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Maczák Ibolya* 
 

A méhkirálynő édes uralma 
Esterházy Krisztina Jozefa felett mondott 

temetési beszéd a Klimo Könyvtárban 
 
 
2009-ben kutattam először a Klimo Könyvtárban, mert itt fértem hozzá ahhoz a 
dokumentumgyűjteményhez,1 amely egy osztrák szerző, Emil Ludwigsdorff 
zalavári bencés apát Bécsújhelyen megjelent német nyelvű prédikációját (is) tar-
talmazza. A beszéd hungarikumnak tekinthető, hiszen Esterházy Pál nádor és Es-
terházy Orsolya 1663-ban született lánya, az ágostonos szerzetesnő, a kismartoni 
kolostor elöljárója, Esterházy Krisztina Jozefa2 felett mondták el 1728-ban.3  

Az elmúlt négy évben főként abból a szempontból vizsgáltam a szöveget,4 hogy 
miként jelenik meg benne az Esterházy família. Ebből adódóan elsősorban a csa-
lád- és nőreprezentációra fordítottam figyelmet, s más hasonló művekkel összeha-
sonlítva főként azt igazoltam a prédikációban, hogy bár Esterházy Krisztina Jozefa 
szerzetesként élt, a szentbeszédben megjelenített alakja sokkal inkább (kifejezetten 
apjához, Esterházy Pál nádorhoz hasonló) világi elöljáróhoz, uralkodóhoz illik, 
mintsem apácához.  

Jelen esetben sokkal inkább a beszéd eddig nem vizsgált vonásait, elsősorban 
kegyességi jellegét igyekszem hangsúlyozni. Természetes, hogy egy 18. századi 
apáca felett mondott temetési prédikáció rendelkezik ilyenekkel – írásomban 
azonban azt szeretném bemutatni, hogy kifejezetten az Esterházyakhoz köthető 
kegyességhez milyen jellegzetességek kapcsolják. Mindez összhangban áll Utasi 
Csilla újabb kutatásaival, akinek megfogalmazása szerint „A történeti Krisztust 
Aquinói Szent Tamás is imagónak nevezi, és a figura és az exemplum fogalmát rendeli 
hozzá, nála a reprezentáció fogalma, a platóni reprezentáció-fogalommal ellentétben, nem 
ontológiai értelmű, hanem inkább reflexiók sora, Istentől kijelölt szerep. A kora újkorban ez 
a felfogás él tovább: ennek értelmében fejezhető ki a társadalmi státusnak megfelelő maga-
tartás, amely egyidejű megnyilvánulása a mennyei és a földi hierarchiának.”5 A fentiek 
szellemében először néhány jellegzetes példán keresztül – más szövegekkel össze-
hasonlítva – azt mutatom be, miként reprezentálja Emil Ludwigsdorff Esterházy 

                                                             
* A  szerző az  MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség  Kutatócsoport  tudományos  főmunkatársa.  A  
tanulmány az OTKA K 101571. számú pályázata támogatásával készült. 
1 Jelzet: PTE EK TGYO KK R.IV.11/25. MÓRÓ 2001. 377. (L586. tétel.) Itt köszönöm meg Dr. Schmelczer-
Pohánka Éva segítségét. 
2 Vö. MOHL 1937. 
3 Nem ez az egyetlen beszéd, amely a zalavári bencés apát és az Esterházy család kapcsolatát dokumen-
tálja. Esterházy Mihály feleségének (Anna Margaretha Gräfin Tizzoni von Dessana) ajánlott, ugyancsak 
Kismartonhoz köthető beszéde: LUDWIGSDORFF 1719. 
4 MACZÁK 2009., MACZÁK 2015. 
5 UTASI 2015. 301. 
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Krisztina Jozefát szerzetesként és az Esterházy család tagjaként. A következőkben 
tehát a főúri- és családreprezentáció sajátos szegmenseit vizsgálom a szövegben. 

