
Gábor Csilla 

Idézetek prózapoétikája 

Káldi György forráskezelésének kérdései 

Úgy tűnhet, hogy a prédikációk mennyiségi forrásvizsgálata nem kecsegtet 
látványos eredménnyel, hiszen az összkép várhatóan nem különbözik lényege-
sen attól, amely Pázmány Péter beszédeinek ilyen irányú feltérképezése nyomán 
kirajzolódott.1 A Bitskcy István által elvégzett analízishez hasonló, teljességre 
törekvő statisztika elkészítése valóban túlságosan munkaigényes vállalkozás 
lenne az eredmény nagyságrendjéhez képest — kortársak és rendtársak lévén 
többé-kevésbé azonos műveltségi anyaggal, irodalommal találkoztak —, a hi-
vatkozások sommás áttekintése azonban hozzájárulhat az olvasmányokra vonat-
kozó kép árnyalásához, méginkább bepillantást engedhet szerzőnk idézési mód-
szerébe, az ars compilandi Káldi Györgyre jellemző technikájának működésébe. 
A kérdésfelvetés azért is időszerű, mivel az előttünk levő szöveg — több kötetre 
rúgó prédikációciklus — nagyobb része idézet lévén, lehetséges, hogy éppen a 
hivatkozások felhasználásának módozatai nyújtanak hasznosítható információt a 
prédikációszerzés technikájának egyéni változatairól; hogy e sem szónokra, sem 
korra specifikus korpusz kezelési stílusa jelent lényeges egyénítő színeket.2 

A hivatkozások rétegeinek elkülönítése egyfelől a középkorból örökölt — 
bibliai, ókori, ókeresztény és középkori — forrásanyag funkcióváltozásának 
vizsgálatát célozza, másfelől ennek reneszánszkori és kortársi anyaggal való 
kibővülését veszi szemügyre: azt az előreláthatólag hatalmas tudományos appa-
rátust, amely a beszédek eruditus jellegét adja, ebből következően pedig tekinté-
lyét biztosítja, és amely a szövegbe való integrálódás révén végül is a gyakorla-
ti, mindennapi lelkipásztorkodás szerves részévé lesz. 

Bibliai hivatkozások 

A Szentírásból vett idézetek — Bakó Dorottya szerint számuk több mint 
130003 — nem pusztán a kronológia vagy a hittani megalapozás okán kerülnek 
első helyre a részvizsgálatok során: természetesnek tarthatjuk, hogy a teljes 
Bibliát magyarra fordító Káldi György gondolkodásmódjának, szóhasználatának 
alapjává váljanak az Ó- és Újszövetség könyvei. És csakugyan, beszédeit sűrűn 
átjárják a szentírási hivatkozások, stílusa olyankor is biblikus, amikor nem utal 
kifejezetten valamely bibliai locusra. Prédikációi, noha nem homíliák, mindvé-
gig közel maradnak szentírási kiindulópontjukhoz, eredetükhöz. 
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A források más rétegeivel együtt itt is megmutatkozik az ellenőrizhetőségére 
kényes humanista iskolázottságú filológus: lapszéli utalásai mindig precízek: 
saját fordítása — mert ezt használja a beszédek élén álló evangéliumi szaka-
szokban éppúgy, mint a szövegek belsejében, ha a Bibliára hivatkozik — mindig 
kéznél lehetett. 

Ha az idézett szentírási könyvek sorát tekintjük, érdekes lehet, bár a Páz-
mányra vonatkozó forrásvizsgálat eredményének ismeretében nem igazán meg-
lepő, a nagyszámú ószövetségi hivatkozás: nem csupán a népszerű és teológiai 
szempontból jelentős, mert előfutárnak számító prófétai könyvek szerepelnek 
gyakran, együtt a zsoltárokkal, amelyek a zsolozsma részeként a klerikus min-
dennapi imáját képezték. Káldi György számos esetben támaszkodik az ótesta-
mentum bölcsességi könyveinek (Jézus Sirák fia, Jób, Bölcsesség, stb.) a keresz-
tény szemléletet leginkább megközelítő, elfogulatlanul emberi etikai tanítására, 
arra az élettapasztalatra, amely súlyos emberi gondokat, egzisztenciális feszült-
ségeket tár föl és mond ki dogmatikai előítéletek nélkül, miközben megőrzi 
alapvető életbizalmát, optimizmusát.4 

Nézzünk egy konkrét példát: Jób könyve a magatartás és a végzet fonák 
viszonyára keresi a megoldást Izrael ősi, eredendően optimista alapelve ellené-
ben, mely szerint a morális értelemben vett igaz-ság szükségszerűen áldáshoz, a 
gonoszság és a bűn szükségszerűen büntetéshez, romláshoz vezet. Jób igaz és 
istenhívő ember, mégis szenvednie kell: beleütközik az igazságos Isten titkaiba, 
aki az ártatlant bünteti. A könyv nem ad konkrét választ a fölvetett kérdésre, 
csupán annyit sugall, hogy az ember illetéktelen a szenvedés problémájának 
megoldásában, mivel ismeretlenek előtte Isten tervei. A feltámadás és a megvál-
tás horizontjában Káldi tipikusan keresztény értelmezést ad a történetnek: nem 
úgy azonban, hogy eszkatológikus távlatba helyezné — amint ez kézenfekvő 
lenne —, hanem oly módon, hogy a főhőst a hűség és az állhatatos várakozás 
szimbólumává teszi (I. 48).5 És ilyenformán belekapcsolja a liturgikus év 
„menetrendjébe" is, hiszen éppen az Advent III. vasárnapi beszédben ejt szót 
róla. 

A hivatkozás módját tekintve, két vonásra figyelhetünk föl: egyrészt arra, 
hogy a könyvnek csupán az epikus kerettörténetére utal, nem eleveníti föl a 
moralizáló-vitatkozó részeket, sem a kiengesztelődés mozzanatát, amelynek 
során Isten újra megáldja Jóbot hűségéért. Másrészt: exemplum-szerepe van itt a 
bibliai könyvnek, ezzel magyarázható a formai redukáltság; exemplum, hiszen 
illusztráció gyanánt szolgál, mégpedig egy másik bibliai hely, a napi evangéli-
um széltől lengetett nád motívumához. A perikópa vonatkozó részlete: „Mit 
mentetek ki a pusztában látni? a széltől lengettetett nádat-e?" (Mt 11,7) Káldi 
erre a metaforára építi beszédének második és harmadik részét, egyfelől Keresz-
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telő Jánosról kimutatva, hogy „nem vòlt ingadozó nád" (1.44), másfelől felsora-
koztatva azokat az embertípusokat, amelyeket „a széltől ide 's tova hányattatott 
nádak"-nak tekint (uo.), azaz következetleneknek a hitben, az elkezdett jóban, 
Istentől elfordulóknak ínség idején. Ebbe az utolsó gondolatba ágyazza be, el-
lenpéldaként Jób történetét, a 28. zsoltár egyes verseivel is alátámasztva mon-
dandóját. 

Példánk tehát az idézés „technikája" szempontjából a szövegösszefüggésbe 
ágyazott nagyobb egység (könyv), amely természetesen csak utalásszerűén jele-
nik meg. Igen gyakoriak azonban az olyan hivatkozások is, amelyek egy-egy 
evangéliumi-prófétai gondolatfoszlány, esetleg valamely szentírási könyv 
kulcsmotívumát építik a prédikáció szövegébe; a prédikáció pedig esetenként 
témájában merőben eltér az idézett szövegtől. Szintén az Advent III. vasárnapi 
beszéd mondja Keresztelő Szent Jánosról, aki a börtönből küldi tanítványait 
Jézushoz: „ .... hogy a Tanítványokat magától el-szakasztván, a lelkeknek igaz 
férjéhez igazítaná" (I. 44). Az általunk kiemelt rész — a margójegyzet tanúsága 
szerint is — az Óz 2,19-rc utal, a próféta jelképértékű házasságára a hűtlen 
Gomcrral, akit elbocsát, majd visszafogad a szeretetközösségbe. A hitvesi szim-
bolizmus aztán nem csupán a választott nép és Isten szövetségének történetében 
lett modellé (Izrael mint házasságtörő, szemben a hűséges, újra meg újra meg-
bocsátó Istennel), hanem a Krisztus mint tiszta vőlegény és az Egyház mint 
Krisztus tiszta jegyese analógia kiinduló pontjává is vált. A néhány elejtett szó-
nak ilyenformán igen tág holdudvara van, a szimbólum kibontásának lehetősé-
gei igen messzire vezetnek. És Káldi gyakorta él is ezzel a lehetőséggel: a jel-
képértelmezés árnyalatairól lesz alkalmunk másutt bővebben szólni. 

