
K O L O Z S V Á R I G R A N D P I E R R E EMIL 

P Á Z M Á N Y 
( 1 5 7 O - I 6 3 7 ) 

Négyszáz esztendeje született Pázmány Péter, akit úgy tart 
számon irodalmunk, mint a magyar irodalmi próza megterem-
tőjét, a történelem pedig úgy, mint a magyar ellenreformáció 
legnagyobb alakját. Az utóbbi negyedszázadban elvétve, ha 
leírták a nevét, amiben nyilván döntő része volt annak a nem 
túlságosan nagy szellemi erőfeszítésre késztető irodalomtörté-
neti és történelmi szemléletnek, mely a szellem embereit és 
velük az egész műveltséget két részre osztotta, melyek egyikébe 
a haladó, másikába a nem haladó személyeket és áramlatokat 
sorolta be. Az ellenreformátor eo ipso reakciós. Az író Páz-
mány azonban semmiképpen nem az. 

Összes Munkái 1894 és 1905 között jelentek meg, hét testes 
kötetben. Életét Fraknói két művéből ismerhetjük meg leg-
jobban1, politikai szerepét — elfogultságai ellenére — Szekfű 
Magyar Történeté bői, az emberrel és az íróval Sík Sándor 
foglalkozott mintaszerű monográfiájában.2 Századunk harma-
dik negyedében mindössze Rónay György rövid, de jó válo-
gatása és kitűnő utószava képviseli a múltban oly gazdag 
Páz mány-iro dalmat.3 

Annak ellenére, hogy Pázmány gondolata az isteni hatalom, 
az üdvezülés, egyszóval a teológia köréből csak olyankor 
tör ki, ha az égi igazságok támogatására a földi jelenségekhez 
folyamodik, annak ellenére, hogy témái legfeljebb néhány 

1 FHAKNÓI V . : Pázmány Péter és kora, I — I I I , 1 8 6 8 - 7 2 ; FRAKNÓI V . : 
Pázmány Péter, Bp. 1886. 

3 SÍK S.: Pázmány, Bp. Szent István Társulat. 1939. 
3 P. P. Válogatott írásai, Bp. Magvető, 1957. 
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teológust érdekelnek, műve mégis lenyűgözően élő, azzá teszi 
egyénisége, hivatástudata, politikusi múltja, de mindenekelőtt 
írástudása. Pázmány Péter egyike az igen csekély számú magyar 
íróknak, akiknek műve kiteljesedett, aki tehát nem maradt 
meg torzónak. Talán ez az oka, hogy nem övezi a megérde-
melt tisztelet. Közönségünk mindig többre értékelte azokat, 
akikből „ki tudja, mi lehetett volna", mint azokat, akikből 
csakugyan lett valaki. 

Életéről annyit, hogy ősi nemesi családból származik, őse a 
Szent István korabeli Pázmán lovag. Nagyváradon született 
1570-ben protestáns szülőktől, később tér át a római katolikus 
hitre, Szántó István jezsuita hatására. Gyerekkorát Váradon 
tölti, Kolozsvárt a jezsuita kollégiumban nevelkedik, 1587-ben 
lép be a rendbe, Krakkóban novícius, előbb Bécsben, majd 
Rómában tanul, Grácban már filozófiát tanít. 1616-ban lesz 
esztergomi érsek, 1629-ben bíboros. Annak ellenére, hogy kivé-
telesen nagy tehetség, sőt a jezsuiták neveltje, később nevelője, 
pályáján viszonylag lassan halad. A halál 1637-ben éri utói 
Pozsonyban. 

Pázmány művében, gondolkodásában, szemléletében, egész 
műveltségében a középkori elemek a legszembetűnőbbek. 
Efelől könnyűszerrel meggyőződhetünk, ha elolvassuk a 
Kalauzban, legterjedelmesebb vitairatában azokat a részeket, 
amelyekben az eretnekség vezetőinek, a protestantizmus leg-
főbb képviselőinek pusztulását oly érzékletesen ábrázolja : 

„Bredenbachius írja, hogy Belgiumban egy szent helyen sok ör-
döngösöket szokott Isten szabadítani; és azon a napon, melyen Luther 
megdermede, úgy tetszett, mintha megszabadultak volna a megszállot-
tak. De másnap ismét rajtok lőn a sátán. Kérdezték tőlük, hol voltak 
tegnap? Azt felelték, hogy mindnyájan Luther halálán jelen voltak." 

„Calvinusról írja nemcsak doctor Bolfecius, aki véle együtt la-
kot t" . . . (hanem még sokan mások) . . .„hogy négy esztendeig 
való kínlódások után a tetvek pozsogtak szeméremteste körül, 
melyeknek szenvedhetetlen büdössége miatt senki feléje sem mehetett; 
végre kínjában kétségbeesvén, Istent átkozván, az ördögöket segítségül 
híván, iszonyú káromkodásokkal múlék ki e világból . . . " 
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Miután ilyen szépen elbánt Lutherrel és Kálvinnal, elintézi 
a nagy alexandriai eretneket, Ariust is, akinek szentháromság-
értelmezéséből kevés híján hivatalos hittétel lett s akinek tanait 
Madách a bizánci jelenet tanúsága szerint ismerte: 

„Azonban szüksége érkezék, betére hasa tisztítani és az béli mind 
májával, lépével együtt a pervátába (budiba) esék; mert ilyen bü-
dös helyen kellett végződni, akinek lelke dögletes tudománnyal rakva 
volt ." 

Nem fölösleges megállapítani, hogy a „tévelygők" pusztu-
lásának dantei erejű leírásából azon a tényen kívül, hogy mind-
három személy meghalt, egy árva szó sem igaz, az egykorú 
hittani kecseszkecsken szabályai azonban megengedték a valót-
lanságok ily érzékletes leírásokba való öltöztetését. Viszont 
annak ellenére, hogy a polemizáló Pázmány hitbuzgalmában 
gyakran rosszhiszemű, minden valószínűség amellett szól, 
hogy az eretnekek szörnyű pusztulását nemcsak megírta, 
hanem hitt is benne. 

Az eretnekekről általában így vélekedik: 

„Annakokáért Szent Júdás apostol hasonlítja az hamis tanítókat 
eső nélkül való felhőkhöz; mert noha a kevélység miatt fenn jár-
nak, és amint Szent Pál mondja, akármely tudomány szelétől tétova 
hordoztatnak: de az üdvösséges tanításnak harmatjával nem öregbítik 
az isteni félelmet, hanem mint a magtalan fellegek a napfényt is be-
jödik, a földet sem nedvesítik és mint szent Júdás írja, olyanok, mint 
az ősszel virágzó fák, melyek gyümölcsöt nem teremnek; mert 
ezek is minden dolgukban csak tettetes színt és képmutatást űznek, 
de semmi üdvösséges gyümölcsöt nem hoz tanításuk . . ." 

Talán Brisits Frigyes vette észre először, hogy Pázmány 
Péter művére nem a barokk vonások a jellemzők. Ilyen véle-
ményt ugyan nem nyilvánított, de válogatásában nem egy 
barokk író portréja rajzolódik ki.4 Nagyjából ezt a véleményt 
vallja — nyíltan — Szekfű is.5 A Magvetőnél megjelent válo-
gatás utószavában — ha nem is egészen határozottan — Rónay 

4 Pázmány világa, Egyetemi nyomda. É. n. 
6 H Ó M A N — S Z E K F Ű : Magyar Történei, I V . Egyetemi Nyomda , 1935. 
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György is fenntartásokkal él, ami Pázmány művének barok-
kos jellegét illeti. Alkat és hivatás szeiint egyaránt, Pázmány: 
térítő. Az egykorú Magyarországon pedig „csírái is alig vol-
tak meg a barokknak". „Hiába érkezett tehát Pázmány a 
barokk centrumokból, telve a barokk kultúra és művészet 
élményeivel, egy késő renaissance kultúrájú protestáns országba 
került. A magyar renaissance és humanizmus olyan nagy alakjai 
működnek még ekkor, mint Szenei Molnár Albert, s alig egy 
évtizeddel hamarabb halt meg a magyar renaissance legna-
gyobb alakja, Balassi Bálint." 

