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néhány aspektusára világít rá. Előbb a poétika 
szerepét emeli ki a szerző az iskola tanrendjében, 
majd az 1690 és 1732-es évek kéziratos vizsga-
vers-gyűjteményének szövegét közli is (a szerzők a 
Kolozsvári Unitárius Kollégium diákjai). A tanul-
mánykötet egészének egyik kuriózuma, vélemé-
nyem szerint, az 1784-ben kiadott Leány Ábécéről 
szóló írás („Leány Á-Bé-Cze – A Felsőbbek en-
gedelméből”). A fi úk tankönyvével való összeve-
tésből láthatjuk, hogy az ebből hiányzó szövegek 
ugyanúgy árulkodnak a korabeli elgondolt férfi /nő 
szerepekről, mint a beválogatott textusok.

A kötetzáró fejezet hív a legtávolabbi időutazás-
ra: mégpedig néhány középkori legenda és kódex 
világába. Első megjelenési körülményeikből kifo-
lyólag könnyedebb hangvételű, népszerűsítő jelle-
gűek a Clunyi reformról és a Codex Aureusról szóló 
publikációk. Árpád-házi Erzsébet liturgikus tisztele-
tének történetét, változását vizsgálja a szerző A spe-
cifi kum megmutatkozása Szent Erzsébet liturgikus 

tiszteletében című tanulmányában. A Domonkos-
legenda vonatkozásában pedig a szegénység erényé-
nek és fogalmának alakulását követhetjük nyomon. 
Végezetül kiemelném A bollandista olló… című ta-
nulmányt, amelyben Farmati Anna nem csupán a le-
genda pontosított körülhatárolását fogalmazza meg 
(jelezve, hogy nem teljesen precíz a kézikönyvekből 
ismert meghatározás: „középkori kisepikai műfaj, 
amely egy szent életét beszéli el”; ahogy pontatlan 
lenne a legendák célját is „megörökítésre, illetve 
eszményállításra” szűkíteni), hanem kiváló össze-
foglalást nyújt a műfaj szerkesztésének, feldolgozá-
sának a mérföldköveiről is.

Az itt bemutatott tanulmánykötetet nem csu-
pán tudományos érdeklődés céljából érdemes kéz-
be venni, sokszínűsége miatt élvezetes olvasmány 
lehet bárki számára, aki kapható egy kis középkori, 
kora újkori kalandozásra. 

Kónya Franciska
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Pintér Márta Zsuzsanna könyve első, beveze-
tő részében kutatásának előzményeiről, György 
Lajos munkásságáról beszél, aki a nagy Márton 
Áron püspök támogatásával gyűjtötte össze azt az 
anyagot, amit később, halála előtt újragépelt, azzal 
a reménnyel, hogy „Jobb egy tökéletlen mű, me-
lyet szerencsésebb idők könnyen kiegészíthetnek 
és teljessé tehetnek, mintsem kárba vesszen egy jó 
szándék, melyet csak néhány lépés választott el a cél 
elérésétől”.

2009-ben, hatvanévnyi várakozás után, valóban 
megjelent a mű, amelyet Fejér Tamás kutatómun-
kája pontosított. A Fejezetek Mártonfi  József erdé-
lyi püspök (1746−1815) életrajzából című György 

Lajos-monográfi a alappillérként a további kutatá-
sok lehetőségét teremti meg, ezek szép eredménye 
a Pintér Márta Zsuzsanna könyve is, amelyben a 
kutató Mártonfi  József szépirodalmi műveit mutatja 
be. A „kis kötet” (a szerző saját szavai) 174 oldalas, 
amiből az első száz a könyv tanulmányrésze, a többi 
melléklet. 

Pintér Mártának, izgalmas nyomozómunka 
eredményeként, sikerült előkerítenie több olyan 
kéziratot is, amiről némely korábbi és jelenlegi ku-
tatóknak csak tudomásuk volt, de megtalálni nem 
tudták. Ilyen értékes kézirat például a Mártonfi  
színdarabjait tartalmazó iratcsomó, amelyet e so-
rok írója is keresett Gyulafehérváron, s mivel nem 
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talált, csalódottan kellett lemondania a műről, hogy 
annál nagyobb örömmel vegye tudomásul, hogy a 
kézirat mégiscsak létezik, Kolozsváron. A kuta-
tónak a felfedezése többszörös lehetőséget terem-
tett Mártonfi  József életútjának és munkásságának 
megismeréséhez, hiszen a színdarabok mellett egy 
teljes kézirategyüttes vált ezáltal kutathatóvá. Pintér 
Márta Zsuzsanna alapos, nyomkövető feltáró mun-
kájának eredményeként ismertté váltak olyan mű-
vek is, amelyekről egyáltalán nem tudott a szakiro-
dalom. Többek között a három ismert mellett még öt 
prédikáció, színdarabok, levelek.