A biblikus gazdagságot nem csupán egy-egy hivatkozás és annak hosszabb-
rövidebb kifejtése jelenti, hanem — és ezáltal válik tartalmilag szinte kimeríthe-
tetlenné, hangnemek tekintetében pedig változatossá a szöveg — a kifejtetlenül, 
tematikai vagy motivikus rokonság alapján különböző könyvekből egymás mellé 
kombinált, montázsszerű konstrukciók is: ez a valódi „ars compilandi". Számos 
ilyen megoldása közül idézzünk egyet, amely több szempontból is értékelésre 
méltó: a Sexagesima vasárnapi első beszéd egyik gondolata szerint a Biblia 
mindenféle testi-lelki baj ellen valóságos orvosság, majd következik ennek ti-
zenkét pontos részletezése: „I. Ha a szíved meg-fagyott, azért, hogy az Isten 
szeretetinek tüze el-alutt benne: Fölötte igen tüzes az Isten beszéde. És; Az Is-
tennek minden beszéde Tüzes, paiza az ő-benne bízóknak, mivelhogy az Isten 
kezében tüzes törvény vagyon, melly a szeretetnek törvénye, és mi-bennünk-is 
fel-gerjeszti a szeretetet, és a szívünket ugyan ineg-olvasztya; a mint a Meny-
aszszony mongya, hogy a lelke meg-olvadott, az ő Iegyesének szavára. II. Ha a 
szíved meg-keményedett, mint a Kő: az Isten Igéje, mint a pöröly, melly a Kő-
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sziklát meg-rontya. III. Ha világosság-nélkül szűkölködöl: Az Isten Igéje Szö-
vétnek a lábaidnak, és Világosság az ösvényeidnek, mert a parancholat, a Szö-
vétnek; és a törvény, Világosság. IV. Ha éhezel: nem chak kenyérrel él az em-
ber, hanem minden igével, melly az Isten szájából származik. Mert nem a termő 
gyümölchök táplállyák az embereket, hanem az Isten beszéde tartya-meg azo-
kat, kik ő-benne hisznek, nem akár-mi ízű eleség pedig az Isten igéje, hanem 
édesb a lépes-méznél. V. Ha szegény vagy: az Úr ítéleti kívánatosbak az Arany-
nál, és sok drága kőnél. Azért mondotta Dávid: Jobb nékem a te szád törvénye, 
sok ezer aranynál, és ezüstnél. És: Inkább szerettem a te parancholatidat az 
aranynál, és a topáziusnál. És: Örülök én a te beszédiden, mint a ki sok 
zákmánt talált, mert, Az Úr beszédi tiszta beszédek: tűzzel meg-próbáltatott, a 
földtől el-választatott, hétszer meg-tisztíttatott ezüst. VI. Ha beteg vagy: nem a 
fú, sem a lágyító ír gyógyít-meg, hanem az Úr beszéde. VII. Ha békességet 
kívánsz: Sok békeség az Isten törvénye-szeretőinek: és ninch botránkozá-
soA'.VIII. Ha vigasztalást kívánsz: az Istennek Igéje vigasztalta-meg Dávidot az 
ő alázatosságában, és az ő beszéde elevenítette-meg. Azért mondotta Sz. Pál: 
valamik meg-írattak, a mi tanúságunkra írattak: hogy a békeséges-türés-által, 
és az írások vigasztalása-által, reménségünk légyen. IX. Ha erőt és segétséget 
kívánsz, azt-is fel-találod Dáviddal, ki azt mondotta: Ha a te törvényed nem lött 
vólna én elmélkedésem: ta lám már el-vesztem vólna alázatosságomban. X. Ha 
életet kívánsz, azon Dáviddal fel-találod azt-is; ki azt mondotta: Örökké el nem 
felejtem a te Igasságidat: mert azokban elevenítettél-meg engem Azért mondot-
ta Urunknak Sz. Péter: Az örök életnek Igéi vannak nálad. XI. Ha tisztaságot 
kívánsz, azt-is meg-nyerhetedaz Isten Igéje-ál tal. Azért mondotta Urunk az 
Apostoloknak: Már ti tiszták va ttok a beszédért, mellyet néktek szállottam. Vé-
gezetre, ha meg akarod magadat ismérni, a Sz. írásba tekints, és künnyen 
eszedbe veheted, ki légy: és abban, a mint Sz. Gergely mongya, mint a tükörben, 
meg-láttyuk mind szépségünket, s mind rútságunkat: abból ismérjük-meg, ha 
elő-mentünk-e vagy hátra maradtunk." (I. 294) 

A kiemelt szövegek: egy-egy mondat a Szentírás ó- és újszövetségi könyvei-
ből, változatos áramlásban, hiszen a Zsoltárok könyvére való hivatkozással 
indít, majd a Példabeszédek, Deuteronómium, Énekek éneke, Jeremiás, Bölcses-
ség könyve következik, illetőleg egy-egy mondat a Máté-evangéliumból, a Ró-
mai levélből és a János-evangéliumból. A Zsoltárok könyvéből tizenkétszer idéz, 
a Bölcsesség könyvéből és a János-evangéliumból pedig két-két alkalommal. 
Tizenkét pontja, jóllehet testi dolgokra is sort kerít egy-egy célzás erejéig 
(éhség, betegség), tulajdonképpen az ember szellemi és személyiség-voltára 
helyezi a hangsúlyt, fölemlegetve érző-, értő- és vágyóképességét. Ilyenformán 
egy bibliai megalapozottságú rendszer párlatát nyújtja e néhány sor. 
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Mivel pedig a beszédeket az esztétikai irányultság mellett egy erős 
egzegetikus tendencia is átjárja, a szent szöveg minél hitelesebb és részletesebb 
magyarázatának igénye ismét a Bibliához mint forráshoz vezet; valamely kiin-
dulópontul, értelmezésre kiválasztott szakasz (perikópa) magyarázata, alátá-
masztása a Szentírás más helyeire való hivatkozással történik, hiszen az egyes 
könyvek között sok az összefüggés. A bibliai citátumnak pedig, bizonyító vagy 
illusztratív funkcióján túl, tekintélyi nyomatéka is van, sőt tudományos megala-
pozottságot is ad a szövegnek. 

Pogány bölcsek, auktorok 

A tudományos megalapozottság lényegét azonban mégsem a szentírási citá-
tumok, hanem a többi forrásanyag erudíciós apparátusa és hatása teszi ki első-
sorban: a gondolkodókra, természettudósokra, írókra, zsinati határozatokra vagy 
rendtörténetekre való hivatkozások összessége. 

Közöttük sajátos az antik, elsősorban a görög és a római örökség helye és 
szerepe. Sajátos, hiszen ez az egyedüli nem keresztény eredetű forráscsoport, 
amely azonban mennyiségi és spektrumbéli súlyát tekintve lényeges elemévé 
válik a keresztény tanításnak. 

Az ókori műveltségnek a keresztény gondolkodással való összehangolása és 
ily módon továbbéltetése, átmentése úgyszólván természetes hagyomány a korai 
középkortól kezdve. Hátterében az a teológiai gondolat áll, amely szerint az 
ember, istenképmási mivoltából adódóan, a kinyilatkoztatást megelőzően is, 
nyitott az igazra, szépre, jóra, szentre, lelkébe kódoltatott az istenismeret szikrá-
ja, az ún. transzcendentális tapasztalat.6 Anélkül, hogy nevén nevezné, erről a 
végtelenre irányultságról beszél Pázmány a Kalauz első részében, amikor a 
„bálványozás" lélektanát az intuitív istenkeresésscl magyarázza.7 Ebben a hori-
zontban pedig jól hasznosítható anyagot jelent a Krisztus előtti századokban 
felhalmozott intellektuális és gyakorlati, művészi tapasztalat. A filozófiai, törté-
netírói hagyomány beépítése olykor az érvelés menetét teszi feszesebbé, máskor 
nyomatékosító funkciót kap; a mitológiai-poétikai korpusz, valamint a furcsasá-
gokat-ritkaságokat tartalmazó, közkézen forgó népszerű gyűjtemények pedig 
oldják-konkretizálják, helyenként a széppróza irányába terelik a teológiai, sőt 
olykor a morális fejtegetések elvontságát. 

Természetesnek tarthatjuk, hogy az ókor filozófusai között Arisztotelész a 
„listavezető", és még azon a filológiai pontosságon sem kell csodálkoznunk, 
amely eredeti helyükön könnyűszerrel visszakereshetővé teszi a hivatkozásokat. 
A Tridentinum utáni jezsuita skolasztikus bölcselet hangsúlyozottan arisztote-
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liánus jellege8 a szövegekkel való „személyes" ismeretséget — tehát nem csupán 
kivonatok olvasását — feltételezte, ugyanakkor jelentett egyfajta gondolkodás-
módot is, a mondanivalónak bizonyos (a szövegek alapján rekonstruálható) 
alapelvek szerinti elrendezését. E témával retorikai elemzéseink során foglalko-
zunk majd részletesebben, itt inkább a hivatkozott művek változatosságára uta-
lunk, valamint arra, hogy ugyanakkor Platón, akinek lét- és életértelmezése a 
keresztény gondolkodás ihletője volt Szent Ágostontól Anzelmen át Bonaven-
turáig, lényegesen kisebb szerephez jut — akárcsak Pázmánynál.9 Vele szemben 
pedig a sztoikus Seneca önvizsgáló, rezignált életbölcsessége tesz szert népsze-
rűségre, nem csupán a hivatkozások gyakoriságát és pontosságát tekintve, ha-
nem ő kapja meg több ízben is a dicsérő megjegyzést: „Ha Keresztyén lött 
vólna-is, mit mondhatott vólna ennél igazbat?" 