Más szóval Pázmány barokk környezetben érett tudóssá — 
ha ugyan ez a környezet csakugyan „ba rokk" volt — térítői 
munkát viszont olyan országban kellett végeznie, amelyre ez 
a minősítés semmiképpen sem illett. Olyan országban, amely-
nek szokásai még a kései renaissance szemléletében gyöke-
redztek, főrendjeinek életstílusát — Szekfű szerint — anarchiz-
mus és irrealitás jellemezte. Ha hazai térítői működésében a 
gráci vagy a római erkölcsökhöz tartja magát, minden bizony-
nyal kudarcot vallott volna. A gyakorlati kényszer s a feltehető 
taktikai megfontolás mellett más tény is akadályozta Pázmányt 
abban, hogy eleget tegyen a „barokk" szellemtörténeti kate-
gória követelményeinek. Mielőtt ugyanis római teológus, 
majd gráci filozófus lett, vagyis a barokk képviselője, nagyvá-
radi, kolozsvári és krakkói tartózkodása alatt érett férfivá, 
olyan társadalmi közegben tehát, mely inkább a renaissance-
szal tart rokonságot, semmint a barokkal. Római, gráci tanul-
mányai tudóssá érlelték, az egyéniségén, a vérmérsékletén 
azonban aligha változtathattak. „A kora barokk tipikus alakja 
ő egy még nem barokk periódusban" — olvashatjuk Rónay 
György utószavában. A renaissance-ból a barokkba való átme-
netet készítette elő, mégpedig többnyire renaissance eszközök-
kel. 

Minden gondolata Isten és az üdvezülés körül forog, mégis 
van az írásaiban valami pogány életszerűség, ami komoly-
kodó, kedélytelen, sivárlelkű s többnyire unalmas ellenfeleiből 
hiányzik. Pázmány az ellenreformáció érdekében s a maga 
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sajátos módján teljes önkifejezésre törekszik. Vérmérséklete 
szerint féktelen renaissance-ember, akit a hit és hivatástudat 
zaboláz, mint ő maga mondja: „hitnek engedelmessége alatt 
fogva tartom értelmemet és érzékenységimet". Ő a hitben, 
a katolikus igazság védelmében, a polémiában bontja ki egyé-
niségét, az elfogadott keretek között éppoly teljességgel, mint 
Cellini, Michelangelo vagy Leonardo a maga területén. Világo-
san látja az egész életét betöltő célt s annak elérése érdekében 
mozgósítja valamennyi energiáját. Igazsága tudatában sok-
szor éppoly gátlástalan, mint Cellini a maga egocentrizmusá-
ban. Vitáiban egész személyisége jelen van, nemcsak a teológus, 
a hívő, a racionalista, a humanista, az ügyvéd, aki hol jóhi-
szemű, hol rosszhiszemű, de benne van a költő, a szent, a 
józan paraszt, az éleseszű gondolkodó. N e m az élet élvezeté-
ben, hanem hivatása űzésében éli ki hatalmas erőtartalékait. 
Egy-egy polémiája olyan gazdag, mint egy átlagos polgár 
egész élete. A megkésett magyar renaissance képviselője ő, 
a rabelais-i vérmérsékletű, de latinos fegyelmű jezsuita ellen-
reformátor. 

írók esetében nem az ügy a döntő meghatározó, hanem az 
ügy szolgálatának a módja. Az istentagadó Voltaire éppúgy 
hívő alkat, mint az égi hangokra figyelmező Szent Johanna, 
mert egyik is, másik is szenvedélyesen hisz a maga igazában. 
Pázmány a térítést és annak kiegészítő tevékenységét: a hitvi-
tát hivatásának tartja, amint világosan meg is fogalmazza: 

. . Egyházi hívségemhez illendő kötelességemet szemem-előtt 
viselvén, noha sem elmémben, sem csekély és fogyatkozott tudomá-
nyomban nem bizakodom; de az igazság győzhetetlen oszlopához és 
a j ó igynek mozdíthatatlan erősségéhez támaszkodván az igazságnak 
oltalmáért kiszállok: hogy az ellenünk támasztott sok hamis fondor-
kodásokat és káromló nyelveskedéseket, a mennyire Isten tudnom 
adgya, megfojtsam, és a régi igazságtul elszakadott találmányok alkal-
matlanságit szem- és Világ eleibe terjesszem." 

Hozzáfűzi azonban a Kalauz „elüljáró levelében", hogy 
„új találmányokat és magam fejéből költött dolgokat tőlem 
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senki se vár jon". Ugyanakkor — ami mai szemmel ellentmon-
dásnak hat — erélyesen visszautasítja a vádat, hogy a Kalauzt 
más jezsuitákkal közösen írta volna. Vagyis a vitákban elért 
győzelmeire fölötte büszke, élvezi tudásbeli fölényét ellenfelei-
vel szemben s ezt az élvezetet mással megosztani nem akarja, 
ami ugyancsak renaissance vonás, bár korántsem kivétel e 
korban. 

Egyfelől rendíthetetlen középkorias hit, másfelől gátlástalan 
harcmodor és nagyon is világias szerzői hiúság. Nemcsak az 
igaz ügy győzelmét ünnepli, hanem a saját győzelmét és fölé-
nyét. Erre figyelmeztetnek a Kalauz körüli viták. A protestáns 
tanok védelmezői nem sok eredményt értek cl félelmetes 
ellenfelükkel szemben, mert , mint Pázmány mondja: „az 
Igazság hatalmas ereje zabolán hordozta őket" . Ezért „nem 
mertek magok a luther prédikátorok a Kalauzba harapni, 
hanem egy csácsogó nyalka mesterkét taszítottak elő és ez 
által turkálnak három vagy négy cikkelykét a Kalauzban, azaz 
egy nagy erdőben két vessző szálat akarnak levágni, hogy az 
erdő ligetes legyen". 

Idehaza nem akadt Pázmányhoz méltó ellenfél. Azaz akadt 
volna egy, Bethlen Gábor, a „kéteszű székely" személyében, 
„akivel szemben ő — írja Sík Sándor — az annyiszor diadal-
mas harcos legalább bizonyos ponton gyöngébbnek érezhette 
magát". Bethlen azonban nem ért rá a Kalauz cáfolatára. 

Mivel pedig a műre válaszolni kellett, Thurzó György 
lefordíttatta a Kalauzt latinra, hogy ilyenformán az európai 
hírű protestáns teológusnak, a wittembergai Balduinusnak 
módja legyen Pázmány művét megcáfolni. A fordítás három 
évi munkába került, a válasz tízbe. Egy ilyen megkésett válasz-
tól sok hatást nem lehetett várni, annál kevésbé, mert Pá zmány 
egy éven belül visszavágott „A setét Hajnal-Csillag után 
bújdosó lutheristák Vezetőjének". A közelmúlt esem5tiyei-
ből — vagyis a protestantizmus rohamos hazai terjedésé-
ből — levonja a következtetést, hogy a „gyors hamisság le-
nyomja a rest igazságot". Híven ehhez az elvhez, nyomban 
színre lép, mikor szükségesnek tartja s ennek eredményekép-
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pen ellenfelei „hamisságai" sohasem képesek lépést tartani az 
ő „igazságaival". 

Válaszát magyarul írja, azzal a megokolással, hogy „jólle-
het deákul is tudok, de mivel a Kalauzt a Magyarokért Ma-
gyarul írtam, annak oltalmát is magyarul akarom irnyia. 
Nemzetemnek lelki orvosságáért. Tudom, ebben senki meg 
nem ütközik. Mert, ha másnak szabad Magyar könyvre Deákul 
felelni; engem sem tilthat senki, hogy magyarul írjak a Deák 
könyvre ." 

A cáfolatról egyébként ez a véleménye: — „Balduinus 
könyve három részre oszlott: Eggyikben, Szitok; Másikban, 
Hazugság; Harmadikban Tudatlan balgatagság foglaltatik." 
. . .„Azért magamról bizonyosan í rom, hogy ha lutherista 

volnék, megolvasván Balduinus könyvét, katolikussá lennék." 
M e r t . . .„az egész könyvben egy tekintetes feleletet, egy tudós 
ellenvetést nem találtam, hanem csak gyülvész g a z s á g o t . . . " 
„Ezeket az aggnő beszédeket oly gyakran mutráltatja, hogy 
csak igen véznán maradna potrohos rút könyve, ha efélével 
nem hasasítaná." 

Ezt a fogást vitatkozásaiban sűrűn alkalmazza, nagyon 
tudatosan és célratörőn. Előbb az ellenfél érveit szedi ízekre, 
majd felsorolja, milyen válogatott gyalázatokkal illette vita-
partnere. Ezek után megállapítja, hogy ha a piszkolódásokat 
kiveszi a műből, az egész semmivé zsugorodik. Különösebb 
nehézséget a módszer nem okoz, hiszen a hitviták tónusa 
nemcsak nálunk, hanem európaszerte módfölött durva. 

