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PÁZMÁNY PÉTER MÜVEI 

A Magyar Remekírók sorozatában főként azok a kötetek tarthat-
nak számot megkülönböztetett figyelemre, amelyek nehezen vagy 
alig hozzáférhető műveket adnak közre, vagy pedig olyan alkotáso-
kat állítanak egymás mellé, amelyek eddig többnyire csak külön-
külön kiadásokban szerepeltek, egymástól elválasztva voltak olvas-
hatók. Mindez érvényes Pázmány Péter életművére, amelynek össz-
kiadása ma már beszerezhetetlen, csak nagyobb könyvtárainkban és 
néhány szerencsés könyvbarát gyűjteményében található meg. Az 
1894—1905 között kiadott magyar és latin műveinek 13, leveleinek 
pedig két kötetét (1910—11) ma már legfeljebb a szakemberek szűk 
köre ismeri alaposabban, a magyar irodalmi múlt értékei iránt érdek-
lődők szélesebb rétege legfeljebb a hatalmas életműből készített ki-
vonatok vékonyka válogatásait vehette volna kézbe, ha azok is kap-
hatók lettek volna. Nem csupán a recenziók szokásos dicsérő szólama 
tehát, hanem nagyon is valós helyzetjelentés, ha azt mondjuk: Tarnóc 
Márton régi hiányt pótolt, élő igényt elégített ki azzal, hogy több 
mint ezer lapon a „magyar próza atyjának" életművéből reprezenta-
tív szemelvénygyűjteményt állított össze. 

Első áttekintésre is szembetűnő, hogy a kötet a különböző mű-
fajok együttes és arányos bemutatására törekedett: a vitairatokból, 
az ájtatossági művekből, a prédikációkból és a teológiai szintézis-
ből : a Kalauzból egyaránt kapunk részleteket, így ezek a jellegzetes 
„pázmányi" műfajok hiteles vonásaival idézik fel mind a harcos 
ellenreformátornak, mind a barokkos kegyesség képviselőjének alak-
ját, csakúgy, mint a tudós teológusét, a magyar nyelvű prózastílus 
mesteréét vagy az erkölcsnevelőét. Hiányzik viszont a „levelek Páz-
mánya", a magyar nyelvű misszilis leveleiben is irodalmi értékűt 
alkotó politikus egyénisége, e hiány viszont kellően magyarázható a 
Régi Magyar Levelestár két kötetének (Bp. 1981) nem túl régi meg-
jelenésével, ez ugyanis 24 Pázmány-levelet adott közre, a műfaj 
legjobb darabjai ott olvashatók. Ugyancsak teljesebbé válhatott volna 
a kép a latin nyelvű filozófiai és teológiai művek szemelvényes be-
mutatása révén, ezekről minden bizonnyal az anyag amúgy is nagy 
terjedelme miatt kellett lemondani. Noha egyfelől sajnálkozhatunk 
e hiány felett, másfelől viszont egyetértéssel nyugtázhatjuk, hogy a 
sorozat jellegéből adódóan a magyar nyelvű és többé-kevésbé magas 
művészi igénnyel írott művek élveztek föltétlen elsőbbséget, s a közre-
adottak közül egynek jelenlétét sem érezzük fölöslegesnek. 

Monumentális életművekből történő kényszerű, elkerülhetetlen 
szelektálás esetén természetesen állandóan válaszút elé kerül a szöve-
gek gondozója: inkább több művet mutasson be rövid részletekkel, 
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vagy pedig kevesebb, de csonkítatlan művet tegyen-e le az olvasók 
asztalára? Alig vitatható, hogy mindkét álláspontnak vannak nyomós 
érvei. Tarnóc Márton — úgy tűnik — inkább az előbbit vallotta, 
így vált lehetővé Pázmány sokoldalú bemutatása, ez viszont azt is 
jelentette a legtöbb esetben, hogy nem adhatott közre egységes mű-
egészeket, csak mutatványokat, remekbe szabott részleteket, egyes 
ékköveket a gazdag kincstárból. Eljárásával egyetérthetünk, a soro-
zat jellege ezt a megoldást kívánta, ugyanakkor viszont azt is meg-
jegyezhetjük, hogy a legnagyobb körültekintéssel készült válogatás 
sem teheti feleslegessé a későbbiekben egyes Pázmány-művek teljes 
szövegének kiadását, az életmű legjobb darabjainak hiánytalan meg-
jelentetését. Barokk művek esetében különösen fontos ez, hiszen 
tudjuk, Pázmány is ezernyi előre- és hátrautalással fűzte egységbe 
írásait, alá- és fölérendelések hálózatával alakította ki hierarchikus 
elrendezésüket, sok szálból szőtt, mégis világos és áttetsző szerkeze-
tüket. Tarnóc Márton válogatásának nagy érdeme, hogy a kitűnően 
válogatott szemelvények kedvet ébresztenek a további olvasáshoz, 
aki azonban Pázmány egész gondolatrendszerével akar szembenézni, 
az továbbra sem hanyagolhatja el a teljes művek megismerését. 