Áttekintésünket indokolatlanul hosszúra nyújtaná, ha a teljesség igényével 
akarnók felsorolni és értékelni az idézett ókori filozófusokat: gyakorlatilag meg 
kellene neveznünk mindazokat, akiknek nevét a bölcselet története megőrizte. 
Fontosabbnak látszik ehelyett azt a funkcióváltást szemügyre venni, amelyen 
egy gondolati-filozófiai értekezés átmegy, mihelyt beépül egy egészen eltérő 
típusú szövegbe. A lét értelmére és egészére rákérdező, annak különböző aspek-
tusait fürkésző, látszólag öncélú bölcseleti irodalom válik itt a didakszis eszkö-
zévé. A prédikáció-műfaj jellege teszi ezt szükségessé: saját gondolatmenetébe 
kell beillesztenie, ahhoz kell adaptálnia a kölcsönvett citátumokat. Ilyenformán 
nem vesz — nem vehet — át teljes gondolatmeneteket, csupán azok töredékét. 
Ám amit a filozófiai szöveg az idézés révén veszít, a precízen-szabatosan-
elegánsan fölépített gondolatvezetés ragyogását, azt — átalakított formában 
ugyan, de — megnyeri a szentbeszéd. A filozófiai gondolkodás asszimilációja, a 
fogalmak kezelésének képessége és igénye különösen a teológiai kérdések tár-
gyalása, hitigazságok értelmezése során, a prédikáció reflexivitásának kidolgo-
zásában válik funkcionális ismeretté. 

A „historicusok"-tól kölcsönzött gondolatok ezzel szemben inkább illusztra-
tív anyagként szolgálnak. A folyamatos történelmet író Josephus Flavius, 
Suetonius vagy Livius éppúgy tanulságos példák idézése céljából kerülnek bele 
érdeklődési körébe, mint Aelianus tarka históriái vagy Macrobius dialógusai, 
Valerius Maximus moralizáló szellemű anekdotafüzére. 

Talán „Josephus Historicus" az, akinek a prédikációkban való jelenlétét — 
már csak a magyarországi recepciójáról való ismereteink árnyalása végett is — 
érdemes kicsit alaposabban szemügyre vennünk. A tekintélyes zsidó történetíró, 
aki Jeruzsálem pusztulásáról a szemtanú hitelességével számol be, és akinek 
műve közismerten a Biblia háttéranyagának számít mind a mai napig, Páz-
mánynál és Kecskeméti Alexis Jánosnál egyaránt a bűn és bűnhődés modelljé-
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ben gondolkodó, zsidó—magyar sorspárhuzamot valló történelemszemlélet 
tény- és érvanyagát szolgáltatja. Káldi ezt a protestáns gondolkodásban gyöke-
rező értelmezési lehetőséget kihagyja, legalábbis nem aknázza ki, jóllehet hivat-
kozásai a történelmi események morális értékeléseiként működnek. A „Kis 
Karáchony-után-valo Vasárnapi" első beszéd hosszú idézete például az egyip-
tomi menekülésnek az evangéliumokban nem említett részleteit táija az olva-
só/hallgató elé, azzal az összegező megállapítással, hogy Isten büntetése ugyan 
nem követi azonnal a gonosz cselekedetet, de nem is késik soká (I. 114—115). 

Más esetben a bibliai egzegézis segédanyaga a zsidó háborúról szóló törté-
neti mű. A Szent István napi első prédikáció perikópájának (Mt 23, 34—39) 
egyik mondata — „Imé pusztán hagyatik néktek a tí házatok" — több értelme-
zést is lehetővé tesz. Némelyek a jeruzsálemi templomra, mások magára Jeru-
zsálemre gondolnak. A templom pusztulására vonatkozó jövendölések beteljese-
désének igazolására idézi Káldi Josephustól a megfelelő részt, amely ráadásul a 
papoknak adott figyelmeztető szózatot is tartalmazza (II. 165—166), a kataszt-
rófa bekövetkeztét pedig a megtérés elmaradásának tulajdonítja. így ezután 
természetes a levont következtetés: „Ez hogy mí-rajtunk ne történnyék, ne hal-
logassuk meg-térésünket" (II. 166). 

Ami azonban meglepő helyi értéket ad a „Historicus" prédikációbeii jelenlé-
tének, az az Advent III. vasárnapi harmadik beszéd: itt ugyanis „ellenségink" 
sorában szerepel, többek között Mohameddel és Pilátussal együtt, olyan tanú-
ként, aki mintegy akarata ellenére, csodatételeinek emlegetésével bizonyítja 
Krisztus istenségét (I. 60). 

Ahogyan a filozófiai, történeti irodalom a teológiai-morális tanítás részévé 
válik, úgy változik meg a természettudományos hagyomány rendeltetése is: az 
orvosi szöveg metaforizálása, átvitt értelműsítése révén a gyógyászat körébe 
tartozó ismeret az analógia folytán például az isteni pedagógia képévé válik: 
„De az Isten mí-hozzánk e dologban, nem chak úgy viseli magát, mint Atya a 
fiához, hanem, mint a jó Orvos-is a beteghez: ki, néha fel-metszi a sebet, vagy 
meg-vágja a kelevént; a mint Hippocrates paranchollya, hogy a mérges 
genyetséget ki-vonnya, és a sebet meg-tisztítván, bé-gyógyíttsa: úgy az Isten-is, 
Meg-sebesít, és orvosol; meg-vér, és az ő kezei gyógyítnak-meg. Ügy vagyon, 
hogy gyakorta gyengén bánik az emberrel, és lágy orvossággal él; a mint 
Hippocrates-is tanátsollya, és, a mint David mongya, Meg-gyógyíttya a töre-
delmes szívűeket, és bé-kötözi azok törésit: de amikor szükségesnek ismén, 
kemény kézzel nyúl hozzá, és nehéz írrel gyógyíttya; a végre, hogy semmit ne 
hadgyon a sebben, a mivel ki-fakadhatna"(I. 210). 

Azt gondolhatnánk, hogy a források poétái rétege — tágan használva a kife-
jezést, ideértve a mitológiai utalásokat és a költészetet, valamint a drámairoda-
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lomból vett hivatkozásokat — jellegéből következően oldja, lazítja a szöveget. 
Ám a kérdés korántsem ilyen egyszerű: hiszen a filozófiai traktátusból kiemelt 
jelzésnyi idézet is lehet szemléltető funkciójú éppúgy, ahogyan Ovidius egy 
verssora tartalmazhat valamilyen továbbgondolásra alkalmas általános érvényű 
életbölcsességet. Amint az Átváltozások 1. könyvéből idéz is Káldi: f r i g i d a 
pugnabant calidis, humentia siccis: Mollia cum duris, sine pondere habentia 
pondus: az-az, a hidegek a melegekkel, a nedvesek a szárazokkal, a lágyak a 
keményekkel, és a künyüek a nehezekkel harczoltak" (I. 363). E két sor kapcsán 
következik aztán az ember és ördög egymás elleni tusakodásáról, a kettejük 
gyökeresen ellenkező természetéről szóló miniatűr teológiai értekezés: íme, 
miként válik „szalonképessé" a kontextusba helyezés által az erkölcsi épülésre 
károsnak ítélt szerző. És nem csupán az „ártatlan" Metamorphosest, de a sze-
relmi tematikájú Remedia amorist is idézi egy erkölcsteológiai fejtegetés kereté-
ben (II. 42). 

Az ókor drámairodalmát Szophoklész, Euripidész és Terentius, epikáját 
Homérosz és Vergilius, költészetet a többi között Horatius képviseli még, gya-
korta pedig a név nélkül, latinul és ad hoc magyar fordításban idézett „Poéták". 
Káldi előnyben részesíti a szentenciózus, kifejthető-kommentálható verssorokat, 
megjegyzéseket, olykor kifejezetten rangcsökkentés, a „fabula" visszaminősítése 
céljából utal valamely költői alkotásra (lásd I. 57. Homérosz-hivatkozását: „nem 
Homerus dichérte, a mint Achiliest — ti. Keresztelő Jánost —, hanem ő-maga 
az Istennek Fia"). Másutt viszont ugyanez a műfaj, a „fàbula", gyökeresen ellen-
tétes értelmezési sémaként, a parabola helyzetében működik. Jól illusztrálhatja 
egy hosszabb idézet, hogyan hangzik Euripidész Alkésztisz című drámájának 
tartalmi összefoglalása Káldi szavaival: ,^4dmétus a Phereusok királya, Apollót 
házába fogadván, nagy emberségessen meg-vendéglette; és, a mint Euripides 
írja, Apollo azt nyerte néki a Parca Isten aszszonyoktól, hogy életét meg-
hoszszabbíthatná, ha valamelly attyafia, vagy barátija, szabad-akarattya-szerént, 
meg-halna érette: és midőn más nem találtatnék, a felesége A leeste, maga halá-
lával, féijének életét örömest meg-váltotta. Admétus azért, hogy illyen jó-
téteményről mindenkor meg-emlékeznék, keserves énekeket szereztetett, és 
azokat éncklették- előtte; míg-nem Prosperino, vi\cg-S7Án\{mAdmétust, viszsza-
bochátotta Alcestét [...]. Tudom, hogy ez nagyobb részre fàbula: de valóban 
meg-mutattya, michoda hálá-adást kívánhat, a ki másért életét nem szánnya" (I. 
322—323). 