Fő ellenfelével, Alvinczi Péterrel, Bethlen Gábor teológusá-
val így hadakozik Pázmány: 

^ . A h o l pedig egynéhányszor csigázod nevemet és Pázmány helyett 
Námzápnak írsz és záp tyúkmonyhoz hasonlítasz: arra csak azt 
mondom, hogy ha szabad volna derek dolgokban játszani, a te neved-
ben is feltaláltatik a Niálciv és ha én is gyermek ésszel volnék, azt 
hoznám ki belőle, hogy te csak nyálaskedásnak cive (csöve), vagy 

I-
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M á s he lyü t t í g y : 

| ,Va jon , Alvinczi uram, neveztelek-e én valaha tégedet disznónak? 
kurtának? pellengér alá valónak? paráznának? világ latrának? verő-
ártánynak? Gennyedtségnek? Hitetőnek? Pokolból származottnak?" 

„ . . . ami illeti a káromló szidalmazást, gyalázattal illető, mezéig 
bokor szökő tréfákat, — írja másutt — Aesopustól vett és magadtól 
gondolt beszédeket, azokban nem merek ujjat vonni veled, megadom 
itt m a g a m a t . ' ^ 

Vagyis a t u d ó s teo lógus , a becsületes e m b e r az t színleli, 
h o g y i d e g e n k e d i k az i lyen alantas módszerek tő l . A m i r ő l szó 
sincs, m e r t a m i k o r a gya lázkodás t t a r t j a cé l raveze tőnek , lát-
h a t ó élvezet tel m a l a c k o d i k és d u r v á s k o d i k ő is, az Öt szép 
levélben p é l d á u l : 

„ N e m kell félniök a pápistáknak, hogy oly penitenciát" kap-
nak, „mint a váradi Gál pap adott volt régenten, tudnia illik, hogy 
első és alsó száját, mikor törlést kívánnak, árvacsillánnal törölné 
esztendeig." 

V a g y : 

„Csinján beretválj és efféle fardagályos és czafrangos szókkal 
ne mossad büdös szádat." 

H a a h a n g u g y a n a z is, P á z m á n y n á l a durvaság cé l raveze tőbb , 
sokszor e legánsabb, fö lényesebb és mula t ságosabb , m i n t az 
a lábbi pé lda m u t a t j a : 

„Első az, hogy amint te megvallod, amit te it forgatsz, az régen 
kérődve megrágott dolog, melyet tudománytok mocskos szennyének 
eltörléséért kelletett kibocsátanod. Nyilva nem gyönyörködöm a te 
kegyelmed kérődésével való mocskolódásban, és oly éles lúgom 
nincs, mellyel a te szennyedet teljességgel lemoshatnám . . . látom 
azt is, hogy te pajkos tréfákkal és ló faránál koholt paraszt szidal-
mazásokkal feltetéztetett könyvedben egyéb nincsen . . . korcsmá-
ról költ kajtor (illetlen) tréfáknál, istállóhoz illendő poshadt szit-
kozódásoknál. . . egy cikkelyecske sincs írásodban, melyben vallá-
sodnak csak egy tűhegynyi . . . erőssége volna, hanem nagy pompá-
val és boborék módjára felfútt szókkal való nyelveskedések minden 
írásid; úgy annyira, hogy te tólad is azt mondhatjuk, amit a tücsök-
ről: csak csupán szó vagy és minden okosságod a nyelvedbe szállott.. ." 
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Vitairatainak többnyire már a címével megszerzi az olvasó 
részrehajlását : 

„Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és czégéres gyalá-
zatokkal felhalmozott fcleletinek rövid és keresztényi szelídséggel való 
megrostálása. íratott Pázmány Pétertül az jesuiták rendin való leg-
kisebb tanítótul." 

Félelmetes vitatkozó volt, egyedül Szabó Dezső fogható 
hozzá e tekintetben. Ami a vitatkozás erkölcsi szabályait illeti, 
azokról igen megnyugtató módon nyilatkozik: 

,,. . . az igazságkereső ember is úgy viselje magát, hogy egyik 
részének se kedvezzen inkább a másiknál, hanem szinte úgy viselje 
mind a két fél között magát, mintha ez óráig egyik valláson sem lött 
volna, hanem most akarná újonnan megismerni az igazságot és abban 
magát megerősíteni, mert ha eltökéli időnap előtt magában, hogy 
emez igazabb amannál, lehetetlen, hogy igazságot tegyen a két 
fél k ö z ö t t . . . " a külvilággal ne törődjék, mer t „inkább illik félni az 
kárhozattól, hogysem az emberek ítéletétől és* gyalázatoktól". 

Ez az elmélet. A gyakorlat azonban gyökeresen más. Ellen-
feleit módszeresen szedi ízekre, pontról pontra cáfolva állítá-
saikat, érvelése mindig szellemes, mindig magával ragadó, ha 
nem is mindig meggyőző. A gondos előkészítés után olykor 
rosszhiszemű konklúzió következik. Ezt a vádat azért ismét-
lem többször, mert Pázmány fölényes értelmű ember vol t ; 
levelei, cselekedetei tanúsága szerint pedig, nyílt és egyenes 
jellem, valószínűtlen tehát, hogy amit tett és írt, nem tudato-
san tette és írta volna. 

A Magyarival folytatott polémiában például idilli képet raj-
zol a hajdani katolikus Magyarországról mint a jó erkölcs 
paradicsomáról. Nyilvánvaló rosszhiszeműség, de akit ez 
sem győz meg, lapozzon bele a „Nagy Cálvinus Jánosnak 
Hiszekegyistenébe", mely a gátlástalan vitatkozás, a prókátori, 
vagy inkább talmudisztikai csűrés-csavarások, gazdag gyűjte-
ménye. Mindezek ellenére aligha vonható kétségbe, hogy 
cselekedetei végső rugója mindig a maga igazságába vetett 
őszinte hit. Iróniát gyakran, de a cinizmusnak nyomát sem ta-
láljuk írásaiban. 

4 Irodalomtörténet 
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Magyari ellen így érvel: 

„Az mi Nemzetségünk az-előtt oly tekéletes, együgyű, aitatos 
Nemzetség volt, hogy hozzá foghatót nagy földig nem találtak vólna. 
Az lopás és ragadomány, az fajtalan és feslett élet, az szitok és átok, 
csak hírrélis alég hallatott közötte. De miuta ti támadátok, nem csak 
azokat, az kik titeket követnek ollyanokká tevétek, mint az zablanél-
kül-való vad lovakat és kegyetlen tigrisseket, de még azokat is, 
kik tőlletek különböznek, az veletek való társalkodással . . . ugy hogy 
az kit most lcgjámborb és tekélletesb erkölcsünek tartunk, ez-előtt 
száz esztendővel igen gonosz embernek látszott volna." 

H^Hogy pedig nem Mi, hanem Ti légyetek nagyobokai, az ti újonnan 
t^dozot t - fóldozot t , sok régen kárhoztatott Eretnekségekből öszve-
tataroztatott Vallástokkal, mely (mint az vipera kigyó fiakról szok-
ták mondani) megemészti azokat, az kik őket szülték és tartották, 
igen könnyű megmutatnunk." 

„Azt mondod . . . hogy Magyar Ország öt száz esztendeig erős 
és az Törököknek rettentes ország volt , melyben sok j ó Fejedelmek 
vóltak, ugy mint Hunyadi János és Mátyás király etc. kik által Isten 
fel akarta emelni az /n i Nemzetségünket. Ez ha így vagyon, Magyari 
U r a m : Ha az Magyar Nemzetséget Isten ez-előtt szerette, oltalmaz-
ta és felmagasztalta: Ha dücsőségbe, bőségbe, békességbe tartotta mind 
addig, mi Hitünkön és Vallásunkon vól t : Ha akkor kezdett romlani 
és pusztulni, mikor az ti U j Tudománytok támada: Hogy mered 
azt mondani, hogy az mi Vallásunk oka ez r o m l á s n a k ? " ^ ^ 

Nemcsak olyankor van fölényben, amikor szofizmákkal 
hadakozik, mint a fentebbi részletben a „romlás okairól", 
ami valamelyest bonyolultabb jelenség, mint ahogy a szöveg-
ből kiderül, ha szigorúan a teológia területre szorítkozik, még 
nyomasztóbb a fölénye. Magyarinak a gyónásról nyilvánított 
véleményét a következőképpen cáfolja: 

„Az Gyónás-felől azt mondod, hogy Innocentius tertius pápa szerzé 
az sugva-való gyónást, mellyet megtilta Nectárius. 

