érettetek itattatott. [...] 
Néktek hitetekben tétovázó nád-száloknak, azt az oszlopot, mellyhez köttetvén, meg
ostoroztatott" (113-117). 

Máskor a metaforikus és konkrét vonatkozások metszéspontján meglepő, különleges
ségükkel ható képek jönnek létre, amik jelentőségüket abban lelik, hogy általuk „a cso
dálkozásból születik a gyönyör".52 Szent Pálról, illetve a damaszkuszi úton történt pál
fordulásáról írja Csúzy a következőt: „Azért-is le-vetteték ugyan lováról, mert senki 
lovon nem szokott kapálni" (46) - ahol a kapálás az Isten kertjében való munkálkodást 
jelenti, tehát az egyházi pasztorációs munkának a helyettesítő metaforája. 

Visszatérve arra a kérdésre, hogy milyen következményekkel jár a befogadásra nézve 
az immutációs alakzatok ilyen kezelése, elsőként azt figyelhetjük meg, hogy valamilyen 
megértési folyamat olyan értelmezői szinteken is megindulhat, ahol nincs megfelelő 
erudíció vagy a gondolkodás másféle jellegéből adódóan nem lép működésbe a konkrét
absztrakt mezők folyamatos egymásba játszása, illetve az egyes képek mögötti konven
ciórendszer nem (vagy csak nagyon töredékesen) jelenik meg az értelmezői tudatban. 
Gondolhatunk például a fent idézett szövegrészletre, ahol a hitükben megingóknak Jézus 
azt az oszlopot hagyja örökül, amelyhez őt is kikötözték - itt a hagiográfiai vonatkozások 
rendszere jelenhet meg az értelmező számára, s ezáltal a kép még tágabb perspektívákat 
kapcsol be a szövegbe, azonban mindezek nélkül, pusztán a gyakorlati életből származó 
ismeretek és némi absztrakciós készség segítségével is adekvát jelentés hozható létre. És 
valóban, Csúzy trópusainak nem elhanyagolható százalékában használja fel a hétköznapi 
élet tevékenységeit, jelenségeit, így egyfelől megkönnyíti az értelmezést, másfelől olyan 
valóságvonatkozások alkalmazásáról van szó, melyek gyakorlatiságuk révén közelebb 
kerülhetnek a megcélzott befogadói rétegekhez. Végül a szemantikai alakzatok minden 
változatáról elmondhatjuk, hogy leginkább a tanítás eszközévé válnak - ahogy ez a kon
textusukból kitűnik. A tanítás viszont legtöbbször nem elméleti-teológiai tudás átadását 
jelenti, hanem moralizációra irányul - így rendelődik alá az utilitas követelményének a 
trópusalkotás. 

52 Uo., 124. 
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A szemantika immutációs alakzatairól szólva nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy 
nemcsak a befogadó részéről kívánnak meg értelmezői közreműködést, hanem maguk az 
alakzatok létrejötte is valamilyen értelmezési folyamat(ok) eredményének tekinthető. 
A prédikációban mind a szerző, mind a befogadó állandó értelmezésre kényszerül, s az 
értelmezések kényszerében kitüntetett szerepe van a szemantikai trópusok mellett a 
Szentírás értelmezési kényszerének - ezért a következő fejezetben ennek tárgyalása kerül 
sorra, a bibliai hermeneutika tükrében. 