Maradjunk az utolsó mondatnál: főként emiatt, a helyettesítő önfeláldozás 
értékének kiemelése végett került be a farsangi időt lezáró beszédbe ez a pasz-
szus, azért, hogy ráhangolja az olvasót/hallgatót a nagyböjtre, hogy aláhúzza 
Jézus szenvedésének és halálának az Alkésztiszéhez hasonlóan életmentő, ártat-
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lanul vállalt mivoltát. Ily módon természetesen elsikkad a darab megannyi más 
értéke, azonban a redukció, különösen a tágabb összefüggés révén — egymás 
után illesztett, hasonló témájú exemplumok láncolatáról van szó, vizsgálatukra 
másutt még visszatérünk — jól kidomborodik az itt és most egyetlen fontos 
momentum. 

Az antikvitás jelenléte a beszédekben nem mutat lényeges eltéréseket Páz-
mány forráshasználatához képest: hasonló változatosság és gazdagság figyelhető 
meg itt, a hasonló megfontolásból való felhasználás. 

A látványos átalakulás a középkori prédikációszerzés ókori forráskezelési 
gyakorlatához képest tapasztalható: ha Bán Imrének a Karthausi Névtelen mű-
veltségszerkezetét elemző monográfiájában a hivatkozott auktoritások jegyzékét 
áttekintjük, a tizenhét alkalommal idézett Arisztotelészen kívül mindössze hét 
ókori szerzőt találunk, egy-egy megjelenéssel.10 Nyilvánvaló, hogy ebben a 
humanizmus klasszicizáló törekvésének, az antik örökség eredetiben való meg-
ismerésének igénye él tovább, immár konkrét eredménnyé váltan. Különösen, 
ha a hivatkozások gyakori visszakereshetőségét is értékeljük, azaz a mai igénye-
ink szerinti filológiai pontosságot, ami a florilégiumok használata mel-
lett/helyett maguknak a műveknek az olvasottságát is jelenti. 

Patrisztika cs misztika 

A két fogalmat nem szerzőcsoportként (egyházatyák, misztikus teológusok), 
hanem — alkalmilag — korszakjelölő kifejezésként értelmezzük: az alábbiak-
ban eszerint, a patrisztikáról szólván az egyházatyákon kívül a keresztény ókor 
zsinati dokumentumainak, valamint az e korban keletkezett szerzetesi szabá-
lyoknak és eretnek tanoknak a prédikációkban való jelenlétét vizsgáljuk. Hason-
lóképpen a misztika esetében: a misztikus teológia képviselőinek felhasználtsá-
ga mellett a skolasztika, zsinati határozatok, valamint az eretnekmozgalmak 
megjelenését kísérjük figyelemmel Káldi György szentbeszéd-gyűjtemenyében. 
A szóhasználatot pedig azért tartjuk szerencsésnek ebben a talán rendhagyó 
formában, mert kifejezi a recepció fő erővonalait. 

Az egyházatyák között természetesen Augustinusé a pálma: jólismert tények-
re hivatkozva emlékeztetünk arra, hogy a nagy reformátoroknak ő a kedvenc 
olvasmánya11, őrá hivatkoznak mint hiteles forrásra akkor, amikor dogmatikai 
vagy egyházszervezeti változtatásokat akarnak elméletileg alátámasztani. 
Ágoston műveinek gyakori idézése tehát egyfelől rejtett hitvita, másfelől pedig 
közös nevező, tárgyalási alap lehetne. 
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Káldi azonban egyik lehetőséget sem aknázza ki igazán: hivatkozásai a ma-
guk gazdagságában — forrásmegjelölés nélküli utalás, De civitate Dei, De 
Trinitate, prédikációk szerepelnek egyetlen oldalon (1.5) — szervesen épülnek 
be a liturgikus alkalomhoz kapcsolódó szöveg gondolatmenetébe anélkül, hogy 
akár polemikus, akár apologetikai funkció hárulna rájuk. 

Az igen kiterjedt és változatos patrológiai utalások egyébként a hippói püs-
pök gazdag életművének számos tételén kívül a mester Szent Ambrus, a hitszó-
nok Nagy Szent Leo és Cyprianus műveit is felölelik, igaz, jóval kisebb súllyal. 
Jelentős szerephez jut viszont a tragikus sorsú konstantinápolyi püspök, 
Chrysostomus: elsősorban homíliái révén, amelyek a lelki életre vonatkozóan 
nyújtanak gyakorlati eligazítást, vagy amelyek az istenélményt kimondó vallo-
másos jellegükkel Káldi prédikációinak is kontemplativ dimenziót kölcsönöz-
nek. Érdemes talán egyetlen példát kiragadnunk: „A Bőlcheségről azt írja 
Arany-száju Sz. János\ hogy, mentől jobban látunk, annál inkább isméijük 
melly meszsze légyünk az égtől: azon-képpen, mentől fellyebb hágunk a Jószá-
gos-chelekedeteknek garádichin, és mentől tisztábbak a lelki szemeink, annál 
inkább értyük melly nagy külömbség légyen az Isten-között, és mi-közöttünk, és 
melly alatt heverünk. Ugyanis, ha ki alíttya hogy ő valamit túd, még nem érti 
mint kellyen néki tudni: tudn'illik, hogy az ő tudománya, ha szintén ollyan 
vólna-is mint az Angyalé; az Isten tudományához-képest, chak ollyan sinch 
mint egy chöpp. az egész tengerhez képest; vagy mint egy kis szikra, a Nap-
fényhez-képest. Ezt pedig minden egyéb dologban-is fel-találod" (I. 70). Maga a 
szöveg az Aranyszájútól való (minden bizonnyal Káldi fordításában), nyomaté-
kosító összegzése mindannak, ami korábban Keresztelő Szent János alázatossá-
ga és igazmondása kapcsán elhangzott, ami kicsinységében is naggyá növesztet-
te az Előfutárt, önmagáról alkotott valós, mert mércének Jézust tekintő értékíté-
letének köszönhetően. 

Nem sokkal kisebb a Vulgata néven ismert Biblia-fordítás elkészítőjének, 
Jeromosnak a népszerűsége sem: érdekes, hogy nem elsősorban a tudós filológus 
vagy a „vir trilinguis" tekintélyére hivatkozik, a levelekből, homíliákból, bibliai 
könyvek kommentáijaiból vett idézetek zömmel a morális tanításhoz kapcsolód-
nak. 

Akárcsak a Nagy Szent Gergelyéi, akinek homíliáit, Az itáliai atyák életéről 
és csodáiról szóló dialógusait, valamint Ezekiel és Jób könyveihez írt kommen-
tárjait hasznosítja. Az egyházreformer pápa szervezői tevékenysége azonban 
nem kerül be tételesen a beszédek szövegébe, munkásságának ez az oldala — 
Pázmánytól eltérően — háttérbe szorul. 

Valójában az egyházatyák írásai képezik az ókori eretnek tanokra való utalá-
sok forrásait is: ezeket, részletekbe menő elemzés nélkül mint szemen szedett 
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hazugságokat mutatja be (I. 215, 244 stb.), amelyek teijedése ellen jogos volt a 
niceai zsinat határozott fellépése (I. 249). Az ilyen jellegű hivatkozások termé-
szetesen a polemikus beszédekben vagy beszédrészekben kapnak helyet, illuszt-
ráció, illetve a kiközösítés-tiltás indokoltságának történelmi mértékű igazolása 
gyanánt. 

Hosszan lehetne még sorolni a keresztény ókornak a két kötetben szereplő 
nagyjait, az eddigiekhez hasonló következtetésekkel együtt. A patrológiai iroda-
lom jelenlétének számbavételét — a teljesség igénye nélkül — azzal zárjuk, 
hogy a gondolkodókként számon tartott egyházatyák mellett jelen van e korszak 
egyháztörténet-írása (Eusebius, Theodoretus, Szókratész), hagiográgiája (Vitae 
Patrum, Sulpitius Szent Márton-életrajza, Szent Atanáz Vitája Remete Szent 
Antalról), ima- és szerzetesi hagyománya. 

E legutóbbi témát nem a mennyiségi súly — mindössze egy-két hivatkozás-
ról van szó —, hanem egyáltalán a megjelenés ténye miatt érdemes kiemelni: a 
zsolozsmára, illetve a benedeki Regulára történő utalás (I. 10, 39; II. 44) a szer-
zetesélet olyan sajátos területeit táija a nyilvánosság elé, amelyek által az elkü-
lönül a világitól, a hétköznapitól. Nem különleges igazságok vagy diszkréten 
kezelendő információk terjesztése történik itt — az „isteni szolgálat" himnusza-
inak idézése az adventi várakozásra való ráhagyatkozást szolgálja, míg a Regula 
Benedictina hivatkozott részlete a gyors engedelmeskedés fontosságát húzza alá 
—, hanem egy sajátos létállapothoz kötődő sajátos kultúrtörténeti örökség ható-
körének kiszélesítése. 