Jól vagyon, hogy te magad megmutatod nyilván való hazugságo-
dat, és hogy ingyen azt sem tudod, mit mondasz. Innocentius tertius 
Christus születése után 1198. esztendőben élt, az Negyedik Otho 
Császár idejében : Nectárius pedig, mint Socrates írja. Szent Chrysosto-
mus-előtt volt Cunstaczinápolyi Pátriárcha, Honórius császár ide-
jébe. Urunk születtetése után 393 esztendővel, az az nyólez száz 
esztendővel előb Innonentius tertiusnál. Örömest érteném azért, 
hogy tilthatta meg Nectárius az Innocentius találmányát nyólez 
száz esztendővel Innocentius előt t ." 
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A protestánsok legnagyobb hibájának azt tartja, hogy 
„magok akarnak mind vádlók, mind tanúk, mind bírák 
lenni a hit dolgában." Ezt az avatatlan számára csakugyan 
meggyőző tételt bővebben is kifejti egyik leggyakrabban 
idézett, ugyancsak Magyarinak címzett passzusában: 

( „ H a te az régi Szent Doktorokrul azt mondod, hogy emberek 
voltak, eltévelyüdtek : miis azt mongyuk fellôlletek, hogy tiis em-
berek vattok . . . és annak-okáért ne csudálkozzatok rajta, ha miis 
tinéktek ollyan fonttal mérünk, mint ti az Szent Atyáknak. És soha 
mi-velünk el nem hitethetitek, hogy akár-kiis ti-közülletek szemesb 
légyen, többet lásson, hogy sem mint az régi böcsülletes Szent Atyákk-
nak tanácsa. Hogy csak ti ércsétek az Szent írást, csak ti hordozzátok 
az Szent Lelket az tarsolyba. 

Mit mondanál, ha énis, más,harmadis ezent tulajdonítaná magának? 
Forgatod az Szent írást? Énis. Könyörögsz Istennek, hogy világosító 
Szent Lelket adgyon? Énis. Te magyarázod a Szent írást? Énis. 
Honnan tudgyam, mellyikünk magyarázza jobban, igazban? Nemde 
az igaz magyarázatot kellé előb bizonnyal megismérnem mellyik 
légyen, és azután-osztán látni, mellyik tudomány eggyezzen ezzel? 
Honnan tudhatom ezt az igaz értelmqL.mellyik légyen? Az te tetczé-
sedből-é? Miért nem az e n y é m b ő l ? ' ^ 

A vitatkozó s általában az író Pázmány legcsodálatosabb 
képessége, hogy a teológia homályos fogalmait emberközelbe 
tudja hozni, lefejti a gondolatról a tudományos kérget. 

Az oltári szentségben Krisztus teste vere, realiter, substantiali-
ter van jelen a katolikus dogma szerint, „noha nem testi és 
látható-képpen, hanem lelki mód szerént és láthatatlanul. 
Krisztus világosan megmondta, hogy ez az én testem, nem pedig 
a teste jele, mint Magyari állítja." 

És most következik az érvelés e homályos és bonyolult teo-
lógiai tétel mellett, olyan egyszerűen és világosan, hogy bárki 
megértheti : 

„Szép dolog vólna, ha ki néked száz aranyat igémé, és az arany-
forintok képét adná? ha vadászattyában fogott szép nyúl-húsra 
híjna, és az asztalra nyúlhús képet tenne; köszönhetnéd a j ó tar-
tást." 

4* 
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B á r m e k k o r a é lvezeté t leli P á z m á n y ellenfelei l e rohanásában , 
le ter í tésében, l edo rongo lásában , b á r m e n n y i r e gát lástalan a 
v i t ában , m i n d e n k o r szem előtt t a r t j a , h o g y a v é g s ő cél n e m a 
v i tabe l i g y ő z e l e m , h a n e m a tér í tés , m i n é l t ö b b lélek m e g m e n -
tése a ká rhoza t tó l . Vagyis P á z m á n y a ny i to t t k a p u pol i t ikájá t 
k ö v e t i , a m i n t m a g a is tanús í t ja : 

„Mivelhogy nem az Lutherista és Cálvinista Atyafiak személye-
ellen: hanem az ő tudományok és vallások-ellen írtam, valamit ír-
tam, csak a végre, hogy az hamisságrul levonassék az áll orcza, és 
az üdvösségnek uttya megesmértessék." 

Ellenfeleit , m i u t á n e lőbb ellát ta a ba juka t , j ó s zóva l bocsátja 
e l : 

„Adgya az Mennek főidnek ura . . . hogy mind te, Magyari Uram, 
mind pedig azok, kik veled egy hajóban eveznek, az igaz Keresztyén 
eggyességre térhessenek." 

Alvincz i P é t e r t , ak ivel l e g g y a k r a b b a n vi tázot t , t öbbszö r is 
in t i , m i n t t u d j u k , haszta lanul : 

„De te mind az siket áspis, bédugod füledet, hogy ezeket ne hallyad : 
lészen üdő, hogy felnyílik szemed, de talán későn, ha most nem 
gondolkodol üdvességedrül. Ha igazat szerecz, ne keres az mi vallá-
sunkról más tanút, hanem mi-magunkat , kik tudgyuk mi vagyon 
szívünkben. N e akadoz a szókon, hanem azoknak értelmét ved 
mi-tőllünk . . . De heába bajlódom veled, ha az élő Isten szívedet 
meg nem szállya, Kérem azért az én Uramat, hozzon észre téged." 

,,. . . barátságosan intlek, ne kövesd elmédet, mely csak a szitokra 
és ész nélkül való fecsegésre hajlott : hanem írj emberül, szólj a dolog-
hoz, ne tétovázz, mint a róka, és meglátod, hogy válaszod lészen. 
Az intésemnek nem engedsz, meglátod, mit nyersz vele. Adgyon 
Isten észt és emberséget a fejedbe." 

U g y a n c s a k Alv incz i a c í m z e t t j e a köve tkező i n t e l e m n e k : 

„Az Ur Isten adgyon Szent Lelket és igaz isteni isméretet ke-
gyelmednek, mind a kegyelmed hallgatóival egyetemben." 

N y i l v á n v a l ó , h o g y e zavaros k o r b a n sok á t térés rugó ja a 
számítás, az é r d e k vol t , de az i g a z h i t és az üdvezü lé s őszinte 
g o n d j a d r á m á k a t is idézett elő. E g y i k po lémiá jában — „ P o s o n -
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ban kött praedikátio Pázmány Péter által azon az napon, mely-
lyen amaz tündér módra változandó álhatatlanságnak tüköré 
Thordai János barát harmadszor kiöltözött az csuklyából." — 
Pázmány nagy íróhoz méltón érzékelteti a határozatlanok lel-
kiállapotát: 

,,. . . némellyek csak kiveretvén (az Christus szürüjérül) elveszni-is 
félnek, megjőni-is rettegnek, szinte mintha annyi mérget ittak volna, 
mely sem meg nem öl, sem meg nem emésztethetik; és így meghalni 
sem kénszcrít, de az mellett élni sem hágy ." 

A leírás pontosan illik a modern orvostudományra, mely a 
súlyos betegeket se meggyógyítani nem tudja, se meghalni 
nem hagyja. 

Irodalomtörténeteink a megtérés-kitérés e korban oly jel-
lemző mozzanatára következetesen Veresmarti Mihály megté-
résének históriájára hivatkoznak, azt idézgetik, holott a hínáros-
homályos szövegből nem sok tanulság olvasható ki. 

Pázmány maga is írt a témáról egy levelében, mely nyilván 
fikció, nincs híján azonban az élménynek, hiszen olyan ember-
től származik, aki maga áttért, sokakat pedig vallásuk megvál-
toztatására késztetett. Az ,,új vallások tőréből kifeslett Fő 
Ember Levele, Mellyben Okát Adgya Vallása Változtatásának" 
a katolikus álláspontot képviseli: az igazság katolikus részen 
van, elegendő felismerni, ezenfelül már csak bátorságra van 
szükség, hogy tettünkért vállaljuk a felelősséget a külvilággal 
szemben. 