Bibliai hermeneutika 

„Az egészen Winckelmannig eleven emblematika a barokk korban ismét feltöltődik az 
allegória középkori szellemével" - írja Ohly a középkori írásmagyarázatról szóló tanul
mánya záróakkordjaként.53 A bibliai hermeneutika középkori válfaja tehát virágkorát éli 
korszakunkban. Úgy tűnik, Csúzy is tudatosan alkalmazza ezt a tudást, legalábbis erről 
győzhetnek meg azok a reflexív kijelentései, amelyek az írásmagyarázat mikéntjét érin
tik. Ebből a szempontból árulkodó például Csúzy következő megnyilatkozása: „Csodá
latos és álmélkodás-ra méltó dolognak véllyük (bötü-szerént értvén a' szent írást) hogy 
Istennek kedves szolgája Moyses, az egeket, mint elmés okosság, és érzékenség-nélkül-
valo állatokat figyelmezteti folyó szavaira..." (366.) Itt az írás szó szerinti értelmét hang
súlyozottan mint az értelmezés egyik lehetőségét jelöli meg, számot adva így arról a 
tudásáról, hogy a Szentírás értelmezésének más szintjei is léteznek. A szó szellemi értel
mének fokozatait (allegorikus, tropologikus és anagogikus - ahogyan a középkor jelölte 
meg őket) Csúzy is hasznosítja, s ennek tudatosságáról tanúskodnak egyes megfogalma
zásai, így amikor a bibliai „dolgok" „titkos értelméről" (181) beszél, például ,,a' mi Iste
nünknek tellyes tehetségünk-szerént, szent, és igaz ajándékokat mutassúnk-bé, az-az, 
nem aranyot, tömjént, a' vagy myrhát, s-nem-is szentek ezek magokban, hanem mysticas 
(azt mondgya emiétett Szent Ágoston) más titkos értelemmel tellyes ajándékokat, 
mellyek ezeken, külső jelenséggel példáztattanak" (21-22). A „titkos értelem" megfelel
tethető a középkori fogalomhasználat „sensus mysticus"-ának, ami akkor válik érzékel
hetővé, megragadhatóvá, azaz „sensus spiritualis"-szá, ha a szövegben kibomlik. 
A „külső jelenséggel példáztatás" itt retorikailag a szimbólummal vagy a metaforával 
való helyettesítés aktusának felel meg, másfelől azonban ezt a retorikai eljárást éppen az 
teszi lehetővé, hogy a különböző szavak (vox) által jelölt dolgokban (res) többféle érte
lem is rejlik, köztük pedig a „titkos értelmek" is - a „sensus spiritualis"-ok. Ez az idézet 
abból a szempontból is meggyőző lehet, hogy a Biblia konkrét, szövegszerű értelmezé
sétől elszakadva jelenik meg, tehát általában a metafora-, illetve szimbólumalkotás és 
-alkalmazás szempontjából is figyelembe kell vennünk a sensusok működését. Azonban 

53 Friedrich OHLY, Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter, Zeitschrift für deutsches Altertum und 
deutsche Literatur, 1959. Magyarul megjelent: A szavak szellemi jelentése a középkorban, ford. BERNÁTH 
Árpádné = Ikonológia és müértelmezés, 1, Az ikonológia elmélete, szerk. PÁL József, Szeged, JATE, 1986, 
230-262. 
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ha a mennyiségi arányokat tekintjük, többnyire a bibliaértelmezés konkrét aktusától nem 
elszakadva jelentkezik ez a megújuló középkori allegorizáló szellem - legalábbis ezt 
mutatják Csúzy prédikációi. Nyilván ebben közrejátszik az a folyamat is, hogy a közép
korban megjelenő allegóriaszótárak, rögzítve az értelmet, a „sensus spiritualist" a szim
bólum határai közé szorították bizonyos szavak esetében. 

Mindenképpen úgy tűnik, termékeny lehet annak a vizsgálata, hogy miképp működteti 
Csúzy a bibliai hermeneutikát, s a középkorból származtatott, az írás négy értelméről 
szóló tan nyomai milyen értelmezési müveletekre indítják a prédikátort, illetve ha nem 
maga hajtja ezeket végre (sok esetben megjelenik valamilyen tekintélyre való hivatko
zás), akkor milyen értelmezési müveleteket fogad magába a prédikáció. 