A könyv — miként Pázmány írói pályája — az első jelentős vita-
irattal, a Magyari István sárvári lutheránus prédikátor ellen írott 
Felelet tel (1603) indul, s szerencsés módon már itt, az első írás be-
vezetésében olvashatjuk Pázmány magyarázatát a hosszabb-rövidebb 
latin idézetek igen gyakori alkalmazásának okáról. Szerinte „sok 
deák szentencia" azért szükséges, mert „nagyobb ereje és böcsületi 
légyen" a „régiektül vött" latin szavaknak, mint a más nyelvre for-
dítottaknak. Mivel Pázmány ilyenformán maga is nagy súlyt helye-
zett az idézetek eredeti nyelvére, mi is azt mondhatjuk, helyesen járt 
el a szövegek gondozója, amikor a szövegközti citátumokat válto-
zatlanul hagyta, fordításukat pedig csak a jegyzetekben adta közre. 
Noha tudjuk, hogy az olvasást ez valamelyest körülményesebbé teszi, 
mégis csak helyeselhetjük a sajtó alá rendező módszerét, hiszen az 
esetleges szövegközti fordítás mindenképp bántóan elütött volna 
Pázmány nyelvének ódon zamatától, megtörte volna egységes tónusát. 

A Feleletet egy újabb vitairat (Tíz nyilvánvaló bizonyság .. . Graz, 
1605.), egy rövid katolikus dogmatika (Rövid tanúság. Graz, 1606.), 
majd a méltán híressé vált Keresztyéni imádságoskönyv (Graz, 1606.) 
egy-egy részlete követi, de tematikailag e korai írások közé tartozik 
még a Gyarmathi Miklós protestáns prédikátor ellen a szentek tisz-
teletéről írott Keresztyéni felelet (Graz, 1607.) is. Új stilisztikai arze-
nált, a korábbi védekező helyett immár támadó hangot képvisel a 
kronológiailag ezután következő Öt szép levél (Pozsony, 1609.), 
amely a műfaj legszellemesebb, irodalmi szempontból alighanem 
legsikerültebb darabja. Ugyanebben az évben még két vitairata vitte 
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tovább ezt a hangot (A nagy Calvinus Jánosnak Hiszek-egy Istene. 
Nagyszombat, 1609.; Alvinczi Péter . . . feleletinek . . . megrostálása, 
Pozsony, 1609.), míg végül létrejött a nagy teológiai szintézis, a 
Kalauz 1613-ban. Ezt követően — jól mutatja ezt a jelen válogatás 
is — megváltozott Pázmány polémiáinak jellege, most már elég volt 
a Kalauzt védeni, arra hivatkozni, miként azt további hat vitairata 
tanúsítja (Az kálvinista prédikátorok . . . tüköré, Csepregi mesterség, 
Csepregi szégyenvallás, Rövid felelet, A setét hajnalcsillag után bujdosó 
lutheristák vezetője. Bizonyos okok . . . 1614—31.). A kötetet végül 
a Kempis-fordításból és a prédikációs könyvből vett részletek zár-
ják, amelyek a harcos tollforgató után az erkölcsnevelő, a katoliciz-
must etikailag megreformáló, egyházszervező főpap-író alakját mu-
tatják be, így válik végül is teljessé a Pázmány magyar írásművészeté-
ről az antológia által adott összkép. 

A kötetet Tarnóc Márton mintaszerű filológiai apparátussal egé-
szítette ki: a bő jegyzetanyag és a névmagyarázatok választ adnak 
mindazokra a kérdésekre, amelyek a szövegek olvasójában felmerül-
hetnek. Az utószó tömör, szép összefoglalása mindannak, amit a 
többszáz tételre rúgó Pázmány-szakirodalom mindeddig feltárt, és 
amit a kutatás jelenlegi állása szerint el lehet róla mondani. Hogy 
végül is korai prózánk ez óriásának írói stílusa barokk-e vagy még 
inkább a kései reneszánszban gyökerezik? — bizonyára még sokáig 
fogja a kutatás vizsgálni. Varázslatos stílusának titkát azonban aligha 
tudja majd a tudományos elemzés egzakt módon megfejteni, az min-
dig újabb rejtélyeket, mindig újabb meglepetéseket tartogat szá-
munkra. Mint Tarnóc Márton írja: Pázmány „ismerte a magyar 
nyelv minden titkát". Ezért helyezhetjük örömmel válogatott művei-
nek méltó kiadását polcunkra a Magyar Remekírók egyre gyarapodó 
sorozatának újabb darabjaként. (Szépirodalmi, 1983.) 
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