„Meg-Hit t régi jó akaró Uram, leveledet nagy neven és illendő 
böcsülettel vettem : melyben nem kevés csudálkozásodat jelented, hogy 
Religiómat változtatván, Szent Péter hajójában, a 'Római Ecclesiának 
kebelébe jöt tem. Mert ha a'Lutherista vagy Calvinista Vallásban 
gyengén gyökerezett ember megtántorodott vólna, azon csudád nem 
vólna. De hogy én, a'ki úgy megvastagodtam és erősödtem volt 
elébbi vélekedésimben, hogy azok gyökerének, szívem gyökerével 
kellett vólna kiszakádni belőlem, új Világosságra tértem: azt minden 
várakozásod-kívül esett dolognak jelented, és álmélkodással nem 
győzöd. Kívánod pedig érteni tőlem bizonyos okait, melyektül 
viseltetvén, erre bírtam magamat. 
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. . . Számtalan lelki tusakodásim, kimagyarázhatatlan sok akadékim 
és tartóztatásaim voltak. Mennyiszer forgott elmémben, hogy késő 
volna nekem Hitet cserélnem, mert immár vén Pribék lennék? 
Hányszor ütközött elmémbe, mi t mondanak az emberek felőlied? 
Mely rut, mely gyalázatos neved lészen? Ki fog ja azt itilni, hogy 
reménségért, előmenetelért, kedvért cselekszel: és kereskedel a' Hit-
tel. Ki bolondultnak és csekély okosságunak hirdet. Minnyájan pedig, 
kikkel eléb barátságosan éltél, idegenek lesznek: Álhatatlan, változan-
dó, hajlandó, forgandó neved lészen. 

Mind ezekez az akadékokat és több tartóztató köteleket elszaggata 
az Isten Szent Lelke : és arra vezérle, hogy az ismert Igazság követésé-
ben, minden emberi tekintetet, minden világi gondolatot hátraves-
sek." 

Életművének legjellemzőbb vonása cél és eszköz kapcsola-
tának világos felismerése, mely oly ritka mind íróinknál, 
mind politikusainknál, mind közgazdászainknál. A katoliciz-
mus a 16. században szervezetlensége következményeként 
vesztett csatát a protestántizmussal szemben. Nemcsak a kato-
likus rendek szorultak kisebbségbe az országgyűlésen, de 
elnéptelenedtek a kolostorok (1605-bcn 5 kolostorban össze-
sen harminc ferences szerzetest tartottak számon), elnéptele-
nedtek a parókiák, a katolikus papok nem csekély része áttért 
az új hitre. Az egyház Pázmány életében is siralmas állapotban 
volt. A számban és műveltségben elégtelen papság nem bírta 
ellátni a lelkipásztori teendőket. „Éjjel-nappal azon gondol-
kodom — írja Pázmány II. Ferdinándnak, a királynak — 
hogyan lehetne komolyan előbbre vinni a katolikus vallást." 
Fő célja az ország katolizálása. Valamennyi feltételt, vala-
mennyi követelményt világosan lát és ehhez szabja tevékeny-
ségét. A végső cél érdekében működik mint hitvitázó, mint 
lelkipásztor, mint egyházszervező és mint térítő; különféle 
tevékenységei kiegészítik egymást. 

Tudja, hogy a hitvitákban elért győzelmek semmit sem 
érnek, ha nincs, aki gondoskodjék a hívek lelki táplálékáról. 
Első nagy vitairatát, a Feleletet Magyari István lutheránus 
prédikátornak Az országokban való sok romlásoknak okairól 
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1603-ban írja. Egy évvel később adja közzé Kexnpis f o r -
dítását, melynek ajánlásában ezt olvashatjuk: 

„A Christus követésérül és a csalárd világnak megutálásárul czer-
ncgyszáznegyvenegy esztendőbe írt Keinpis Tamás Canonicus regulá-
ris S. Augustini négy könyvet írt, együgyű szókkal, de csuda nagy 
lelki bölcseséggel; mely könyvrül merem mondani, hogy ki ezt 
szerencsére felnyitja és egy részét, mely elibe akad, figyelmetesen 
megolvassa, lelki vigasztalást és isteni szolgálatra való gerjedezést 
vészen. 

. . . maga én a biblia után nem olvastam könyvet, melynek előt te 
ezt nem itiltem volna fordításra méltónak, azért a hívek vigasztalására, 
magyarrá fordítám e könyvecskét." 

Két évvel ezután megjelenik Imádságos könyve, egyike az 
első nagy magyar könyvsikereknek. Pázmány életében négy-
szer nyomták újra, akkor valószínűleg rövidebb volt a nyomdai 
átfutási idő, mint manapság. Az újabb és újabb kiadások szinte 
napjainkig követték egymást. Szebben azóta sem igen imádkoz-
tak magyarul, a kortárs Magyari sem: 

„Sebesicsd-meg Uram az én lelkemet a te ödvösséges és 
gyönyörűséges szerelmed sebeivel. Adgy az én szívemben 
tiszta és felgerjett apostoli szeretetet, hogy elájullyon és 
ugyan elolvadgyon az én lelkem a te szerelmed- és k íván-
ságod-miatt; tégedet szomjúhozzon; te-hozzád fohász-
kodgyék. Adgyad, én Istenem, hogy az én lelkem tégedet 
szomjúhozzon, angyaloknak kenyerét, lelkünknek táplá-
lását, minden-napi természet-felett-való kenyeret, me ly -
ben találtatik minden gyönyörűségnek édessége. Tégedet, 
Uram, kire kívánva néznek az angyalok, éhen kívánnyon 
az én szívem: és te szent testednek gyönyörűséges jó 
izivel tellyesicsd-be az én lelkemnek kívánságit." 

Mintha Adyt hallanók, ahogy az istenes versekben szól. 
Lelkipásztori tevékenységének másik területe az egyházi 

szónoklat. Szentbeszédeinek gyűjteményét harminc évi pré-
dikálás után adta közkézre, 1636-ban. „Látom az Isten Igéjének 
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éhségét: látom, hogy a papok szűk voltáért, nem adhattunk 
mindehova egyházi e m b e r e k e t . . . " — mondja , majd így 
folytatja: — „Azis szemem előtt forog, h o g y a plébánosok 
nem egyaránt tudósok; nemis egyaránt bévesek könyvekkel: 
és így a prédikáció-csináláshoz sem egyaránt értenek." Más 
szóval kevés a katolikus pap az országban s azok is túlnyomó-
részt műveletlenek, ezért ítélte szükségesnek prédikációi ki-
nyomatását. Gyakorlati cél sugalmazta a gyűj temény megje-
lentetését, maguknak a prédikációknak is gyakorlati a céljuk, 
igaz keresztényi életre vezérlő kalauz, ezt az összefoglaló címet 
adhatnánk prédikációinak, melyekben tanácsokkal szolgál, 
fiúk-lányok nevelésére, a házastársak közötti kapcsolatra, egy-
szóval a mindennapi élet száz meg száz helyzetére vonatkozó-
lag. 

A gyakorlati cél meghatározza eszközeit. A prédikációk 
felépítése éppoly világos és áttekinthető, mint a Kalauz feje-
zetei, vagy más vitairatai, azzal a különbséggel, hogy tömérdek 
bennük az ismétlés: — „Ha valaki panaszkodik ellenem, 
hogy annyiszor azont m o n d o m : azt felelem, hogy mindaddig 
feddenem kell azon bűnöket, míg az emberek meg nem szűn-
nek tőlük." Ugyancsak a közérthetőséget és tanító szándékot 
szolgálja az is, hogy a korában úgyszólván kötelező latin idéze-
teket nem mellőzi, de mindjárt magyarra fordítja, hogy az 
értelme a műveletlenebbek előtt se maradjon rejtve. A tevé-
kenységén belüli munkamegosztást tanúsítja, h o g y prédikáció-
iban Pázmány nem polemizál s a dogmákat sem magyarázza. 

Ismét a cél és eszköz harmóniája. 
Annak illusztrálására, hogy a mindennapi életnek mennyi 

aspektusára terjedt ki Pázmány Péter figyelme, hadd idézzem 
egyik prédikációjából azt a passzust, melyben megokolja, miért 
célszerű, ha az anya maga szoptatja gyermekét: 

„Nem-csak a gyermek vastagb és egészségesb azzal a vérrel, mely-
ből alkottatott, hanem az anyák is inkább szeretik a kiket fáradságos 
bajlódással maguk neveltenek. Azért az anya maga erkölcsét csepeg-
tesse leányába és kit méhében viselt, ölében hordozza, téjjé vált 
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vérével nevellye, első mosolygásit és akadozó szóllásit kedves csókol-
gatásival bátoritcsa." 

A fiatalság nevelésével akarja biztosítani a már elért ered-
ményeket. 1616-tól kezdve, amikor esztergomi érsek lesz, ha-
talmas egyházszervezési munkát végez. Mindenekelőtt vissza-
szerzi azokat az egyházi jövedelmeket, melyekre a főnemesség 
rátette a kezét, papnöveldéket létesít, hogy megújítsa a klé-
rust, mert felismerte, hogy a protestantizmus a paphiány miatt 
nyert tért az országban. 1623-ban megalapítja Bécsben a Páz-
máneumot, 1635-ben a róla elnevezett egyetemet Nagy-
szombaton, amely ma Eötvös Loránd Tudományegyetem 
címen működik Budapesten. Ezeket az intézményeket csaknem 
teljes egészében saját jövedelmeiből finanszírozta, számbajö-
hető állami hozzájárulás nélkül. Fraknói Vilmos becslése sze-
rint körülbelül egymillió aranyforintot fordított egyházi és 
kulturális célokra. 