Először a „sensus allegoricus" módozatait tekintjük át, vagyis azokat az eseteket, ahol 
az allegória „a tipológia modern fogalmával azonos jelentésű, az előkép és a beteljesülés 
egymásra vonatkoztatása - az Ó- és Újszövetség."54 Csúzy gyakran használja a „képes 
árnyék" kifejezést - leginkább olyan kontextusban, amikor a tipologizálás módszerét 
működteti a szövegben, például „Ester pedig, képes árnyéka, és igen szép példája vala a' 
B. Szűznek" (486), vagy amikor a fíliszteusok azon tettéről ír, hogy a kovácsokat kiűzték 
Izraelből: „Igen szép bizonysága vala ennek, noha árnyékos képezésben, a'-maz Filistae-
usok ravasz cselekedete..." (180-181), ahol tehát a fíliszteusok tette Jézus kereszthalálá
nak előképévé válik. A tipológia alkalmazása egészen gyakori Csúzynál, például Szűz 
Mária előképeként többször szerepel Eszter, még többször az Énekek énekének jegyese: 
„Hanem, a' szerelmes, a' mi mái Eszter Asszonyunk a' Boldogságos szűz talála kegyel
met a' menyéi Asvérusnál" (89). Ezek az egész prédikációkötetet átszövő, visszatérő 
metaforákká válnak - nyilván jelentős exegetikai hagyományrendszerrel a hátuk mögött 
-, viszont vannak ritkább és ezért figyelemreméltóbb képei is, amelyek a tipológiai 
szemléletmódnak köszönhetik megszületésüket. A tékozló fiú mint Jézus Krisztus előké
pe sokkal elképzelhetöbb lenne ellentétes relációban, mint párhuzamosságban - ahogy 
Csúzy is alkalmazza. Ez a szokatlan kapcsolat is csak abban a gondolkodási mechaniz
musban képzelhető el, amely tudatában van annak, hogy egy dolognak két ellentétes, 
egymást kizáró jelentése is lehet. (A tékozló fiú egyébként más prédikációjában hasonló 
párhuzamba állító eljárás következtében Szent Ferenc előképe is lesz.) 

Nem nevezhetjük tipológiának a szó eredeti értelmében, de a tipologizáló gondolko
dásmód nyomai jelentkeznek olyan szövegalakítási módokban, amikor például Szent 
József jellemzéséhez az ószövetségi József-történetben elhangzó passzusokat használ fel 
- ezzel tulajdonképpen előképként kezeli az Ószövetség Józsefét. Mikor azonban Szűz 
Mária alakjának megjelenítésekor a Szűz alakját a Mária és Márta-történetben megjelenő 
Máriáéval mossa egybe, akkor már azért sem beszélhetünk tipológiáról, mert a kellő 
időbeli distancia sincs meg (Ószövetség-Újszövetség). Ha a befogadók bibliaismerete 
hiányos, akkor ezek az összemosások nem tűnnek fel. Mindez azonban valószínűleg 
semmiképpen nem gátolja meg a hallgatóságot abban, hogy a prédikáció fő mondaniva-

54 i/o., 240. A kérdéshez lásd még: Tipológia és apokaliptika (Rudolf Bultmann, Gerhard von Rad, Leon-
hard Goppelt), Bp., 1996, különösen 15-25. 
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lóját megértsék, tehát a movere funkció működésbe lépjen. Magyarán a tipológiával való 
ilyen jellegű játék a prédikátornak lehetőséget adott egyéni képességeinek, esetleg találé
konyságának felvillantására, anélkül, hogy ez a megértés gátjaként jelentkezett volna a 
hallgatóság részéről. 

A sensus allegoricus alkalmazásánál érdekesebb szempontunkból a sensus tropologi-
cus megjelenése, hiszen ez morális útmutató szerepét tölti be: az üdvösség felé vezető 
utat mutatja meg, s ilyen értelemben pedig az utilitas követelményét tartja szem előtt, s 
abban segít, hogy a hívő a maga hasznára fordítsa az oktatást - ahogyan ezt nem is egy
szer hangsúlyozza Csúzy, főként a prepozíciókban. 

A „Jézus testamentuma" érdekes példája annak, milyen sokoldalúan tudja működtetni 
az írásmagyarázatot az írás szövegétől elszakadva. A bibliai eredetű metaforáinak, szim
bólumainak jó része ilyen tropologikus írásmagyarázati nyomot visel magán. 

A sensus tropologicus konkrét bibliai helyek értelmezésének kapcsán is érvényesül, 
mint ahogy a következő, Jézus szavait értelmező szövegrészletből is kitűnik: „Ez, kiál
totta, a' magas kereszt-fának oltárán, sitio! szomjúhozom! az-az, a' ti szereteteteket a' ti 
üdvösségteket" (208). 