Mártonfi  József költői kibontakozását elemezve 
a szerző megállapítja, hogy a főpapi és köztisztvise-
lői funkciói mellett mecénáskodó Mártonfi t éppen 
hivatali szerepvállalásai kényszerítik rejtőzködésre. 
Az önmegmutatkozásra Révai Miklósnak a Magyar 
Hírmondóban megjelent szerkesztői programlevele 
ad okot és egyben lehetőséget. A Révainak írt levél 
(1784. február 2.) jelentős a költői szerepvállalás 
megértése szempontjából. A kutató ebben a levél-
ben látja megfogalmazódni Mártonfi  költői nyilvá-
nosságigényét, aki aztán hosszú évekig – attól való 
félelmében, hogy poétává avatják – újra hallgatásba 
burkolózott. 

Pintér Márta Zsuzsanna a György Lajos által 
készített Mártonfi -életrajzhoz hozzáfűzi kiegészí-
tésként, hogy az eddigi ismereteinkhez képest még-
iscsak Csíksomlyón kezdhette tanulmányait. Innen 
kerül Székelyudvarhelyre, ahol Lestyán Mózes és 
Illei János drámafordító, -író tanárok hatása alá ke-
rült. Ez a hatás érezhető a szerző szerint a későbbi 
Salamon-drámában. Az előbb említett két tanár kö-
zül az utóbbi javaslatára Mártonfi  újra iskolát vált, 
s Illeivel együtt a színházi és szellemi élet erdélyi 
központjába, Kolozsvárra megy. 

A szerző érzékenyen mutatja be a Kolozsvárról 
szolgadiákként elinduló, egyre elismertebb tanárrá 
váló, majd végül püspökké elemelkedő Mártonfi  
pályafutását. Ennek az egyre magasabbra ívelő élet-
útnak mindig is fontos része maradt a tudományos-
ság és a tudományok szeretete. Pintér Márta találóan 
jegyzi meg róla, hogy, akár a magyar nyelv erede-
téről, akár a Schlözer-vitáról legyen szó, igyekszik 

tárgyilagos maradni a sarkalatos kérdésekben is. 
Mecénásként nem zárkózik el Cserey Farkas kérése 
elől sem, hogy Csokonai sírkövére pénzt adjon (igaz 
ugyan, hogy előbb szeretné, ha Cserey megismertet-
né vele az elhunyt poéta költészetét). 

A Mártonfi −Révai-levelezés ismertetésére is 
kitér Pintér Márta Zsuzsanna, ennek hátterében a 
kölcsönös barátság mellett Mártonfi  mecénási ma-
gatartása is súlyt kap. Érdekes része ennek a fejte-
getésnek Révai nyelvválasztása, ami a Mártonfi val 
való levelezés magyarnyelvűségén átsugárzó benső-
ségesség érzésével társul, s amit akkor is továbbörö-
kít, amikor az amúgy latin nyelven levelező Paintner 
Mihálynak idéz a püspök szavaiból. Ám verseit latin 
fordításban publikálja, és ezáltal teszi ismertté a kö-
zönség számára a költő Mártonfi t. A szerző rámutat 
arra, hogy a legújabb kutatások szerint a latin nyelv 
sokkal inkább jelen van a magyar felvilágosodás 
költőinek gondolkodásában és életművében, mint 
ahogy eddig gondoltuk; a latin a szellemi elithez 
való tartozás kifejező eszköze lehetett, ami meg-
magyarázza Révainak a latin nyelvhez való ismételt 
visszatérését. 

Pintér Márta Mártonfi  József hatásának véli 
azt, hogy több piarista elkezdett magyarra fordíta-
ni színdarabokat; hiszen Mártonfi  1794-ben Révai 
Miklósnak írt egyik levelében arra szólítja fel le-
velezőtársát, hogy kezdjenek drámákat írni, mivel 
kevés az eredeti mű. Révai ebből a levélből inspi-
rálódva szólítja fel társait a fordítások készítésére. 

A színházpártoló Mártonfi ról kiigazító adattal 
szolgál a szerző. Enyedi Sándor szerint Mártonfi  
püspök utasította vissza azt a kérést, hogy a jogaka-
démia hálótermét előadásokra használhassák. Erről 
Pintér Márta röviden megállapítja, hogy akkoriban 
(1792) nem volt még püspök Mártonfi , úgyhogy a 
döntést sem ő hozta ebben az ügyben. Ami pedig a 
kötelező színházadó bevezetését illeti, erről azt állít-
ja, hogy Mártonfi  csupán az egyház adómentességé-
nek jegyében ellenkezett, ő maga azonban nagy ösz-
szegeket áldozott színházépület építése érdekében. 