Személyesen is végzett térítői munkát, mégpedig fölötte 
eredményesen. Ha Riedl Frigyes megállapítása, hogy Pázmány 
„protestáns Magyarországban született és katolikus Magyar-
országban halt meg", túlzás, annyi bizonyos, hogy 1655-ben 
már csak négy protestáns főnemesi család élt a királyság terüle-
tén. 

Híven racionális és gyakorlati szelleméhez, Pázmány első-
sorban a főnemeseket iparkodott megtéríteni. Ebben a kor-
szakban még a cuius regio eius religio törvénye uralkodott, 
vagyis ha egy latifundium birtokosa visszatért a katolikus 
egyházba, birtoka egész népességét a maga hitére kényszerí-
tette, noha ez nem mindig ment simán. 

„Térítéseinek számát és lefolyását nem ismerjük eléggé" — 
mondja Szekfű, — „néhány esetben biztosan következtethe-
tünk egyéniségének személyes varázsára. így Forgách Zsig-
mondnál, a későbbi nádornál, akit testvére, az érsek, éveken 
át nem tudott a katolikus egyházba téríteni, holott ez Pázmány-
nak, az egyszerű szerzetesnek, rövid idő alatt sikerült." Más 
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példákat is idéz Szekfű, figyelmeztet továbbá a végeredményre, 
hogy a Homonnaiak, Thurzók, Zrínyiek és Pálffyak megtérí-
tésével az északi és nyugati felvidéken, továbbá a Dunántúl és 
Horvát-Szlavónia tetemes részén visszaállította a katolikus hit 
uralmát. A térítések egyik táborból a másikba, mindkét 
részről sokkal kevesebb véráldozattal jártak nálunk, mint 
ugyanezek a műveletek tőlünk nyugatra. Ugyanez érvé-
nyes a boszorkányperekre is. 

Hála Iványi Béla kutatásainak, a sok közül egy főúr — név-
szerint Batthyány Ádám — megtérésének körülményeit a 
többinél némiképpen világosabban látjuk. Sajnos, azt, hogy 
Nyugat-Magyarország egyik legnagyobb földbirtokosa mi-
ként szánta el magát hite megváltoztatására, ezek a levelek 
sem magyarázzák meg részletesen.6 

Batthyány Ádám protestáns szülőktől származott, protestáns 
nevelésben részesült. Illésházy Kata személyében protestáns 
leányt szándékozott feleségül venni. Anyagi érdekei nem fűződ-
tek a konvertáláshoz, családi körülményei viszont ellene szól-
tak. N e m akart szembekerülni saját családjával és a meny-
asszony családjával s azért, amíg csak lehetett, titkolta más 
hitre térését. 

Illésházyék Nagyszombaton laktak és Batthyány Ádám 
mint Illésházy Kata vőlegénye, sűrűn ellátogatott ebbe a 
városba, ott azonban nemcsak a menyasszonyával, hanem 
Pázmány Péterrel is gyakran találkozott. Minden valószínűség 
szerint a főpap robusztus egyéniségének befolyása alá került s 
képtelen volt vele szemben ellenállásra. Mint ahogy egy ideig 
áttéréséért sem vállalta a felelősséget. 

Minden amellett szól, hogy gyenge akaratú ember volt. 
Miután áttért a katolikus hitre, de még mielőtt ez kitudódott 
volna, furcsa viselkedése feltűnt leendő anyósának, aki egyik 
hozzá írt levelében így inti: 

„ . . . a melyen való gondolkodásnak és a gyakorta való italnak 
békét hadgyon kegyelmed, hanem csak a józanságban és könyörgés-
ben mulassa idejét kegyelmed." 

6 IVÁNYI В.: Pázmány Péter kiadatlan levelei, Körmend, 1943. 
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Anyja, a hitbuzgó lobkowitzi Poppcl Éva (Ferenc, az apja 
ekkor már nem élt), neszét vehette valahonnan fia szándéká-
nak — s kemény hangú levelet írt neki: 

„ . . . ha ez mos tan i . . . Posonba való m e n e t e l e d e t . . . a végre 
rendelted, hogy az én Nagy Szombati keserűségemet jobban meg 
ujécsad, az Istent meg tagadgyad, meg ismert igaz hitedet elváltoz-
tassad és az igaz keresztyénséget elcseréllyed, énnekem afelől csak ne 
is irgy soha semmit, mert azt édes f iam tekélletescn el hidgyed, 
mihelen ezeket meg cselekszed, abból az lészen, hogy mind Istenedtől 
el szakacz s mind én tiilem örökké cl válsz, mivel penig örökké el-
válsz, én bizony a világ szeréntis el akarok tüled válni, seőt azt akarom, 
hogy soha csak híredet se halljam, és ugy ki vetlek szívemből, mintha 
ingyen sem én szültelek volna ez világra." 

De felelősségre vonta a hite változtatót térítője, Pázmány 
Péter is, akihez ugyancsak eljuthatott egy sereg mendemonda : 

„ N e m egyszer kétszer és nem csak közemberektül hozának ez 
el inult napokban szomorú híreket, mellyeket noha én el nem hüttem, 
mind az által, kegyelmedhez való igaz j ó akaratom arra visz, hogy el 
nem titkollyam kegyelmedtül, sőt magátul ércsem honnan és micsoda 
fondamentomból támadtak ezek az alkalmatlan vélekedések. 

Azért édes f i am uram, it az emberek nyilva azt beszélik, hogy 
kegyelmed Illésháziné asszonyomnak és másnakis nagy esküvéssel 
mondotta, hogy csak tettetés és szin, valamit mivelt és mutatót ke-
gye med ekkoráig az régi igaz Catholica Pápista hitnek követésében 
és hogy ezt csak azért tetette, hogy a dispensatiót megnyerhesse. 
Töb sok efféle alkalmatlan dolgokat beszéllenek, mellyeket én bi-
zony illyen böcsülletes nagy úri ember felől soha el nem hittem. Mert 
nem hogy Isten előtt, de világi m ó d szerént is sem tisztességet, sem 
böcsülletet nem érdemelne, aki az hittel így iátezódnék. Kegyelmedbe 
pedig én soha semmi efféle dolgot nem tapasztaltam : sőt mikor ke-
gyelmed maga j ó indulattyából meg gyónék, akkor az minemű leve-
let írt kegyelmed maga kezével, nállam vagyon, és az Istentul meg 
mutatót igazságnak követésének erői biztonsága. 

Azért édes f i a m uram, az egy Istenre kénszeritem és kérem ke-
gyelmedet, hogy magát prédáiul ne adgya az veszedelemnek és aztis 
az gonosz hirt nevet töröllye le, és nekem maga kezével irion minden 
bizonyost, had dughassam bé száiokat azoknak, a kik illyen rut gyalá-
zatos dolgot beszéllenek kegyelmed felől. 

E mellett a mint Posonban szóllottunk gyónnék meg Bécsbe és 
Asszonyomnak, az Kegyelmes szerelmes annyának is irion. Végezetre 
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ha kegyelmed ió akarattya, az mint Posonban beszéllénk, egy papot 
vagy jesuitát tartson kegyelmed udvarában, a ki naponként az igaz-
ságot tanicsa. Én meg szerzem, csak ércsem az kegyelmed akarattyát. 

Mind ezekre kegyelmedtül választ várok. És ezek maradgyanak 
csak magunk között. Ha Kegyelmed ezekre rend szerént választ nem 
ír, magamis gyanakodni fogok. De valamig az nem leszen, hidgye ke-
gyelmed, hogy én bizony semmi helyt nem adtam az előbbi szók-
nak." 

Ez a levél, a részlet a másik levélből némi ízelítőt ad a bol-
dogtalan és gyáva konvertita őrlődéséből. De ez még nem 
minden, a szerencsétlen a menyasszonyát is elvesztette. Illés-
házyéknak Batthyány Ádám egyfelől rokona volt, már ezért is 
csak szentszéki engedéllyel vehette volna el Katát. De vallás-
változtatása még tovább bonyolította a helyzetet, mert a 
protestantizmus mellett kitartó Illésházyék kikötötték, hogy 
csak feltétel nélküli dispenzáció birtokában adják lányukat 
Ádámhoz. A Szentszék nagyra értékelte, hogy Batthyány 
Ádám katolizálásával Nyugat-Magyarország túlnyomó rész 
visszatért az anyaszentegyház kebelébe, a házassághoz az enge-
délyt tehát megadta, de vallási föltétellel — valószínűleg rever-
zálissal, erről a levelek nem beszélnek —, hiába járt közbe a 
pápánál Pázmány, sőt maga a király. 