Érdemes figyelmet szentelni a Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok napjára írt har
madik prédikációnak, amelyben a szöveg retorikai kohézióját az biztosítja, hogy Csúzy a 
természet képeire építi az egész prédikációt, hangsúlyozva, hogy a Természet azonos 
Isten könyvével. A középkor allegorizáló szemléletmódjában ennek a gondolatnak köz
ponti jelentősége van, Clairvaux-i Szent Bernát például a következőképpen fogalmaz: „a 
kövek és a fák szava többet ér a könyveknél: a teremtés könyvét kell olvasni és betűit 
meditálva értelmezni."55 Csúzy mintha csak ezt az eljárást alkalmazná említett prédikáci
ójában - a természet jelenségei tropologikus értelmet nyernek a metaforézisben: 
„valamelly fák nem-virágoznak (ki-vévén igen kevesset, minémü a' füge-fa) gyümolcsel-
sem biztatnak" (163). 

Az írásértelmezés anagogikus vonulata viszonylag kevés szerepet kap, ez viszont nem 
jelenti azt, hogy az egyes szövegekben a négy értelem közötti oszcilláló értelemkibom-
lásban ne lennejelentősége. 

Az etimologizálás által szintén a szó szellemi jelentéséhez lehetett közel kerülni.56 

A skolasztikus etimologizáló módszer, melyet Csúzy is alkalmaz, szintén ennek a gon
dolkodásmódnak volt az eredménye. Természetesen nem saját kútfőből származó etimo
logizálásról van szó, még akkor sem, ha az esetek nagy részében a források megjelölése 
hiányzik a margóról. Az etimologizálás nemcsak a világ dolgainak az összefüggését 
mutatja meg, hanem érdekes figyelemfelkeltő elemként is funkcionál a prédikációk szö
vegében, illetve gyakran az argumentáció és az illusztráció eszközeként jelenik meg. 
A Boldogságos Szűz hét epeségéröl és skapuláréjáról szóló prédikációban Szűz Mária 
nevének magyarázatával annak fájdalmát bizonyítja, Szent Jeromosra hivatkozva: „Most 
veszem eszembe, miért neveztetett-légyen Szűz Aszszonyunk Mariának; ám Maria (Szent 

5 5 OHLY, i. m., 245. 
56 i/o., 242. 
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Jeromos botü-szerén-való magyarázása-szerént) annyit tészen, mint Maré amarum, keserű 
tenger" (432). A Szent Mihály-napi prédikációban az angyal állandó pártfogó szerepét 
erősíti meg az etimológiával, amit az anagrammatikus eljárás még inkább a misztikumhoz 
kapcsol: „az ö neve Michael etc. annyit tészen quis ut DEUS etc. mellyet jobb kezében 
tartott, s-ezen szókkal ékeséttetett, két élü fegyvere is jelenget; ám, ebből, ha anagrammát 
csinálok, az-az, ha meg-fordétva olvasom, a' bötüket, quis ut DEUS? az jö-ki belőle: usque 
istud, szinte eddig; túdni-illik az emiétett ítélet napig fogja pártunkat" (465). 

Még idézhetnénk néhány példát a prédikációskötetből, de talán ennyivel is kellőkép
pen illusztrálni lehetett Csúzy vonzódását a skolasztikus etimologizáláshoz. Arra a kér
désre kell tehát választ keresnünk, milyen befogadót céloz meg ez az eljárás, pontosab
ban milyen a teremtett olvasó. Látható, hogy a magyarázatok latin nyelvismeretre épül
nek, de minden esetben fordítást kapnak. Még az anagramma definícióját is megadja 
Csúzy, tehát nem kell mindenképpen latinos műveltséggel rendelkeznie az olvasónak, 
hogy megértse a gondolatmenetet. 

