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A családi háttér

Fridvalszky Mátyás
Egy ferences prédikátor a 19. század közepén

Lukácsy Sándor szerint "két magyar kultúra van, kétféle iroda
lom: világi és egyházi. Élő és (úgy-ahogy) ismert az egyik,
megszakadt és elfeledett a másik". Ő ennek az utóbbinak a feltárá
sára tett jelentős kezdeményezéseket. A magyar prédikációs iroda
lomból antológiát állított össze a 19. század elejéig. "Az utolsó sze
melvény 1821-ből való, abból az időből, amikorra az egyházi beszéd
már elszakadt ősi hagyományától, erejét vesztette vagy átalakult."]

Azon kívül, hogya miséken prédikációt, homiliát hallgatok,
prédikációval mint irodalommal egyedül Pázmány Péternél ta
lálkoztam. A többi terra incognita volt számomra is egészen ad
dig, amíg egy rokonom, Fridvalszky Mátyás életét nem kezdtem
tanulmányozni. 1799-ben született Jászberényben és 1861-ben
halt meg Szegeden. Ferences volt, a keresztségben kapott nevén
Imre. A ferences rendben pedig prédikátor, pontosabban
concionator, mert nem latinul szólt, hanem a hívek anyanyelvén,
magyarul. S a kutatás közben sikerült megtalálni beszéd-kézira
tainak egy részét, amelyeket 1828 és 1860 között írt, és persze
mondott. E beszédekbőllevonható néhány olyan következtetés,
ami kiegészíti a Lukácsy Sándor által megállapítottakat. De ha
ladjunk sorjában.

Fridvalszky Mátyásról röviden annyit kell itt elmondani, hogy
nagyapja Frivaldszky György volt, aki kisgyerekként került
szűcsinasnak egy jászberényi rokonához mindkettőjük szülöfalu
jából, a felvidéki Frivald községből (ma Rajecká Lesná). A kisne
mesi család e Zsolnától 30 kilométerrel délre fekvő faluról 
amely egyúttal közismert Mária-kegyhely - vette nevét és pre
dikátumát. Akik az Alföldön ezt nem tudták, de német nyelvtu
dásban holmi iparosoknál jóval magasabb szinten álltak, jóindu
latúan korrigálták az "értelmetlen" - de az ónémetben értelmes
- Fri-t Fried-re, Így lett Frivaldszky György szűcsinasból Jász
berényben Fridvalszky György szűcsmester. Hajlandósága és
megbízhatósága miatt sekrestyés is lett. Hogy öt fia közül me
lyiknek mennyire tudta átadni szülőfalujából hozott lelkületét,
nem tudjuk, mindenestre egyik unokája a gimnázium elvégzése
után húszévesen Mátyás néven - anyai nagyapja nevén - belé
pett a jászberényi ferencesekhez. A családi légkörhöz feltétlenül
hozzájárult még az a körülmény is, hogy az édesanyja, Ozo
róczky Teréz annak az Ozoróczky családnak volt a tagja,
amelyből több pap és szerzetes került ki. Kilenc testvére érte
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meg a felnőttkort. A legidősebb pap volt, a legkisebbiket pedig,
a vak Annát, amikor Teréz férjhez ment, magához vette.

A szerzetesi életút állomásai a ferences rend irataiból áll
össze. Egyfelől a magyar rendtartomány évente rendházanként
felvett, s a rendtagok funkcióit is feltüntető névsorából (Liber
tabularis), valamint az egyes rendházak latin nyelvű krónikáiból
(Historia Domus). Miután Gyöngyösön elvégezte a hároméves te
ológiát, Egerben szentelik pappá 1824. október 21-én. Eleinte
plébániákra küldik kisegíteni, majd az egri plébános mellett fog
lalkozik a fiatalokkal. 1827-ben Szabadkán is a fiatalokkal foglal
kozik, emellett magyarnyelvű hitszónok-jelölt. 1828 tavaszán itt
tartja első nagyböjti szentbeszéd-sorozatát. 1828 nyarán már
Gyöngyösön a plébános segítője, koncionátor. 1834-től Szolnokon
házfőnök-helyettes, népnyelvi és latin szónok. 1837 őszétől már
Nagyszőlősön házfőnök. Egerben 1839-től nagyböjti hitszónok,
1842-től Szécsényben vikárius, aktuális és nagyböjti szónok.
1844-ben visszatér Egerbe, de 1844 augusztusától Gyöngyösre
helyezik házfőnök-helyettesnek. 1847-50 közt Füleken házfőnök