Illyésházyék erre kijelentették, hogy a lányukat nem adják 
Ádámhoz. A határozatot Illésházyné közölte Batthyány 
Ádámmal levélben s ugyancsak ő okolta meg özvegyBatthyány 
Ferencné született lobkowitzi Poppel Évának, hogy mi az 
Ulésházy család álláspontja ebben a kérdésben, a levélben kitér 
Pázmány Péter térítési módszereire is: 

„Az kegyelmed fiais még iffiu ember, ki tudgya mi lehet ideő 
jártában, ne talántán az úr Isten megszálván az eö szüvét, vissza 
meg téréti az igaz útra eö kegyelmét: Mert valamit meg cselekedet, 
kénszeritisbül cselekedet s az sok keölemb keölemb féle persvarziokkal 
rá vették, noha nem kellett volna bezzeg ezt cselekedni, mert ember-
nek nem jó hitivei játszani." 

íme a sok közül néhány elem egy, a hitviták korában tipikus 
drámából. 
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A politikus Pázmányt, akinek az ország ügyei intézésében 
legalább annyi szerepe volt, mint Eszterházy Miklós nádornak, 
Szekfű realista politikusnak tartja. Hozzá teszi azonban: „Poli-
tikai célok az ő egyéniségét meg nem mozdítottákanélkül,hogy 
azok mögött, mint tulajdonképpeni motorok, lelki célok nem 
rejtőztek volna. Politikának és vallásnak akkori felbonthatat-
lan összeköttetésében a primátust nála a vallás tartja meg . . . " 

Minden bizonnyal igaz megállapítás, aminek támogatására 
könnyű érveket találni, nemcsak pályája kezdetén, hanem 
élete vége felé is, amikor például azt üzeni Bihar megyének: 
. . .„azon lészek, hogy lelkednek szolgáljak és írásommal 

ösvényecskét irtogassak üdvösségedre." Vallási meggyőződé-
sében és hivatástudatában van a gyökere királypártiságának 
és hűségének a Habsburgokhoz. Végső célja Magyarország 
egységének helyreállítása, vagyis a török kiűzése és Erdély 
visszacsatolása az anyaországhoz és ezután természetesen a kato-
lizálás. 

Csakhogy miután a történelmi eseményekből le kellett 
vonnia azt a következtetést, hogy Erdély nem olyan gyönge, 
mint feltételezte, s a Habsubrgok nem elég erősek a török 
kiverésére, sőt nem is ebben látják legelső feladatukat, Páz-
mány azt a primátust, amelyről Szekfű beszél, ha elvben nem 
is, ha véglegesen nem is, de a valóság kényszerére — feladja. 
I. Rákóczi György fejedelemségétől kezdve a független Erdély 
híve lesz és következetes békepolitikát folytat. Világosan látja 
ugyanis, hogy a két testvérország harcából a magyarság, és 
nemcsak a nemzet, hanem a „szeginsig" pusztulása követ-
kezne. 

„Mert úgy tetszik, hogy mint a küszöb és ajtó között levő 
ujj, úgy vagyunk mi az hatalmas császárok között és mind 
oltalomtul, s mind ellenségtiil romlanunk kell, ha békességben 
nem maradunk." Vagyis — tapasztalatai hatására — most már 
egyformán félti a magyarságot a töröktől és a császári zsoldo-
soktól. „A két ellenségtől fenyegetett, minduntalan két had-
seregtől pusztított Magyarország képe, a pusztuló magyarsá-
gért való aggodalom, annyiszor és oly nagy erővel, olyan lírai 
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h é w c l és belső remegéssel jelenik meg leveleiben, hogy lehe-
tetlen meg nem éreznünk ennek a gondolatnak állandó, elné-
míthatatlan uralkodó jelenlétét politikai cselekvései mögöt t" 
— mondja Sík Sándor. 

Rákóczi Györggyel való levelezésének ez a vezérlő politikai 
gondolata: — . . .„bizonyosan hidgye kegyelmed, — írja a 
fejedelemnek, — hogy it fenis sok gondolkodást szerez az 
erdélyi állapot, mivel ha Erdély elveszne (kit Isten ne adjon), 
bizony másoknak is jutna az nyavalyában." Másutt : . . .„ha 
kegyelmed tisztességes békét végezhet az törökkel, el ne 
mulassza". Bethlen Istvánt, aki Rákóczi György ellen török 
segítséggel akar fejedelem lenni, így inti: — „Bár menthetet-
lenül mind úgy volnának is, a miket a fejedelemrül ír, mind-
azokért sem szabad kegyelmednek keresztyénekre Törököt, 
Tatárt vinni." Mivel az ilyen tettek eredménye csak pusztulás 
lehet, bizzunk Istenben s legyünk békességben, „hiszen elég 
példánk vagyon arrul, hogy Erdélyt a Német segítség nem 
oltalmazhatja." 

E vélemények ismeretében hitelesnek hat az a többször vi-
tatott kijelentés, melyet Önéletírásában Kemény János, a 
szerencsétlen sorsú erdélyi fejedelem, Pázmány Péter szájába 
ad.7 Szekfű, akinek politikai koncepcióját feszélyezi ez a 
kijelentés, nem fogadja el hitelesnek; e meggyőződésében 
megerősíti Deák Farkas kritikája.8 Mintegy negyven évvel 
azután Hóman Bálint kifejti, hogy Kemény János, ha nem 
is szó szerint, de lényegében híven ismerteti Pázmány politikai 
állásfoglalását.9 N e m sokkal ezután Sík Sándor már többször 
idézett monográfiájában stíluskritikai meggondolások alapján 
védi meg Kemény Jánost a hazudozás vádja ellen. Véleményét 
azonban nem támogatja érvekkel, holott ennél m i sem köny-

7 Erdély Öröksége, IV. Franklin, Bp. é. n. 109 és 121—2. 
8 DEXK F.: Rövid észrevételek Kemény János önéletírásáról. Akad. 

Ért. 1886. 
9 HÓMAN В . : Pázmány, a nemzetpolitikus, Nemzeti Újság, 1938. 

I. 26. 
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nyebb , K e m é n y János ugyan i s f ia tal k o r á b a n köve t s égben j á r t 
Pázmányná l , i lyen m ó d o n a lka lma nyí l t arra, h o g y szót vá l t son 
vele s e g y r ő l - m á s r ó l meg tudhassa a vé l eményé t . Önéletírása b a n 
két he lyen s z á m o l be P á z m á n y n á l tet t k ö v e t i lá togatásáról . A 
kérdéses ké t rész annyi ra k ü l ö n b ö z i k egymás tó l , m i n t h a n e m 
egyazon e m b e r ír ta vo lna . 

í m e az első beszámoló : 

„ . . . ezen 1627-ben és 1628 kezdetiben két utat tettem postán oda 
fel a cardinálhoz (Pázmányról van szó), noha ifiacska voltam, de 
hatalmas dolgokban való tractatusban, kiről adatott instructióim 
exstálnak. A dolog pedig ilyen vala: hogy immár véget vetvén 
az fejedelem is római császár ellen való hadakozásnak, török ellen 
való hadakozást forralnak vala, és az fejedelemnek offerálták vala, 
hogy lenne generalis exercituum christianorum contra turcam, 
melyre igen inclinatus is vala: mert noha színezett nekik, igen, de 
keresztyén gyomorból gyűlölte az pogányságot s reá is igirte vala 
magát, ha az imperiumbeli hadakozást akkoriban császár sopiálhatja 
vala, és több olyan hatalmas dologhoz szükséges az fejedelemtől pro-
ponáltatott médiumok suppediáltatnak vala." 

És í m e a m á s o d i k : 

„Átkozott ember volna, ki titeket arra kisztetne, hogy töröktől 
elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, míg Isten az keresztyénségen 
másképpen nem könyörül; mert ti azoknak torkokban laktok: 
oda annak okáért adgyátok meg azt, mivel tartóztok; ide tartsatok j ó 
correspondentiát, mert itt keresztyén fejedelemmel van dolgotok, 
tudniillik római császárral; adománytok nem kell; az törököt töltsétek 
adománytokkal ; mert noha im látod, édes öcsém, nekünk elégséges 
hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi kegyelmes keresztyén császá-
runk előtt, de csak addig durál az az német nemzet előtt, miglen 
Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni, azontúl mindjárt 
contempusban jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, barát 
vagy akárki légyen." 