Társzó 

Csúzy hitszónoki tevékenysége tudatos feladatvállalást mutat arra irányulóan, hogy a 
prédikációk szélesebb körű befogadói réteg számára is hatásosak legyenek. Ezt tükrözi 
témaválasztása, mely szinte minden esetben a moralizációra irányul, vagyis nem a 
docere, hanem aflectere (movere) funkció kerül előtérbe - ez bizonyítható a propozíciók 
vizsgálatával. Az exemplumok szövegbeli funkciói közül egyre nagyobb szerepet kap a 
moralizáció, ami a túlvilági üdvözülésre koncentrálva az ehhez szükséges viselkedésre 
irányítja a figyelmet, vagyis az életmód gyakorlati kérdéseire ad választ, erőteljesen 
hangsúlyozva ennek túlvilági hasznát. Ilyen értelemben pedig mint érvek nem a 
honestum, hanem az utile kategóriájába soroltatnak. A prédikációknak a gyakorlatibb 
jellegét kiemeli az is, hogy a bibliahermeneutika legerősebb vonulata a tropologikus 
értelmezés, így a tanítás átfordítható a hallgatóság konkrét életbéli szituációira. 

A képhasználat vizsgálata során megállapítottuk, hogy a képek bonyolult szemantikai 
vonatkozásaik mellett leginkább olyan valóságelemekböl táplálkoznak, amelyek a leg
különfélébb hallgatók számára evidenciaként létező ismeretek köréből származnak, mivel 
leginkább a hétköznapi élet tevékenységeihez kapcsolódnak. így barokkos bonyolítottsá-
guk ellenére is evidens kapcsolódási pontot teremtenek minden befogadó számára - ez az 
eljárás ismét szélesebb befogadói réteg számára teszi elérhetővé, azaz befogadhatóvá a 
szónoklatot, anélkül, hogy az elmésség tesaurói követelményeit háttérbe szorítaná. 

A prédikációk szerkezeti felépítettsége tekintetében már óvatosabban kell fogalmaz
nunk, ugyanis a nem szigorúan kötött szerkezetet egyrészről értelmezhetjük retorikai 
fegyelmezetlenségnek is, de a Manuductio például a szerkesztésre vonatkozólag nem ad 
meg kötött szabályokat, ennek a kérdésnek sokkal kevesebb figyelmet szentel, mint a 
szónoklat lehetséges díszítőelemeinek. A logikusabb, szigorúbb szerkezetben azonban 
tükröződne a szónok önfegyelme, erről pedig Csúzy esetében nem mindig beszélhetünk, 
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így ennek hiánya bizonyos szintű igénytelenséget is jelent. (Ez a fegyelmezetlenség a 
túlbonyolított mondatok befejezetlenségében vagy a bibliai hivatkozások pontatlanságá
ban is megnyilvánul.) Innen nézve Csúzy azon kijelentéseit, hogy milyen kvalitású kö
zönségnek írja prédikációit, ezek a toposzok a mentegetőzés feladatát látják el - már 
amennyire Csúzy tisztában van prédikációinak különböző hiányosságaival, azokkal, 
amelyek a tudósabb (tehát teológiailag-retorikailag képzett) hallgatók/olvasók számára 
lehetnének feltűnőek. 

Vizsgálódásaink nyomán úgy tűnik, hogy valóban beszélhetünk popularitásról Csúzy 
prédikációiban, a fogalmat azonban két oldalról is megközelíthetjük. Egyfelől megragad
ható az a törekvés a prédikációkban, hogy minél szélesebb, azaz kevésbé müveit rétegek 
számára is működőképesek legyenek a hitszónoklatok, s ennek az irányultságnak a meg
léte olyan retorikai eljárások alkalmazását is implikálja, amelyek - úgy tűnik - valami 
közös retorikai hagyomány és tudáskészlet részeként jelen vannak a gyakorlatban, a 
felekezeti elkülönülések ellenére.57 Látnunk kell azonban azt is, hogy minden elem csak 
funkcionálisan szolgálhatja a popularitást: így például Önmagukban a népiesnek látszó 
elemek még nem ennek bizonyítékai, mert általában a barokk jellemzőjének is tekinthet
jük őket. Az egyes elemek csak a kontextus és a használat módja által állhatnak a popula
ritás szolgálatába. Tehát azt az esetlegesen felmerülő gondolatot, miszerint a barokk 
próza bonyolultsága révén nem lehet alkalmas arra, hogy a befogadás minden szintjén 
funkcionálhasson, nem oszthatjuk. Ugyanis a képalkotás rétegzett volta például éppen azt 
világította meg, hogy miként működhetett a befogadás több szinten, s ezt mutatta a latin 
citátumok szövegbeli kezelése is. Ha megpróbálunk rekonstruálni egy feltételezhető 
befogadói kompetenciát, mely a prédikációk megértéséhez szükséges, akkor ez alapvető
en sem nagy erudíciót, sem pedig erősen absztraháló gondolkodási mechanizmusokat 
nem igényel, vagyis a teremtett olvasónak nem kell szükségszerűen mély teológiai-iro
dalmi képzettséggel és latinos műveltséggel rendelkeznie. 