A patrológiai irodalom — változatosságát és címmel, fejezetszámmal ellátott 
pontos adatolását ismételten hangsúlyoznunk kell — az ókori forrásoktól eltérő-
en, a prédikációkba kerülve a saját életét éli: nem kell átmennie azon a funkció-
beli és szemléleti módosuláson, amelyet az antikvitás öröksége a maga során 
nem kerülhetett el. Asszimilációját megkönnyíti a feltételezett helyzetanalógia 
is: a 4—5. század szellemi élete hasonló kihívásokat produkál, mint a 16—17. 
század fordulója, a 17. század első harmada. Amott a pogány és keresztény 
kultúra egymásmellettiségén túl a kereszténységen belüli nézetkülönbségek 
okoznak összeütközést és késztetnek a hitelvek minél árnyaltabb, minél egyér-
telműbb megfogalmazására; emitt hasonlóképpen katolikus és protestáns meg-
győződések csapnak össze, újra csak reflektált hitvallásra ösztönözve. 

A patrologia ezenkívül a keresztény tanítás egy sajátos megközelítését jelen-
ti: nyitott a misztériumra, előkelő helyet kap benne a hit megélésének bensősé-
gessége, és ebből az élményből vezeti le mind az egyházi élet szervezési szabá-
lyait, mind pedig erkölcsi követelményeit. Ezért nem csupán kérdésfelvetésében, 
hanem hangnemében is jól hasznosítható anyagot szolgáltat a prédikációműfaj 
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népszerű, alapvetően erkölcstani irányultságú és teológiai képzést csak másod-
lagosan nyújtó beszédmódja számára. 

A skolasztika ezzel szemben tudománnyá, rendszerré szervezi a hit tételeit, 
szabatos megfogalmazásokra való törekvése amellett, hogy szárazzá teheti a 
stílust, nehezen követhetővé a gondolatmenetet, némileg el is távolodik biblikus 
gyökereitől. Filozófiai-fogalmi nyelvhasználata háttérbe szorítja a szimbolikus-
metaforikus kifejezésmódot, és így a segítségével megragadott misztériumot is. 
A reformáció korának ellenérzése mellett talán ez a nehézség is szerepet játszik 
abban, hogy — akárcsak Pázmány — Káldi is jóval kisebb mértékben használja 
fel közvetlenül a skolasztikus örökséget, mint a pogány vagy a keresztény ókorit. 
(Óvatosságra, a protestáns ellenfeleket elriasztani nem akaró taktikai megfonto-
lásra nincs okunk gyanakodni, hiszen — mint látni fogjuk — alkalomadtán 
keresetlen szavakkal és módszerekkel veri el a port a „pártos atyafiakon".) 

Középkori hivatkozásai között első helyen nem is Aquinói Szent Tamás, 
hanem — íme egy újabb párhuzam Pázmány forráskezelésével12 — a „doctor 
melliíluus"-nak nevezett Clairvaux-i Szent Bernát áll, akinek jelenléte már-már 
a leggyakrabban idézett ókori szerzőkével vetekszik. Felhasználja prédikációit, 
leginkább az Énekek énekéről írottakat, idézi leveleit. És jóllehet teljes gondo-
Iat-(és indulat-)meneteket nemigen vesz át tőle, az ő révén mégis beszivárog a 
beszédek világába a misztika, igaz, annak csupán visszafogottabb, mérsékelt 
változata. Az Advent első vasárnapi harmadik prédikáció, a Krisztus által hozott 
üdvösség minéműségéről szólván a clairvaux-i apát szavaival buzdít az örömre: 
„Vígadgyunk atyámfiai ezen a születésen, és sok-képpen örvendezzünk rajta, 
mellyet mind az üdvösségnek haszna, s mind a kenetnek gyönyörűsége, s mind 
az Isten Fiának dichősége illy szépen fényesít, hogy semmiben fogyatkozás ne 
légyen a mellyek kívántatnak, sem a haszonban, sem a gyönyörűségben, sem a 
tisztességben" (I. 16). Az idézet karácsonyi beszédből való — megelőzi tehát a 
Káldinál soron levő liturgikus időszakot —, funkciója inkább tartalmi, mint 
tekintélyi összefoglalása a korábban mondottaknak, illetve hangulati-lelkiségi 
előkészítés a közelgő ünnepre. 

Anélkül, hogy e helyen dogmatörténeti részletekbe bocsátkoznánk — erről 
később lesz szó — Bernát kapcsán meg kell állnunk a szeplőtelen fogantatás 
kérdésénél. Káldi, a hittétellel kapcsolatos tanítóhivatali döntés hiányának 
megállapítása után a maga személyes véleményét — mely szerint „a Szűz Má-
ria, a melly szem-pillantásban fogantatott, Meg-előző Malaszttal meg-
szenteltetett az Istentől, és az Eredendő bűntől meg-oltalmaztatott, úgy hogy 
abban részes nem vòlt" (II. 72) — elsősorban Szent Bernát tanításával támasztja 
alá oly módon, hogy az ünnepre vonatkozó első prédikációját a Sermo 2. de 
Nativitate szövegére alapozza. Itt a különlegesen Mária-tisztelő egyházdoktor 
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allegorikus-lírai szövege szolgáltatja a bizonyító anyagot, míg ugyanerre az 
ünnepre szóló második beszédében, miután visszatért néhány utalás erejéig a 
mézajkú szónok érveire, magyarázatát a skolasztika fejedelme, Aquinói Szent 
Tamás gondolatmenete alapján folytatja (II. 85—88). Ebben az igazolási eljá-
rásban csak az az izgalmas, hogy mindkét doktor az eredendő bűn nélküli fo-
gantatás, illetve annak megünneplése ellen foglalt állást, jóllehet más-más 
megfontolásból: íme, hogyan nő fölébe a tekintély a saját álláspontjának, és 
válik a puszta nevével egy tőle idegen vélemény megtestesítőjévé. Az ilyenfajta 
eltorzított recepciónak pedig ráadásul még hagyománya is van, hiszen a 
Karthausi Névtelen hasonló témában hasonló módon jár el, nyilván tévedés-
bői.13 

Ami az Aquinóit illeti, őt alkalomadtán éppúgy főszövegben idézi, mint 
pogány forrásait vagy az egyházatyákat. Név szerinti hivatkozásokra többnyire 
olt és akkor kerül sor, amikor teológiai kérdések spekulatív körüljárása a téma 
(emberek és angyalok szabad akarata 1.4; a csodák tipológiája I. 60; a böjt 
„összetétele" I. 348, stb.), vagy amikor a szent életválasztásáról ír mint tanulsá-
gos példáról. Az érett középkor doktorai közül Szent Anzelm van még jelen jó 
néhány hivatkozással, egyébként a skolasztikus hatás a gondolatvezetésben, 
kompozícióban, a rendszer kialakításának igényében érhető inkább tetten, 
semmint a nagy tekintélyek felsorakoztatásában. 

Még egy jelentős középkori gondolkodó örvend népszerűségnek a beszédek-
ben: a „doctor seraphicus"-ként tisztelt Bonaventura, akinek Szent Ferenc-
életrajza Pázmány számára is fontos hagiográfíai forrás.14 Káldi azonban ezen 
kívül a devotio moderná-t előkészítő műveit is felhasználja (Dieta Salutis, 
Speculum Mariae Virginis). 

És ezen a ponton ismét a misztikus hagyomány súlyára kell felhívnunk a 
figyelmet, hiszen több ízben találkozunk a források között Petrus Damianus, 
Hugo de Sancto Victore, Sziénai Szent Katalin vagy Szent Brigitta nevével vagy 
példájával. 

Talán misztika és augusztinizmus kapcsolata adhat eligazítást e jelenség 
okára vonatkozóan: Clairvaux-i Bernát és a Bonaventura képviselte ferences 
teológia egyaránt ágostonos nyomokon halad, az ő biblikus-allegorizáló módsze-
reit fejleszti tovább, ami egyúttal könnyen befogadható előadásmódját is megha-
tározza, míg az arisztoteliánus szisztematikus teológia, amelyet elsősorban a 
domonkosok műveltek, minuciózus szikárságával riasztólag hathatott. Bár azt 
sem szabad szem elől téveszteni, hogy a skolasztika sem érthető meg a misztika 
nélkül.15 

A dogmatikai tisztázásra törekvő Káldi számára a középkori eretnekmoz-
galmak és az azokat elítélő zsinati határozatok jelentenek alkalmas fogódzót 
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(I. 235, 243), míg az épületes példákat kedvvel előadó szónok a 16. századi 
hagiográfus Laurentius Surius munkájában talál megfelelő, nem csupán egye-
temes, de magyar vonatkozású anyagot, akárcsak a 13. századi domonkos szer-
zetes, Thomas Cantipratanus kultúrtörténeti érdekességeket tartalmazó gyűjte-
ményében, amelyet a 16. század derekától kezdve — nyilván népszerűsége miatt 
— több ízben is kiadtak (az exemplumanyag eredetére és jelenlétére a későbbi-
ekben még visszatérünk). 