és plébános, ugyanitt van vele unokatestvére üzoróczky Péter is.
1851-57 kőzt Vácott kétszer három évig házfőnök, a váci püspök
gyóntatója. Emellett ő tartja minden évben a nagyböjti szentbe
szédeket is. Itt eléggé mozgalmas életet él, többfelé jár a rendház
ügyében, Bécsben is, a Vácott nagybirtokos Coburg hercegnél
alamizsnáért a rendház tatarozására. 1858-ban Szegedre helyezik
koncionátornak. Úgy látszik, egészsége megromlik, mert az első
évben nincs nyoma semmi tevékenységének. 1859-ban itt-ott ki
segít. Később felmentik a szentbeszédek mondása alól. 1860-ban
hosszabb időt tölt Zentán, kanonok-rokonánál. Szegeden halt
meg, 1861. október I-én.i

Tekintve, hogy egész életpályáját az egyházi szónoklás fémje
lezte, magától értetődően vetődött fel számomra szentbe
széd-szövegeinek felkutatása. Ebben azonban nehézséget jelen
tett, hogya Ferences Levéltárban őriznek ugyan szép számmal
18. és 19. századbeli szentbeszédeket, ezeken azonban az író
neve sosem szerepel, legfeljebb hely és évszám. A vázolt életrajz
nyomán azonban megkíséreltem olyan helyeken és időpontok

ban elhangzott, s azonos kézzel leírt beszédeket találni, amelyek
Fridvalszky Mátyás adataival összevágtak, ám sikertelenül. Ek
kor Fáy Zoltán, a rend könyvtárosa azt javasolta, hogy a szegedi
rendház iratait vizsgáljam át, ahol élete utolsó idejét töltötte, s
ahová bizonyára magával vitte szentbeszédeinek kéziratait. Itt
valóban találtam néhány szentbeszédet a rend vegyes iratai kö
zött lévő magyar szentbeszéd-gyűjteményben, amelyben' a
Hetvenedvasárnaptól Úrnapjáig terjedő időszak vasárnapjaira
való szentbeszédek vannak összegyűjtvé. Bár szerzői név egyi
ken itt sem szerepel, csak év és helyszín, éppen ezekből lehetett
kiválasztani az egyforma írással írtakat? Amikor összehasonIí-
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Szentbeszédei

A szentbeszédek
formai, tartalmi

jellegzetességei

tottam a beszédek írását annak a kéznek az írásával, amely a
váci Historia Domust írta abban az időben, amikor a Liber
Tabularis szerint ez Fridvalszky Mátyás feladata volt, bebizonyo
sodott, hogy e szentbeszédeket valóban ő írta.

Legkorábbiak az 1828-ban Szabadkán tartott szentbeszédei, a
többi beszéd 1831-ből Gyöngyösről, 1835-ből Szolnokról,
1859-1860-ban Szegedről való. Hogy Szegeden már beteg lehe
tett, abból is látszik, hogy egyik beszéde, 1859 Hatvanadvasár
napjára szóról szóra azonos egy 31 év előttivel. Az 1860
Hetvenedvasárnapra írott szentbeszéde pedig befejezetlen ma
radt. Lehet, hogya többi, nem általa írt beszédet is ő gyűjtötte

össze. A gyűjtemény minden darabja ugyanis 1860 előtti, sőt,

vannak köztük a 18. századból is, s még annak elejéről is.
Érdemes néhány dologra felfigyelni. Mindenekelőtt a név te

lenségre. Ez bizonyos mértékig együtt jár a szerzetesi szellem
mel, a lelki dolgokra is vonatkozó szegénységgel, ami miatt a
szerzők nem tekintik saját tulajdonuknak alkotásaikat. Más
szempontból nézve ez azt is jelenti, hogyalkotásuk létrejöttében
nagyobb szerepet tulajdonítanak egy közös hagyománynak, mint
saját maguknak. A ferenceseknél a Lukácsy Sándor által említett
ősi hagyomány tehát 1860-ig létezett. Egy további szempontból a
névtelenség azzal is együtt jár, hogy egy szónok elmondhatta
egy rendtársának a beszédét is. Fridvalszky szegedi tartózkodása
idején ezt bizonyára meg is tette, hiszen látnivaló, hogy beteg és
szónokilag is válságban volt.