A popularitás másik megközelítés felől jelentheti a prédikációk olyan teológiai, retori
kai stb. hiányosságát vagy inkább kidolgozatlanságát, amellyel Csúzy feltehetőleg tisztá
ban van - bizonyos szinten. így azok a szerénység-toposzként értelmezett önreflexiók 
sem maradnak megindokolatlanok, amelyekben Csúzy a tudós pallérozott elméktől hatá
rolja el magát. 

Végül a „fodorétott ékes szók" kifejezést még érdemesnek találjuk alaposabban meg
vizsgálni. A dolgozat elején idézett tanulmányok az ellentmondást leginkább abban lát
ták, hogy Csúzy a „fodorétott ékes szóktól" elhatárolja magát, mégis ezekkel beszél. De 
vajon általában az ékes, barokkosán retorikus beszédet kell értenünk ezeken? Lukácsy 
Sándor idézett tanulmányában felveti, de kifejtetlenül hagyja azt a gondolatot, hogy a 
prédikátorok antiretoricitása nem általában a retorikára vonatkozik, hanem, ahogy ő 
fogalmaz, a „világi retorikára". Az elméleti munkák, kézikönyvek nem mindig tesznek 
határozott különbséget a világi és egyházi retorika között, s itt ismételten a Manuductióra. 
hivatkozunk, amelyben, bár a két fogalom, a contio és az oratio elkülönül egymástól, a 

57 BARTÓK, Medgyesi Pál...,i. rn.,1. 
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szónoki beszéd művészetének tárgyalása során a szerző nem tesz különbséget a világi és 
az egyházi retorika eljárása között. Az azonban már a középkori prédikációs irodalom 
közhelyei közé tartozik, hogy a szerzők elhatárolják magukat a tudományos stílustól, 
vagyis hangsúlyozzák, hogy a prédikátornak nem a bölcsességét kell fitogtatnia, hanem 
Isten dicsőségére, embertársai épülésére kell beszélnie.58 Ehhez a hagyományhoz kap
csolódnak a puritánus szerzők, amikor elhatárolódnak egyfelől az ún. tudományos stí
lustól, másfelől pedig az udvari stílustól. Ennek továbbélésével pedig immár felekezettől 
függetlenül számolhatunk - amint ezt Lukácsy Sándor tanulmánya is mutatja.59 Elképzel
hetőnek tartjuk, hogy az udvari stílus elítélése a katolikus szerzőknél egyfajta reakcióként 
jelentkezhetett a protestáns, azon belül is különösen a puritánus gyakorlatra, amely erre 
hivatkozva ítélte el a katolikus beszédek stílusát. így például Debreceni Szűcs János 
1666-ban a jezsuita stílust jellemezte azokkal a toposszá vált fordulatokkal, amelyeket a 
prédikátorok az udvari beszédmódra alkalmaztak: „amaz Iesutai mázos, czikornya, méz 
beszéd", s ezzel szemben saját szónoki eszményét ekképp fogalmazta meg: „Szeledseg
gel, és alázatossággal kel az iget praedikállni, nem festet fület csiglandoztato czifra be
szédek által."60 Csúzynak korábban már idézett megnyilatkozásai, úgy tűnik, szintén 
ahhoz a hagyományhoz kapcsolódnak, amely a hitszónoklatot elkülöníti a tudós és a 
világi jellegű beszédmódoktól. A „fodorétott ékes szók" kerülése talán nem is annyira a 
barokk retorika elutasítását jelenti, mint inkább egy változatának elutasítását: az öncélú 
szófodorgatásokat, s talán az olyan jellegű okoskodást (argutia) is, amit Koltay-Kastner 
„Pázmány által elítélt szóhegyezés"-ként jellemez,61 s ami egyébként közkedvelt volt a 
Seicento barokkjának gyakorlatában. Erre a Manuductióbm két példa is van: ezekben azt 
mutatja be, hogy Krisztus milyen szócsavarással nevezhető tékozló fiúnak, Szent Ignác 
pedig „ambitiosusnak".62 Csúzynál az ilyen jellegű szófodorgatásra - amikor is egy hi
ányból (vitia) lesz erény (virtus) - ritkán találunk példát. Ezek között azonban szerepel 
az éppen a Manuductio által is említett „Krisztus mint tékozló fiú" hasonlat. Csúzy tehát 
ismeri ezt a retorikai eljárást, tudja, hogy miként kell „fodorétott ékes szókkal" beszélni, 
ő azonban ritkán alkalmazza. Talán nem véletlen ez a prédikációk popularitása szem
pontjából sem, ugyanis az egyszerűbb befogadó számára esetleg félreérthetőek lehetnek 
az ilyen jellegű hasonlatok. Ebben az esetben pedig Csúzy nem a díszített, barokkos 