Emil Ludwigsdorff temetési beszédének locusa az Énekek Éneke 7,1-re utal 
(„Quam pulchri sunt gressus tui Filia Principis / Wie schön seynd deine Schritt O 
Fürsten-Tochter.” A korabeli magyar, katolikus fordítás szerint élve: „Melly szépek a’ 
te lépésid a’ sarukban, fejedelem leánya!”6)  E  metafora azért  is  érdekes,  mert  éppúgy 
kapcsolódhat a pályaszakaszokhoz, mint az önálló döntésekhez. Ezek elvileg nem 
kapcsolódnak a barokk korszak apácáihoz társítható elképzelésekhez, ám az Ester-
házy Krisztina Jozefa felett mondott prédikációban igen változatosan alkalmazza a 
szerző ezt a metaforát. Megfogalmazása értelmében a herceglány első lépése világ-
ra jövetele volt a hercegi családban, második Isten felé fordulása, harmadik az 
ágostonos apácák szerzetébe lépése. Ez utóbbi következtében pedig a szó szoros 
értelmében számos lépést tett – a hitszónok megfogalmazása szerint – például a 
szegények felé, vagy éppen a templom karzatára indulva.  

Érdekes módon hasonló metaforarendszert ismerhetünk meg egy 1731-es, Po-
zsonyban megjelent, ugyancsak egy apáca felett mondott temetési prédikációban.7 
Ott ugyanis azok a különböző ütések, csapások mentén épül fel a beszéd, amelyek 
elválasztották, elszakították a szerzetesnőt a világtól. Ezek a „csapások” azonban 
korántsem negatívan értendők, hiszen az orsolyita apácát a szegénység, tisztaság 
és engedelmesség ütése szakította el a világi hívságoktól – így ezek valójában in-
kább az Emil Ludwigsdorff beszédében elhangzó lépésekre emlékeztetnek.  

Emil Ludwigsdorff szentek fölött álló égi lényként jellemzi Esterházy Krisztina 
Jozefát és a Jelenések könyvében szerepelteti: lényét ezáltal eszkatalogikus jelentősé-
gűvé növeli, s ennek bizonyításaként összefüggő, oda-visszautaló metaforarend-
szert alkalmaz beszédében. Az apokalipszis angyalaként ábrázolt Esterházy Krisz-
tina Jozefa ugyanis egyik lábával a tengeren, másikkal a földön áll. Ludwigsdorff 
értelmezésében egyértelmű, hogy e két láb nem más, mint a rendalapító Szent 
Ágoston, illetve Jézus Krisztus, akik megalapozták a herceglány lépteit.  

A  herceglány  lábai  a  prédikációszerző szerint  –  Jézus  és  Ágoston  –  éppúgy  
megjelennek Jozefa névbetűiben, mint a Jelenések könyvében, mivel a IOSEPHA szó 
első betűje (alfája, kezdete) Iesust, az utolsó (omegája, vége) pedig a rendalapító 
Augustinust jelenti Ludwigsdorff olvasatában.8 Amint a többi betű sem véletlenül 
került  a  herceglány  szerzetesi  nevébe,  hiszen  a  kapcsolódó,  latin  nyelvű,  az  
akrosztikonok szabályai szerint is értelmezhető mondat – „In Omni Sanctitate Et 

                                                             
6 SZENT BIBLIA 1626. 595. 
7 RAYMUNDUS 1731. 
8 „Dann diser Ihr ganzer Heil. Nahmen ist gleichsamb ein auß lauter heiligen Reliquien  deren Tugenden 
zusammen gesetzter heiliger Leib welcher in seinen ersten und letzten Buchstaben: I und A solche zwey 
Gebenedente Füß hat welche ihnen die Engeln selbsten wünschen solten was sollen dann dise zwey gebendehte 
Buchstaben als der Buchstab I und der letztere Buchstab A in den Nahmen JosephA vor zwey Füß seyn? Ach! 
Dise zwey Buchstaben seynd jene zwey gebendehte Füß ohne welche ein Ordens-Kind Augustini keinen Schritt in 
den Himmel machen kan dann der erste Buchstab in den Nahmen Josepha nemblich der Buchstab I bedeutet 
Jesum, als den ObristenSchutz-Herrn aller Ordens-Personen der letzte Buchstab aber in den Nahmen Josepha, 
nemblich der Buchstab A bedeutet Ihren Heil. Ordens-Stüffter Augustinum (…)”(LUDWIGSDORFF 1728. 12.) 
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Pietate Honoravit Animam.”9 – feloldásaként Ludwigsdorff megjegyezte, hogy ön-
zetlenség (ártatlanság), ima és csend voltak léptei, illetve lábnyomai ezen rendfő-
nöknőnek.  