Ami beszédeinek szerkezetét illeti, mindegyik egyforma. Az
arra a napra rendelt Evangélium egy mondatán alapult. Ennek
felolvasása után következett egy hosszabb bevezetés, majd két
(egy esetben négy) pontból álló tárgyalás, végül a befejezés. E
tagolás nemcsak a kéziratban jelenik meg, de a bevezetés után
hallgatóinak is bejelentette, hogy mely pontokból áll a beszéd fő

része, s azt is, amikor az egyik pontról áttért a másikra.
A beszédek egyszerűek, de tartalmasak, mentesek minden

mesterkéltségtől.Hatnak az érzelemre is, ha logikusan felépítet
tek is. Lukácsy Sándor megállapítása szerint lIa katolikus beszéd
erkö1cstanítás". Már amiatt is, hogy - úgy látszik - a prédiká
ciós évad a Nagyböjt volt, amelynek tartalma a bűnbánat, így a
beszédek is erre intettek. A Nagyböjtöt megelőző három vasár
nap (Hetvened-, Hatvanad-, Ötvenedvasárnap) az egyház szem
léletének megfelelően szintén ilyen prédikációs vasárnap lett,
sőt, mint látnivaló, az összes vasárnap, egészen Úrnapjáig. A je
lek szerint az év többi részében vasárnap prédikáció nem is volt,
csak az ünnepeken. Ezek az ünnepeken mondott beszédei azon
ban nem maradtak fent, nem tette el őket. Annyira alkalmiak le
hettek, hogy nem számított jövőbeli felhasználásukra.

A beszédek célja tehát a hívek megtérésre való buzdítása.
Ezekből az is kiderül, hogy ebben az általunk olykor visszaáhí-
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FRIDVALSZKY MÁTYÁS

Nagyböjt harmadik
vasárnapjára.

Gyöngyös, 1831

tott "keresztény világban" hiába volt nagyszámú templomjáró,
hiába voltak telve a templomok, igen kevesen áldoztak, gyóntak.
S amikor el is mentek gyónni - kötelezettségből -, sok volt
köztük a gyónásnak csak látszatát keltő "néma gyónó," mint
Fridvalszky azokat nevezi, akik a súlyosabb dolgokat elhallgat
ják, s így érvénytelenül gyónnak.

A beszédek teljesen a Szentírásra épülnek, hiányzanak belőlük

a hétköznapi életből vett példázatok, s az antikvitás idézése is.
Amikor exemplumokra van szüksége - például akkor, amikor
azt akarja igazolni, hogya gazdagság az embernek kárára van, a
balszerencse pedig hasznos a lélek számára - ószövetségi esete
ket hoz elő hosszú sorban ennek igazolására (Mennybemenetel
nyolcadába eső vasárnapon mondott beszéd, Szolnok, 1835).

Talán legmélyebb a legutolsó, töredékben maradt beszéde
1860 Hetvenedvasárnapjára. A beszéd így kezdődik: "Nagy szó!
Rettenetes mondás! pedig Üdvözítőnk szájából jött: »Sokan van
nak a hivatalosak, de kevesen a választottak.« Valóban úgy lát
szik, első tekintetre, hogy Urunk soha semmit sem mondott en
nél rettentőbbet: mert kicsoda az, aki meg ne borzadjon ennek
hallására ... n Itt szinte tapintható a betegséggel kűzdö és a jövő

vel félve szembenéző ember. Fridvalszky másfél évvel később

már be is fejezte földi pályafutását.
Mutatványként bemutom egy szentbeszédét. A címét én ad

tam, Lukácsy Sándor gyakorlatától bátorítva. A helyesírását mo
dernizáltam, ám a szólásmódját megtartottam.

A néma gyónók
"Ördögöt űz vala Jézus és az néma vala." (Lk 11,14)

Alkalmatlan bizonyára és siralmas fogyatkozás az emberben a né
maság. Nyilván ismertetik ezt azok, kiket Isten azzal meglátoga
tott, midőn másoktól megszólítatván felelni nem tudnak, keserves
könnyhullajtásokkal áztatják orcájokat és a néma barmok módjára
ordítván az egek felé emelik siralmas szemeiket. De ezen kívül is
könnyen észrevehetjük a némáknak szerencsétlen sorsokat, ha
megtekintjük környülállásokat, mert ki nem tudja, mely nehéz az
embernek csak egy-két nap is, főképpen az emberek között állha
tatosan hallgatásban lenni és ami szívén vagyon, legalább jóakarói
előtt ki nem mondani? Ami ha úgy vagyon, mennyivel nehezebb
örök hallgatásban lenni, szívünk titkát soha senkinek ki nem
beszélleni, szót szólani sem tudni? Már ha ehhez hozzátésszük azt,
hogy az ilyen megkötözött nyelvű emberek - lelkeket kivevén 
hasonlóbbak a szóllani nem tudó barmokhoz hogysem az embe-
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