Mártonfi  tanári képzéséről, a repetita humaniorum 
elvégzéséről, budai tanárkodásáról kéziratos taná-
ri segédanyag szolgáltat információkat, amelyről 
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Pintér Márta azt állítja, hogy színvonalával kiemel-
kedik a kor magyarországi anyagából. A tanítás 
folyamatában felhasznált jegyzet poétikai írások 
mellett tartalmaz Metastasiótól származó drámaki-
vonatokat, egy jegyzéket a különböző műfajokban 
és témákban használható könyvekről. Ez a gyűjte-
mény őrizte meg Mártonfi  kéziratos történelmi drá-
máit, amelyeket budai diákjai be is mutattak 1769 
és 1772 között. A szerző megfi gyelése szerint a 
Mártonfi  által felsorakoztatott jezsuita írók egy mo-
dernebb drámaíró nemzedék ismeretét bizonyítják. 

A költészetről beszélve a szerző megállapít-
ja, hogy Mártonfi  József verseiben kimutatható a 
képiségre építő rokokó hagyomány, amelyben a 
hétköznapi és a szent, a jó és a szép fi lozofi kus gon-
dolatokkal fonódik egybe. A pásztorköltészet jegyeit 
magán viselő költészet és az irodalmi levelezés kor-
társ megítélése mellett a szerző egy tágabb irodalmi 
keretben is elhelyezi a vizsgált alkotásokat. 

A kötet legterjedelmesebb része a Mártonfi  drá-
máiról szóló fejezet. Fejtegetését a magyar történel-
mi témájú drámák latin nyelvűségének a kérdéséből 
vezeti le Pintér Márta. A Thomas Nádasdius, Buda, 
Mathias Corvinus című történelmi drámák eredeti 
alkotások, amelyek Mártonfi  komoly drámaelméleti 
tudásáról is vallanak. A Hypocrita című komédiában 
a szerző Molière hatását látja megnyilvánulni.

Mártonfi  verses magyar drámafordításáról, a 
Salamon című műről beszélve Pintér Márta felkutat-
ja a Salamon-téma korábbi jezsuita feldolgozásait, 
ami a mű megértésében és elhelyezésében kulcsfon-
tosságú. Andreas Friz munkásságának hatását érez-
hetjük több történelmi téma feldolgozásában. Friz 
Salamon Hungariae rex című műve Lestyán Mózes 
és Illei János közvetítésével vált ismertté Mártonfi  
számára, aki a hetvenes évek elején elkészíti a drá-
ma teljesen formahű fordítását. Pintér felhívja a fi -
gyelmet arra, hogy az időmértékes verselés átvétele 
és használata Mártonfi  részéről egybeesik az antik 
versformák magyarországi-erdélyi meghonosításá-
nak első kísérleteivel. 

A munka Mártonfi  József egyházi beszédeinek 
feltérképezésével zárul, amelyek közül a legérdeke-
sebb az igaz megvilágosodásról szóló prédikáció. 
A beszédet teljes egészében olvashatjuk a kötet mel-
lékletében. Ugyanitt megtalálhatóak Mártonfi  József 
versei, drámafordítása, Révai Miklóshoz írt levelei. 

Pintér Márta Zsuzsanna könyve hozzájárul 
ahhoz, hogy az eddig oly sokáig „rejtőzködő” 
Mártonfi  József irodalmi munkássága végre is-
mertté váljék, és elnyerje az őt megillető helyet a 
magyar irodalomban.

Vulkán Vera Tünde
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2017 májusának utolsó napjaiban az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület adott helyet A nyelvföldrajztól 
a névföldrajzig című nemzetközi konferenciasoro-
zat nyolcadik rendezvényének, mely A nyelvterü-
let keleti peremén alcímet kapta. Ekkor mutatták 
be ‒ itt Erdélyben először ‒ A Kárpát-medencei 
történeti családnévatlaszt, melynek szerzője a 
fent említett konferenciasorozat megálmodója, 

főszervezője. Az atlasz megjelenése rendkívül fon-
tos: egyrészt a szerző tudományos munkásságának 
jelentős állomása, másrészt a teljes magyar történe-
ti személynévkutatás nélkülözhetetlen forrásanya-
ga. Akár jelképesnek is tekinthetjük az örvendetes 
tényt, hogy ti. az EME székházában került sor a be-
mutatóra, hiszen Kolozsvárhoz, Szabó T. Attila ne-
véhez (akinek személye, tudományos munkássága 