Nem ez az egyetlen szokatlan retorikai megoldás Luwigsdorff beszédében. 
Ugyanis a Bibliában éppen a Napba öltözött asszony egyik „előhírnöke” az az an-
gyal, akit a prédikáció konklúziója értelmében Krisztina Jozefa megtestesít. Bizo-
nyos értelemben tehát éppen nem isteni szolgáló, hanem isteni küldött Pál nádor 
legidősebb leánya. A Jelenések könyvének egyik legismertebb, tizedik fejezetében 
ugyanis  ez  az  égi  lény nyújtja  át  Jánosnak a  könyvet,  amelyet  meg kell  ennie  –  s  
amely a gyomrában keserű, szájában pedig mézédes. Nem véletlen tehát, hogy egy 
korábban méhkirálynőként ábrázolt személy testesíti meg. Ez a bizonyos könyv 
Ludwigsdorff szabad átköltésében nem más, mint Szent Ágoston regulája, amit 
Krisztina Jozefa prezentál a világ számára.  

Rendfőnöksége a prédikáció jelképrendszerében ugyanis nem szent szolgálat, 
hanem gyümölcsöző uralkodás volt, melynek során az ő méhkirálynői „édes reg-
nálása” – nyilván alattvalói révén is – lágy (lelki) mézet eredményezett. 10 A meta-
fora nőkre alkalmazott szokatlan használatát az teszi különösen érdekessé, hogy a 
prédikációk gyakorlatában nemhogy uralkodást nem jelent, hanem éppen a hit-
szónoki alázatossági formula eleme.  

A méhek és pókok kapcsolódó tárgytörténetére vonatkozóan ugyan számos 
feldolgozás ismert,11 de az egyházi szövegalkotás gyakorlatában a méz és a méh 
többnyire az elődökhöz és a feljebbvalókhoz való ragaszkodásra utal, mint például 
Tyukodi Márton megfogalmazása szerint: „Jobnak és illendöbnek itélvén azért követni 
a’ jo egésséges és mindeneknél kedves méheket, kik sok külömb külömb féle virágokra ki-
röpülvén keresik és gyüjtik az ö mézeket, hogy sem a’ gyülölséges és mérges pókokat, kik 
magok gyomrokbol szövik, fonnyák az ö semmire kellö pók-hálojokat.”12 Közismertek 
Pázmány szavai is e tárgykörben: „A pókháló nem jobb a lépesméznél noha a pók béliből 
szövi légyfogó hálóját; a méh pedig virágokról szedegeti mézét; azon igyekeztem, hogy a 
Régiek nyomából ki ne lépjem, hanem az ő fegyverházakból vegyek diadalmas kardokat.”13 

Emil Ludwigsdorff nemcsak azt hangsúlyozta beszédében, hogy Krisztina Joze-
fa apjától – és általában az Esterházy család tagjaitól – örökölhette vallásosságát, 
                                                             
9 LUDWIGSDORFF 1728. 12. 
10 „Es ist mir glaubwürdig von denen meisten Ihrer Geistlichen Hoch-Adelichen Chor-Frauen erzehlet worden daß 
man in 36. Jahren Ihrer Hochlöblichen Regierung Sie niemahls recht erzörnt oder doch bald wider nach etlichen 
wenigen Augenblichen völlig besäfftiget gesehen, weil Sie als eine Geistliche Regentin allzeit der höchsten Milde 
und Sanfftmuth Gottes dises Allerhöchsten Geistlichen Oberhaupts mit grossen Schritten nachgegangen dann Sie 
war allzeit und in allen gefälligen und ungefälligen Umbständen liebreich mild gütig gedultig und sanfftmüthig 
wie ein Lämblein angenehm in Ihren Minen freundlich in Gebräden gütig in Worten holdfeelig in Ihrer 
Aufführung gedultig in Ubertragung widriger Zufäll sittsamb in handeln und wandeln mild und liebreich in 
allen Ihren Seelen-nutzlichen Ermahnungen gegen Ihre Geistliche Töchter dißfalls nachfolgend dem Bienen-König 
als welcher mit seinen milden Hönig durch die süsse Regierung ihme mehr Unterthanen macht als er bekommen 
wurde wann er mit lauter bspißingen Stacheln gegen seine liebe kleine Bienlein herumb wüten thäte.” 
(LUDWIGSDORFF 1728. 9.) 
11 Vö. A méhek és pókok kapcsolódó motívumtörténetére vonatkozóan lásd még: KECSKEMÉTI 2007. 76. 
12 TYUKODI 1641 ** 5r. 
13 PÁZMÁNY 1623. )(V – )(2r. 
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illetőleg életszentségét: azt is kiemelte, hogy huszonöt lelki gyermekkel rendelke-
zett, hiszen ennyi apáca élt halálakor a kismartoni zárdában,14 amint Esterházy 
Pálnak is huszonöt fia és lánya volt. Ráadásul ezek az utódok mind-mind egy-egy 
gyémántot jelentenek a herceg koronáján – amint a huszonöt lelki gyermek is egy-
egy csillag Krisztina Jozefa égi koronáján.15 