A közelmúlt es a jelenkor forrásanyaga 

Az eddig elvégzett forrásvizsgálat egy többé-kevésbé készen kapott — s ezért 
a kortársakkal, sőt a megelőző korok hagyományával is konvergáló — anyag 
használatát igyekezett feltérképezni. Láthattuk, hogy a funkcióváltozástól elte-
kintve, ez a korpusz jellegében megegyezik a középkorban, valamint a kortársak 
által idézett kultúrtörténeti tömbbel anélkül, hogy az egyéni eltéréseknek külö-
nös jellemző erejük lenne. A tágabban értelmezett kortársi anyagra való hivat-
kozások ellenben, amelyek magukban foglalják a humanista tudományosság 
nagyjait, az európai és a hazai reformáció jelesebb képviselőit, a természettudo-
mány újabb eredményeit és számos, alkalmilag felbukkanó szerzőt és témát, a 
képzettség-tájékozottság mélységére-alaposságára, illetve az egyéni érdeklődésre 
vonatkozóan is információval szolgálnak. Nem utolsósorban pedig fokmérői 
lehetnek a nyugati kulturális és eszmei áramlatok hazai recepciójának. 

Ha tekintetbe vesszük a Káldi György beszédeiben megmutatkozó polemikus 
hajlamot, természetesnek tarthatjuk a reformáció vezéregyéniségeinek hangsú-
lyozott jelenlétét, mégpedig saját írásaikkal. Idézi Luther gazdag életművét, 
gyakran Melanchthonnal és Kálvinnal, ritkábban Zwinglivel és Bézával össze-
kapcsoltán: olyan jelenség ez, amelyre nem elsősorban szerkesztéstechnikai 
szempontból hívnók fel a figyelmet, hanem a mögötte meghúzódó logika okán. 
Káldi ugyanis nem tesz értékkülönbséget a különféle reformátori irányzatok, 
árnyalatok között, számára „egy pórázon járnak" (vö. I. 355) mindannyian, 
egyformán eretnekek. Ami pedig a hivatkozások pontosságát illeti: a humanista 
iskolázottságú filológusi igényesség mellett az a meggyőződés is meghúzódik 
emez eljárás mögött, hogy a megbízható, ellenőrizhető idézési mód a cáfolatot is 
hitelesebbé teszi. 

A hitelességnek erre a látszatára pedig annál inkább szüksége van, minél 
nagyobb logikai vagy morális képtelenséget szándékozik ellenfelére rábizonyí-
tani. Anélkül, hogy e helyen a hitviták kérdéskörébe akarnánk bonyolódni — 
Játékszabályaival", módszereivel behatóan foglalkozott a szakirodalom, a pré-
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dikációkban levő teológiai gondolatrendszer elemzése során pedig úgyis vissza-
térünk a témára —, néhány megjegyzés erejéig kövessük figyelemmel az idézés 
módját. 

Előfordul — igaz, csak elvétve —, hogy egyetértőleg hivatkozik valamely 
reformátorra. A Septuagesima vasárnapi első prédikáció egyik témája például az 
egyház mibenléte. „De még Luther- is azt írja; hogy az Ecclesiának eggyik jele 
az, hogy Igaz Pásztori légyenek" (I. 274), olvassuk a bizonyító erejű mondatot, 
amely a tipikusan katolikus egyházkép alátámasztására szolgál. A nyilvánvaló 
igazságot egy „pártos atyafival" kimondató retorikai eljárás szerepe éppen az, 
hogy annak kényszerítő erejét hangsúlyozza, illetve valamiféle rejtett, diadalmas 
odakacsintás az igazságnak ellenállni nem tudó újító „megalázódására", aki 
úgymond kiesett protestálói szerepéből a felismerés következtében. 

Az ilyen leheletfinom polémiánál azonban jóval gyakoribbak az éles penge-
váltások, amelyeket az egymástól eltérő dogmatikai vagy erkölcstani megközelí-
tések váltanak ki. A katolikus-protestáns ellentét egyik közismerten „népszerű" 
teológiai problémája a kegyelem és/vagy jócselekedet viszonya, dilemmája. 
Luther Márton és nyomában a protestantizmus megigazulástana részben ugyan 
a késő középkor cselekedeteket méricskélő, a kegyelmet háttérbe szorító teoló-
giájának ellenhatásaként alakult ki, szükségszerűen elhanyagolta tehát az em-
beri tettek érdemszerző szerepét, anélkül azonban, hogy fontosságukat teljesen 
elvitatta volna. Félreérthető, paradoxonokat kedvelő kifejezésmódja viszont 
lehetővé tett olyan megközelítést is, amely szerint az ember tettei nem érdem-
szerző tettek, üdvössége nem érdemekért adott jutalom, hanem tiszta kegyelem. 
Innen pedig már csak egy lépés a Káldinál olvasható, szerzőik eredeti elgondo-
lásával gyökeresen ellenkező interpretáció: „minden Jó chelekedetet, természe-
te-szerént, merő útálatosságnak, és Halálos bűnnek tartanak; melly mindazáltal, 
Bochánandó bűnné lészen az Istennek irgalmassága-által; a mint Luther Már-
tonból, Calvinus Jánosból, és Melanchthon Filepből meg-láthatni." (I. 42.) 

Találni végül olyan hivatkozást, amelyet hosszabb vagy rövidebb módszeres 
cáfolat követ. A böjtről vallott protestáns felfogást azzal utasítja el, hogy ők „a 
Böjtöt a Mértékletességgel egybe-zavaiják, melly merő balgatagság" (I. 355), a 
házasság szentségi volta és felbonthatatlansága mellett pedig az „újítók" érvei-
ben levő ellentmondások kimutatásával foglal állást (I. 155). 

A reformáció klasszikusai mellett természetesen jelen vannak annak jele-
sebb, írással foglalkozó magyarországi képviselői is. Káldi utal „a Károlyi Gás-
pár és Molnár Albert Bibliájá"-ra (I. 156) — nyilván az 1608-as második ki-
adásról van szó — anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna, hiszen a folytatás 
szerint „a Biblia-után tött Oktató Intésemben meg-mutattam" (uo.) annak té-
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velygő voltát; és tud Félegyházi Tamás 1586-os Újszövetség-fordításáról, ame-
lyet Gönczi György adott ki és látott el előszóval. 

Ez az előszó pedig ismét kifutópályát jelent Káldi számára, a kellőképpen 
végig nem gondolt történeti áttekintés logikai bukfenceit olvassa itt ellenfele 
fejére (I. 50), Enyedi Györgynek pedig hiányos görög grammatikai tudását rója 
fel, miközben vele szemben Krisztus istensége mellett érvel (II. 122). 

Elemzéseink Bitskey István megállapítását támasztják alá, mely szerint „a 
katolikus prédikáció hangja védekezőből támadóvá vált".16 Prédikáció és vitairat 
műfaji szétválása markánssá lett Pázmány polemikus műveinek megjelenésével 
a század elején, a Káldi beszédeiben föllelhető maradványok pedig egyfelől a — 
nem föltétlenül a vitát, hanem valamely hitigazság tisztázását célzó — gondo-
latmenetbe jól beilleszkedő mozzanatok, másfelől rámutatnak a prédikáció-
műfaj tágasságára, más műfajokat redukált formában integráló képességére. 

A reformátorok jelenlétére a „Tridentomi Conciliom" határozatai adják a 
stílusos ellenpontot: a katolikus egyház morális talpraállását és dogmatikai 
önreflexióját eredményező zsinat dokumentumai tekintélyi nyomatékkal bírnak 
a beszedek érvrendszerében, különösen a hitélet gyakorlati elrendezése tekinte-
tében. 

Ami továbbá a kortárs katolikus teológiai és lelkiségi irodalom felhasznált-
ságát illeti, mindenekelőtt a jezsuita szerzők dominanciájára kell fölhívnunk a 
figyelmet. Gyakoriak az alapítóra, Loyolai Ignácra történő hivatkozások: érde-
kes, hogy inkább leveleit és a rendi alkotmányt idézi, kevésbé a Lelkigyakorlatos 
könyvet — ez utóbbinak viszont nem csupán szellemiségét asszimilálja, hanem 
egyes gyakorlatait is tanítja, forrásmegjelölés nélkül, amint azt a későbbiekben 
látni fogjuk. És jelen van a rend első nemzedékének élvonala, mindenekelőtt az 
indiai misszionárius Xavéri Szent Ferenc, akinek a maga ünnepén három be-
szédet is szentel, és akiről — eltérően a szentekről szóló prédikációk megszokott 
eljárásától — a részletekre is kiteijedő pályaképet rajzol (II. 27—48). Forrása az 
ugyancsak jezsuita Horatius Tursellinusnak népszerű, számos kiadást és fordí-
tást megért fordulatos életrajza a szentről. 