58 TARNAI Andor, „A magyar nyelvel írni kezdik": Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, 
Bp., Akadémiai, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika), 71. 

59 Csúzy udvarellenességéről, antimachiavellizmusáról vö. LUKÁCSY Sándor, Az állam lelke: Machiavelli 
és egyházi irodalmunk, ItK, 1998, 307-322. 

60 Idézi TARNAI Andor, A váradi Orator extemporaneus = Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmányok Klaniczay 
Tibor emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi, 1994, 365-378. 

61 KOLTAY-KASTNER, Í. m., 127. 
62 „Possunt & virtutes, vitiorum oppositorum nomine induci, & e contra vitia nomine virtutum. Sed in his 

magna opus est prudentia. Hinc Christum v. g. quod Patris aeterni sinu relicto, &c. in terras descenderit filium 
prodigum vocabis applicando ea, quae hie aegit, Christo, quae omnia nimiam ipsius, ut Apostolus ait, eamque 
profusissimam in nos peccatores misericordiam commendant. Eadem prorsus ratione S. Ignatium ambitiosum 
vocare poteris; ea omnia, quae ambitiosi pro dignitate aliqua consequenda agunt, & patiuntur; ipsi Ignatio DEI 
glóriám semper maiorem ambienti: applicando." Manuductio ad eloquentiam..., i. rn., 383-384. 
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beszédtől határolja el magát, hanem egy olyan retorizálástól, amitől nem idegen a sza
vakkal való öncélú játék sem. Ilyen értelemben sincs ellentét Csúzy önreflexiói és önel-
várásai, illetve a megvalósult prédikációk jellege között. 

A 18. század elején a katolicizmus pozícióiért folyó küzdelem az irodalmi beszéd
módra is kihatott. Az egyházi szónoklatnak éppen ezért minél szélesebb tömegekhez 
kellett szólnia. E törekvés tudatosságát bizonyítja a Lukácsy Sándor által összegyűjtött 
gazdag „példatár", melyben a megcélzott olvasó igényeihez történő igazodás nyer meg
fogalmazást. Vizsgálódásaink azt mutatják, hogy Csúzynál a popularitásra törekvés a 
megcélzott befogadói réteg számára adekvát eljárásnak mutatkozott, a szöveg által „te
remtett olvasó" ugyanis megfelelhet ennek a rétegnek. Vagyis a barokk próza, a barokk 
retoricitás ilyen jellegű megvalósulása önmagában hordta a popularitás, a népszerűsítésre 
törekvés lehetőségét, ezzel a korabeli egyházi próza egyik elterjedt beszédmódját hozta 
létre, nem jelentéktelen értékekkel gazdagítva a magyar irodalmat. 
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