Itt jegyzendő meg, hogy a klasszikus retorika képviselői az érvelés forrásai kö-
zül a személyi érvek – argumenta a persona – két igen ritka fajtájának tekintették a 
nem (sexus) és a név (nomen) esetét.16 Az elemzett prédikációban kétségtelen, neme 
és neve egyaránt arra predesztinálta Esterházy Krisztina Jozefát, hogy egyaránt 
utóda legyen a dicsőséges és isteni hatalom által támogatott nádornak és Szűz Má-
riának. 

Neve egészében pedig Szent Józsefre utal, aki Jézus nevelőapjaként a Megváltó 
első lépéseit vigyázta. A szerző ezen eljárását az irodalomtudomány a biblikus 
mitizáció fogalmával jelöli, amely „[…] a bibliai hivatkozások, párhuzamok alkalmazá-
sának egy sajátos módja. Tudatos elhatározás a mű szerzője részéről: a kortársakra vonat-
koztatott bibliai párhuzamok (nevek) valamilyen lényegi hasonlóság alapján jelentéstöbble-
tet kölcsönöznek a műnek, akár pozitív, akár negatív mitizációról van szó.”17  

Esterházy Krisztina Jozefa Emil Ludwigsdorff beszédének értelmében nemcsak 
angyalként vagy királynőként kapcsolódott Máriához, hanem más módon is, hi-
szen halálának napja, december 7. a liturgikus naptár szerint a Szeplőtelen foganta-
tás  (immaculata conceptio ünnepének előestéje. (Az eddigi metaforarendszerekhez 
kapcsolódik ez a szám is, hiszen a Teremtés könyve 3,15 és a Jelenések könyve 12,1 
alapján Magyarországon a 15. századtól a Napba öltözött asszony vált a szeplőte-
len fogantatás jelképévé.) Mivel ezen a napon teológiai értelemben arra emlékezik 
az egyház, hogy Mária létének első pillanatától, tehát fogantatásától kezdve men-
tes  volt  az  eredendő bűntől,  ez  különös kegyet  jelent  Jozefa  számára is.  Ezt  az  is  

                                                             
14 A  nyomtatvány  név  szerint  is  említi  őket:  „Ihro Hochwürden und Gnaden Frau Anna Rosina, auß dem 
Hochgräfflich Zitsischen Haus als dermahlige Frau Dechantin. Frau Clara Andraschin. Frau Constantia 
Esterhasin eine Hochfürstliche Tochter Fürstens Pauli Mildreichester Gedachnuß. Frau Johanna Töteschin. Frau 
Eleonora Schmelzerin. Frau Caecilia Brennerin. Frau Regina Wukowitzin. Frau Antonia Esterhasin. Frau 
Augustina Sieringerin. Frau Josepha Esterhasin. Frau Magdalena Vitalin. Frau Euphrosina Berénin. Frau 
Ernestina Mayrin. Frau Amalia Tournon. Frau Theresia Horwätin. Frau Rosalia Fachnerin. Frau Monica 
Prennerin. Frau Rosa Hochenwarterin. Frau Ignatia Risin. Frau Aloysia Jelin. Frau Michaëla Schmidin. Frau 
Francisca Röslerin. Lay-Schwestern Maria Anna Streberin. Rosimunda Kopin. Xaveria Petruzin.” 
LUDWIGSDORFF 1728. 2. 
15 „Sie wissen alle, daß die in der Heil. Ehe zur Ehr Gottes erzeugte Kinder ein recht kostbarer Geschmuck und die 
schönsten Edelgestein dises  Heil. Sacraments seynd welche nunmerho in der ewigen. Seeligkeit die Cron Gttes 
außziehren  kan sich also Grosser Fürst Paulus durch seinen Heiligen Ehstand  vor GOTT und ganzer Welt 
einervon dem Heiligen Sacrament der Ehe geweychten Cron von 25. kostbahren Diamanten nemblich von Fünff 
und zwanzig hoch-fürstlichen Erben rühmen nun dise recht herrliche Cron von 25 hochfürstlich Durchlauchtigen 
Diamanten PAULI ESTERHASI, macht SEine Hochseelige Hochfürstliche Geistliche Tochter und Allerwürdigste 
geweste Pröbstin JOSEPHA CHRISTINA, ebenfalls mit einer Cron von 25. Sternen auf dem Haupt gleichsamb 
eine unvergleichliche Geistliche Finess, was seynd aber die vor 25. Stern in der Himmel-grossen  EhrenCron 
unserer hochseeliger Geistlichen Fürsten-Tochter  JOSEPHAE CHRISTINAE […].” LUDWIGSDORFF 1728. 16. 
(Kiemelés az eredeti szövegben.) 
16 LAUSBERG 1961. 205. 
17 HARGITTAY 2001. 24. 
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bizonyítja, hogy az 1728-as évszámhoz a következő kronogramot – azaz egy nem 
lírai szövegben a betűk egyenkénti római számként értelmezett értékét – rendelte a 
szerző: „IUVI DILVCVLVM”,18 azaz Isten hajnala, isteni virradat.  