A rendi források egyébként zömmel életrajzok: a jezsuiták indulásáról és 
nagy egyéniségeiről írott viták (Petrus Ribadeneira Ignác-életrajza, valamint 
Petrus Maiïéjus Ignác- és Xavéri-biográfiája, Virgilius Ceparius munkája az 
akkor még szentté nem avatott Gonzaga Alajosról), noha műfajukban a közép-
kori hagiográfia hagyományát folytatják, mégis frissítést jelentenek, az erkölcsi 
tanítás új példatárát, az ázsiai misszió kapcsán pedig a Távol-Keletről szóló 
tájékoztatási lehetőséget (pl. I. 180). Ezt a lehetőséget másfajta forrástípus fel-
használása révén is kiaknázza: így hivatkozik az ázsiai misszió másik szervező-
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jének, Alexander Valignanus-nak 1588-as indiai keltezésű levelére, az özvegy-
ség dicsérete kapcsán. 

Természetesen nem hiányoznák a palettáról a hittudományi munkák szerzői-
re való utalások sem (Bellarmino I. 158, Borromeo II. 35), sőt az európai teoló-
gia képviselői mellett, pontos hivatkozással, Pázmány Kalauza is a források 
közé kerül — igaz, valójában egy Lutherre történő vitázó célzás formájában, 
cáfolatért az érsek művéhez utasítva az olvasót (I. 205, 227). 

Ferdinandus Quirinus de Salazár-t, „a mí kichiny Szerzetünkből-való túdós 
ember"-t (II. 100) pedig nem egyetemes kisugárzása, sem maradandó életműve 
okán emeljük ki Káldi forrásai között, hanem a személyes megjegyzés miatt, 
amelyre használóját ihlette: „kinek munkájával sokat éltem írásimban, és bíz-
vást követtem nyomdokát" (uo). 

Hosszasan lehetne folytatni a jezsuita források seregszemléjét; a rendhez 
csak rövid ideig tartozó nagy hatású vitatkozó Thomas Stapletonus, vagy az 
Eusebius-ból merítő egyháztörténész Julius Mazarinus és egy-két alkalommal 
előforduló társaik jelenléte ugyanahhoz a tényhez szolgál adalékkal: hogy a 
közkézen forgó rendi irodalmat fenntartás nélkül, sőt alig titkolt büszkeséggel 
építi be beszédeibe, olykor kifejezetten egzotikus betétekkel gazdagítva azok 
anyagát. 

Ez a forráscsoport, együtt a domonkos eredetűekkel (Domingo de Soto pl. I. 
569; Abraham Bzovius pl. I. 59, 101, 283), minthogy névsorában eltér a Páz-
mány Pcter által felhasználtaktól, egyrészt Káldi egyéni érdeklődési — talán 
könyvgyűjtési — körére mutat, másrészt és elsősorban arra az igényére, hogy 
rajta tartsa szemét korának szellemi mozgásán, hogy világjáró életviteléből 
következő anyaggyűjtési lehetőségeit kamatoztatva minél több irányú tájékozta-
tást nyújtson, az újdonságokkal is megalapozva szövegének tekintélyét. 

Hasonló szerepe van a humanizmus képviselőire való nem túlságosan nagy-
számú hivatkozásnak is. Műveik felhasználása frissítést és színt hoz a prédiká-
ciókba: a Káldi által gyakran és sokféle funkcióban hasznosított exemplum-
műfaj antik és középkori közvagyonát egészíti ki, egyéníti a példázat szerepében 
forgalmazott humanista forrásokból. Hiszen történeti anekdotákat idéz Aeneas 
Silvius Piccolomini különböző műveiből (I. 30, 218, II. 484), Erasmus 
Apophtegmatájából (I. 150), rövid célzás erejéig beépíti Bonfini leírását eleink 
török-ellenes küzdelmeiről (I. 174), anélkül, hogy a humanista történetírás ok-
nyomozó szemléletmódját átvenné. Különösen Erasmus esetében érvényes, hogy 
a szemlélet mellőzésével idézi — bizonyos műveivel indexre tett szerző lévén, 
érthető az óvatossága —, leginkább a „csiszolt humanista prózastílus" iránti 
rokonszenv jeleként: így Káldira is vonatkoztatható Bitskey István megállapítá-
sa, amelyet Pázmány Erasmus-recepciójának margójára tett.17 
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Justus Lipsius De eonstantiajának jelenléte (II. 182) a mű interkonfesszi-
onális jellege, rezignált-elfogadó hangneme és népszrűsége, valamint gyors 
magyarországi elterjedése okán nem tartozik a legérdekesebb hivatkozások közé. 
Érdemes viszont a figyelmünkre az angol reformáció vértanújának, Morus Ta-
másnak többszöri emlegetése: nem ugyan Utópiájával, sem más munkáival, 
hanem a már említett Stapletonusnak róla készített életrajzával, amelyből azon-
ban Káldi a lord kancellár stílusára, észjárására tökéletesen rávalló fordulatokat, 
anekdotákat idéz. Ízelítőül álljon itt egy rövid részlet, a kontextus: vádbeszéd a 
túlzott cifrálkodás ellen. „Kiknek méltán mondhatnók, a mit azon Thomas 
Mórus mondott egy aszszony állatnak, ki nagy fájdalmas munkával simogatta 
fejét és homlokát: Nagy boszszúságot tészen, úgy-mond, az Isten rajtad, ha e 
nagy munkádért pokollal nem fizet" (I. 54). A kifejezésmód érzékletessége 
mellett egy, a műfajban és a kor irodalmában oly ritka minőség ötlik itt szembe: 
a nem tolakodó, nem vitahelyzetben alkalmazott, ártatlan humor. 

Végezetül íme egy hivatkozás a tudomány világából: „Nem találtatott olly 
balgatag vélekedés, melynek óltalmazója nem találkozott vólna; el-annyíra, 
hogy Coperti icus-mvű Mathemáücus; minden régi és mostani bölch 
Filosófusok-ellen, hanyatt-homlok azt állatta, hogy a Főid szüntelen forog, az 
Egek pedig veszteg-álnak: és némelly agya-fordúlt emberekkel el-is hitette, és 
talám többen-is kaptak vólna rajta, ha a dögletes vélekedés, átok-alatt meg nem 
tíltattatott vólna" (I. 242). A geocentrikus világkép megdőlésének, a természet-
tudomány „kopernikuszi fordulatának" a kortársakat ért sokkoló hatása ma már 
közhely: nem meglepő hát, hogy kortársainak többségével összhangban, lélek-
tanilag motivál hatóan, képzettsége korlátaiból fakadóan pedig érthető módon, 
Káldi is elutasítóan viszonyul a kérdéshez. Az sem váratlan, hogy ellenérveit — 
úgy általában — régi és új filozófusok gondolataiból veszi. Hatását a helyi érté-
ke adja. A szöveg folytatása szerint ugyanis nincs az a vesztett pör, amelynek ne 
kerülne védőügyvédje, s hasonlóképpen szaporodnak és találnak követőkre az 
„újabb-újabb Tévelygések", amelyeket kitalálóik a Szentírásból bizonyítanak: 
íme, miként kerül differenciálatlanul közös nevezőre a csillagászat, a jogtudo-
mány és a vallás egy-egy alapkérdése. 

A forrásvizsgálat értékelése 

Eddigi elemzéseink során világossá vált, hogy a kora újkor — jelesül pedig 
Káldi — forráskezelése komoly átalakuláson ment keresztül a korábbi korsza-
kok, főként a középkor ilyen irányú gyakorlatához képest. Nem csupán a fel-
használt anyag mennyiségi gyarapodását kell itt kiemelnünk: jelentősen megnö-
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vekcdett az ókori források szerepe, de bőségesebb és változatosabb a patrisztikai 
források jelenléte is, ugyanakkor az érett középkor tudományossága, teológiai 
gondolkodása mintha nem a hivatkozások gyakoriságával lenne jelen. A sko-
lasztikus gyakorlat körmönfont szerkesztési eljárása helyett a beszédek célirá-
nyosabb, egyszerűbb felépítését láthatjuk (erről másutt szólunk majd bővebben). 

A mennyiségi átalakulásnál azonban fontosabb azt kiemelni, hogy — a hu-
manizmus „ad fontes" igényével összhangban — nyomait találjuk a felhasznált 
források tekintélyes része eredetiben való forgatásának, ennek következménye-
ként pedig a hivatkozások pontosságára kell figyelmeztetnünk. Az idézetek 
tekintélyes mennyisége természetesen bizonyossá teszi a florilégiumok használa-
tát, ám szerzőnk minden bizonnyal utólag az eredeti művekben visszakereste az 
onnan vett hivatkozásokat, kiegészítve azokat a segédkönyvekből hiányzó ada-
tokkal. 

Ami pedig a Pázmány forrásaival való összevetés eredményeit illeti, az elő-
zetes várakozásnak megfelelően, valóban nem tapasztalunk lényegbevágó elté-
rést a két szerző módszerei között: idézési eljárásaik —, a leggyakrabban hivat-
kozott szerzők tekintetében — egyaránt azonos úton járnak. Talán a kortárs 
anyag kezelése mutat némi jelentéktelen különbséget: ez abból adódhat, hogy 
különböző állomáshelyeiken más-más újdonságokhoz jutottak hozzá. 