Sajátos módon kapcsolódik ez az ünnep az Esterházy család kegyességi gyakor-
latához is, hiszen Esterházy Pál nádor több tekintetben is sokat tett ennek elismer-
tetéséért, népszerűsítéséért. Ezzel összhangban a bécsi, majd a nagyszombati egye-
temen felajánlást tett azon hallgatók javára, akik adott évben a legmeggyőzőbb 
bizonyítást írják a szeplőtelen fogantatásra vonatkozóan.19 Utóbbi nagyszombati 
alapítvány kitétele volt továbbá az is, hogy meg kell ünnepelni a szeplőtelen fogan-
tatás emléknapját, azon kell a díjnyertes szentbeszédet elmondani – majd később ki 
is nyomtatni.20 

Itt jegyzendő meg, hogy Esterházy Pál egy másik közismert munkájában is he-
lyet kapott a nagyszombati ágostonos kolostor – jelesül annak egyik (korán beszer-
zett) ereklyéje: a nádor nevével fémjelzett atlas Marianum21 1696-os második kiadá-
sában (Mennyei korona)  szereplő kegyszobor.  Erről  a  következőket  írta  a  nádor:  
„Ezen szent képet küldötték a bécsi szent lőrinc klastromban lévő apáca szüzek tiszteletes 
annyának, groff Molárti Barbála Renáta Apácza Szüznek, az 1680 esztendöben mely az 
1490 esztendöben faragtatatott, ki elött Lutter Márton midön még pap vólt és az 
klastrombúl ki nem szökött vólna, misét mondott: ezen kép elött csudák-is történtenek an-
nak elötte, s most-is nagy tisztességban tartatik.”22 A történet további, írásom tárgyá-
hoz  köthető vonása,  hogy  a  nevezett  bécsi  rendházzal  a  későbbiekben  kolostori  
elöljáróként Esterházy Krisztina Jozefa is szoros kapcsolatot ápolt. Esterházy Pál 
leányának nevéhez köthető az a „diplomáciai tevékenység”, melynek révén a ma-
gyarországi és a bécsi rendház – korábban is meglévő – kapcsolata szorosabbá vált, 
amit az 1691-ben kelt Fraternitätsbrief is igazol.23  

Emil Ludwigsdorff gyászbeszédében tehát Esterházy Krisztina Jozefa egy sze-
mélyben szerzetesnőként, különleges kegyelmek hordozójaként, „lelki anyaként”, 
„méhkirálynőként” és az Esterházyakhoz is köthető – egyedi, jellegzetes metafo-
rákkal is jellemezhető – kegyesség gyakorlójaként egyaránt megjelenik. A prédiká-
ciót a bencés hitszónok retorikai felkészültsége révén, mint rendkívül izgalmas 
irodalmi anyagot és egyben forrásértékű kordokumentumot, a Klimo Könyvtár 
gyűjteményének fontos darabját értékelhetjük. 
 

                                                             
18 Kiemelés az eredeti szövegben. 
19 MOHL 1924. 27–31. Vö. DUDEK 1904 41. 
20 BARTÓK 2015. 545. 
21 Vö. TÜSKÉS–KNAPP 2002. 
22 ESTERHÁZY 1696. 
23 Őrzési helye: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs. Jelzete: AT-HHStA 1691 II 02 
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