Tanulságos lehet az idézés technikájának szemügyre vétele, hiszen e vizsgá-
latnak elméleti konzekvenciái is vannak. A kompilációs eljárás megoldásai 
hagyományosan a másolás, a citátum-tömbök, a különféle kifejtések összeszer-
kesztése, illetve az elhagyás lépéseiben azonosíthatóak18: Káldi is e lépések 
valamelyikét alkalmazva ötvözi egybe hivatkozásait, ezért itt célszerűbbnek 
látszik inkább az idézetek tartalmi összetevőire figyelni. 

Vannak esetek, amikor valamely, a keresztény tanítás szempontjából aktuális 
kérdés taglalását csupa „pogány" auktoritás segítségével erősíti meg: így az 
„Ördögtől-valo Álmok" problémakörét néhány elnagyolt, éppen csak jelzésszerű 
Homérosz-, Sabellicus-, Hérodotosz-, Diodorus Siculus- és Plutarchostól vett 
példa fölemlegetésével (I. 119), mintegy ezzel is alátámasztva azt a szemléletet, 
amelynek jegyében az antikvitás szerzői belépőjegyet kaphattak a keresztény 
rendeltetésű szövegek világába, a természetes emberi erkölccsel megegyező 
nézeteik határai között. 

Másutt antik és patrológiai utalások váltják egymást, kombinációban bibliai 
helyekkel és/vagy középkori citátumokkal. Mindez nem meglepő, „pusztán" a 
rendelkezésre álló műveltséganyag minden lehetséges úton való megmozgatásá-
nak igényét mutatja. Érdemes viszont megállni egy elejtettnek tűnő megjegyzé-
sénél, mivel értelmezési kulcsot ad az idézethalmozás motivációjára. „Theodore-
tus azt mongya; hogy minden láthatandó állatokat az emberért teremtett Isten; 
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azért nem ítélte méltónak azt meg-vetni, a kiért mindeneket alkotott. En pedig 
azt mondom: hogy Mindeneket ő-magáért teremtett az Úr" (I. 4). A személyes 
névmást, az elsőszemélyű kijelentést bevezető mondat után idézet következik, a 
Példabeszédek könyve 16,4-ből. íme, egy illusztráció az asszimiláció mélységé-
re: a szerző mint sajátjait mondja ki a Szentírás szavait, és ez a mozzanat a 
kompiláció és az eredetiség mai követelménye közötti szakadék nagyságára 
éppúgy fényt derít, mint amennyire az eredetiség kérdésének újragondolására 
ösztönöz. 

Megfigyelhető egyúttal az is, hogy a mégoly gazdag idézetanyag ellenére, a 
hivatkozások sokasága nemhogy terjengőssé tenné a szöveget, hanem — éppen 
a középkoritól eltérő funkcióban történő felhasználás következtében — feszessé, 
tömörré alakítja. És míg amott a tekintélyekre való hivatkozás csak kevéssé 
képezte az érvelés szerves részét (elégséges volt a „nagy" neveket említeni, 
további indoklásra már nem volt szükség), emitt a hivatkozott auktoritások egy 
önállóan felépített gondolatmenet összetevő elemeivé válnak: Káldi arra törek-
szik, hogy a tekintélyi közlésnek az ésszerűséggel való összhangját kiemelje, 
hogy a hivatkozások tekintélyi súlya ésszel beláthatósága által is növekedjék, 
tekintélytisztelete „nem az alávetődés aktusán és az ész lemondásán alapul, 
hanem az elismerés és a felismerés aktusán — tudniillik azon a felismerésen, 
hogy a másik személy ítélet és belátás dolgában fölényben van velünk szemben, 
s ezért ítélete előbbrevaló, azaz elsőbbséget élvez saját ítéletünkkel szemben."19 

Talán itt van a nyitja annak a meglepő hatáskülönbségnek, amelyet a középkori 
és a kora újkori szentbeszéd között tapasztalunk. A megejtő naivitás helyét átve-
szik az értelmi meggyőzésre hivatott, többszörösen magalapozott, a hagyomány 
elemeivel is alátámasztott argumentumok. 

Köztudomású, hogy a gyökereit a középkorba engedő kompilációs alkotási 
mód az anyagismeretet a legfontosabb erények egyikének tekinti, hogy valamely 
írásmű megalkotása — az ars szó kettős jelentésével összhangban — legalább 
olyan mértékben számított doctus, „mesterséges" feladatnak, mint artisztikus 
eredménynek.20 A különféle eredetű és teijedelmű források egységes egésszé, 
koherens szöveggé való összeszerkesztése szintézisalkotó készséget feltételez, az 
eszmény pedig, amely az imitációt nem pusztán formai kérdésnek, hanem egy-
fajta gondolkodásmód szerves tartozékának tekinti, éppen azt a szintetizáló 
igényt élteti mindig tovább, amelyet Pázmány így fogalmaz meg: „Nem 
szolgájok, eggyezőjök vagyok a régieknek". Káldinál ez a gondolat ekképpen 
jelenik meg: „azoknak könyvökkel éltem, a kiket a Keresztyén Anyaszentegy-
ház-béli Tanítók, és Prelátusok, Isten-félő és túdós embereknek tartottak, és 
tartnak: és azokból, eggyütt-is másutt-is bátorságossan azt szedegettem, a mivel 
halgatóimnak használhattam" (I. IX). 
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A kor, amelyben ezek a szavak elhangzanak, affirmativ, illetve réaffirmatív, 
az újra megtalált biztonságé. Ez a biztonságérzet pedig meghatározott gondolati 
struktúrák kialakítását kéri: rendszeralakítást a hartmanni értelemben, amely 
szerint „a szisztematikus gondolkodásnak még mindig megvan az a régi törek-
vése, hogy a nagy talányokat sommásan, egy csapásra oldja meg. Ebben gyöke-
rezik feloldhatatlanul a konstruktív rendszerépítményekhez való vonzalom."21 

Ugyanakkor a tekintélynek egy újabb funkciója is szembeötlik Káldi György 
iménti szavainak olvastán: itt összetartó ereje van, egy hosszú idő óta élő, foly-
ton gyarapodó hagyományt működtet, a „régi doktorok" hatásának történetében 
jelöl ki egy meghatározott pontot. A hagyomány működése és fenntartása nem 
kényszerpálya tehát, hanem élő folyam, amely továbbadó, megőrző és kreatív: 
levezethető a katolikus hittudományi gondolkodásnak az egyházi tradícióban 
őrzött igazságok konzerválására és újraértelmezésére irányuló törekvéséből, azaz 
abból a meggyőződéséből, hogy az elfogadott tekintélyek örökségének újragon-
dolása a kinyilatkoztatott igazságok egyre mélyebb megértéséhez vezet, anélkül, 
hogy a lényeget illetően szükség lenne újításra.22 

A hivatkozások legnagyobb része ugyanakkor az európai kultúra közvagyo-
nából való, abból a jobbára latin nyelvű írott anyagból, amely széltében-
hosszában átjárta a korabeli (vallásos) irodalmat. Ilyenformán beemelésük a 
prédikációkba katolicitást hoz, a szónak „egyetemes" jelentésében; hozzásegíti a 
beszédeket a nemzeti nyelvbe zártság korlátainak legyőzéséhez, beemeli, integ-
rálja azokat a nemzetközi forgalomba. 

Az idézetek egyúttal egy sajátos erőtérbe is bekerülnek: a prédikációkban 
elfoglalt helyük, új kontextusuk révén jellegük megváltozik. Nem csupán arra 
kell itt gondolnunk, hogy az átvételek, részletek lévén, eredeti gondolatmene-
tükből kiemelten töredékessé válnak, főszövegből alárendelt szerepűvé — bár ez 
a változás sem elhanyagolható. A forráshasználat az intertextualitás kérdéseinek 
a továbbgondolására is ösztönözhet, annak megfontolására, hogy az idézetek 
poétikája miképpen hozza létre a különféle szövegtípusok párbeszédét, „szövet-
ségét". 

Végül arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a kompilációs technikának 
nincs saját elmélete az ars praedicandi vagy a retorika keretei között, van ellen-
ben kialakult, jól bejáratott gyakorlata. Hátterében pedig éppen az a teológiai 
megfontolás áll, amely értékrendjének súlypontjába helyezi a hagyományt, illet-
ve ezzel összefüggésben a tekintélyek tiszteletét. 

Forrásvizsgálatunk tanulságai kínálják a további elemzés kihívásait és távla-
tait: a prédikáció mint komplex műfaj egyszerre hordoz szakrális és esztétikai, 
ezek alkalmazásaiban pedig etikai értékeket. Irodalomként a retorikához kapcso-
lódik, ezért a továbbiakban retorikai elemzésre teszünk kísérletet; ugyanez a 
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szöveg egyúttal, a hit fenntartásának és elmélyítésének eszközeként a misztéri-
um tárgyalását kísérli meg, s mint ilyen az értelmezés — hermeneutika — fel-
adatára vállalkozik, arra ösztönözve, hogy megpróbáljuk elvégezni az értelme-
zés értelmezését. 
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