H o m á l y o s jelentés, e g y h a n g ú és még i s b izony ta lan m o n d a t -
szerkesztés, la t in szavak sű rű használata, t ö m é r d e k „ v a l a " 
je l lemzi az első idézete t ; e v o n á s o k n a g y j á b ó l a k o r v a l a m e n n y i 
p róza í ró j ának m ű v é b e n meg ta l á lha tók . A m á s o d i k idézet 
vi lágosságára, intel lektuális erejére , népi zamatá ra , h a t á r o z o t t -



6 4 Kolozsvári Gratidpierre Emil 

ságára és tömörségére példát másnál, min t Pázmánynál nem-
igen lelünk. Kemény János a kérdéses helyen azért erőteljesebb 
és világosabb, mint önéletírása többi részében, mert minden 
valószínűség szerint nagy benyomást tett rá Pázmány maga s 
az is, amit mondott. 

Pázmány Péter politikai állásfoglalásait, történelmi szerepét 
sokféleképpen, értékelhetjük, írói nagyságához azonban nem 
fér kétség. 

Amióta Horváth János, a tudományos divat hatására köz-
zétette a Napkeletben tanulmányát a Barokk ízlésről irodalmunk-
ban, azóta Pázmányt számos irodalomtörténészünk úgy tartja 
számon, mint a magyar barokk stílus legnagyobb képviselőjét. 
Ez az állítás csak akkor elfogadható, ha tudjuk, mi a barokk 
stílus lényege. Szerb Antal szerint az érzéki illusztráció, a 
láttatás képessége. Pázmányra talál a jelző, de talál Homéroszra 
s még inkább Dantera, Bossuet-ra viszont nem, holott ő 
aztán igazán barokk író. A láttatás képessége inkább vérmérsék-
leti, szemléleti adottság, mintsem kor jellemző vonás. Sík 
Sándor Wölflinre hivatkozik, aki szerint a barokk ,,a nagy 
gazdagságban is uralkodó, minden részletet egy főszempontnak 
alárendelő szuverén szerkezeti egység". Ezek szerint barokk 
szellemből fakad Labiche valamennyi vígjátéka, élén a Florentin 
kalappal. Buster Keaton nagyszerű fi lmje, A tábornok vagy 
Chaplin Aranyláza, hiszen с művek valamennyi jelenete a 
nevettetés fő szempontjának alárendelt. D e egy jól megszer-
vezett hivatal is barokk építmény, csakúgy, mint az Isteni 
Színjáték vagy Fülöp nagyáriája a Don Carlosban. Ilyen segít-
séggel nem sokra mehet az elemző értelem. 

Bármilyen bizonytalan a tartalmuk, mégis szükségünk van 
a barokk, a renaissance, a reformáció, a különféle típusok, 
modellek fogalmára, laza meghatározásokra, mint francia 
szellem, teuton nehézkesség, angol gyakorlatiasság stb., mert 
ezeknek az általánosságoknak a segítségével utalhatunk olyan 
vonásokra valamely tárgykörben, melyekre bővebben nem 
térhetünk ki, viszont nem is hallgathatunk róluk. Amikor vi-
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szont egy író vagy egy korszak legfőbb jellemvonását ily 
bizonytalan fogalommal határozzuk meg, akkor jellemzésünk 
annyit ér, mint amennyi konkrétummal töltjük meg az álta-
lános fogalom kereteit. 

Sík Sándor kitűnő monográfiájában első ízben foglalkozik 
Pázmány Péterrel, az íróval, művében számos szövegrész 
elemzésével igyekszik bizonyítani, hogy Pázmány nyelve 
barokk. Hadd vizsgáljuk meg néhány elemzését, mindenek-
előtt a lcgárulkodóbbat, többek közt azért ezt, mert e szöveg-
rész megértéséhez nem szükséges teológiai műveltség. Annak 
a megállapításának támogatásául, hogy Pázmány olykor „mo-
numentális szózuhatagokkal él", „szinonimákat halmoz" és 
valóságos „ige-orgiákban" tobzódik, a következő passzust 
idézi: 

„A szántó-vető ember, hogy csűrbe-való búzája teremjen, 
megégeti, feltöri, megforgattya, ganéjozza, boronállya a föl-
det ; hogy asztalra-való kenyér légyen a búzából, felaraty-
tyák, cséplik, szórják, rostállyák, malomban porrá törik, 
szitállyák, dagasztyák, kemencében fűtik ; hogy pinczébe-
való bora légyen a szőlőnek a vinczlér megkapállya, búj-
tattya, metszi, karózza, levelezi, gyomlálja, leszaggattya, 
megtapodgya, kisatulja : hasonlóképpen cselekszik Isten. 
A kiket Menyország vendégségére rendelt, azokat a föl-
dön csapásokkal gyalullja, sanyargatásokkal készíti a 
boldogságra." 

Csakugyan szavak zuhatagja, szinonimák és igék halmaza 
volna az idézett rész? Mert ha igen, akkor megvan az alap 
arra, hogy Pázmányt a magyar irodalmi barokk képviselőjé-
nek tekintsük, hiszen hasonló passzusok bőven akadnak művé-
ben. 

Szó sincs róla. Ezek az igék nem azért hágnak lázas lendület-
tel egymás nyomába, mert az író megrészegült a saját szavától. 
Az idézett szövegben Pázmány magával ragadó erővel, de 
szinte műszaki pontossággal ír le három munkafolyamatot: 

5 Irodalomtörténet 
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a földművelő, a molnár és a pék, végül a szőlősgazda munkáját. 
Nemhogy halmozná a szinonimákat, de egyetlen eggyel sem 
él, mindegyik igének megvan a maga, más igével össze nem 
téveszthető jelentése. Köztudomású, hogy a paraszt vagy pio-
nír a műveletlen földön mindenekelőtt felégeti a növényzetet 
(„megégeti"), aztán eltávolítja a gyökereket és a köveket 
(„feltöri"), hogy megteremtse a szántás föltételeit s akkor 
szánt („megforgattya"), ami után a trágyázás következik 
(„ganéjozza"), majd a boronálás („boronállya"). Ugyanilyen 
pontos, félreérthetetlen és szűkszavú a másik két munkafolya-
mat leírása is. 

Kétségtelen, hogy Pázmány stílusa szenvedélyesen és nyug-
talanul áradó s hogy ugyanazokat a tárgyakat hosszasabban 
fejezi ki, mint például protestáns ellenfelei, de nem azért, mert 
bőbeszédű, hanem mert mélyebben ismeri tárgyát, tehát több 
a mondanivalója róla és mindig a lehető legteljesebb részletes-
ségre törekszik. A stiliszta Pázmányt épp azért illeti meg külön-
leges hely a magyar prózai irodalomban, mert retorikai mű-
veltsége ellenére matter of fact nyelven ír, nála nincsenek üres-
járatú mondatok, henye töltelék szavak, mi sem idegenebb 
tőle a tartalmatlan és felelőtlen verbálizmusnál, minden szavá-
val, minden mondatával közöl valamit, a díszei sem üres 
díszek. Ha kérdez vagy ismétel, azt a műfaj követeli, a monda-
tok ritmusa, dinamikája, indulati tartalma — sohasem a szel-
lemi restség immár nemzeti tulajdonsággá kristályosuk szo-
kása. A retorikára legjobban csábító témákról, mint például 
az iidvezülés, józanul tud beszélni. 

Sík Sándor talán azért nem vette észre, hogy Pázmány stílusa 
tárgyilagos, nem pedig barokk, mert abban az időben, amikor 
könyvét írta, 1939-ben még javában tombolt a stílusromantika, 
s a szavak-kifejezések fölösleges halmozása nemcsak a poli-
tikai, publicisztikai, hanem a szépirodalmi prózában is elural-
kodott. Mind e mentségek ellenére riasztó, hogy egy kitűnő és 
a tárgyát szerető szellem ilyen kapitális tévedést kövessen el, 
ami annál érthetetlenebb, mert más kontextusban Pázmány 
már megpedzette ugyanezt a témát: „ . . .mikor a szörgalma-
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tos gazda, régi gond-viseletlensége-miatt tövistűi és gaztúl 
megsoványíttatott földét hasznossá akarja tenni: elsőben tüzet 
vét az avarba: ez-által tisztíttya és készíti a földet az ekéhez, 
kaszához." (Pünkösdi prédikáció.) 

Egyébként Sík Sándor nem elégedett meg Pázmány nyelvé-
nek felületi vizsgálatával, elemezte mondatait is, amivel hasz-
nos munkát végzett, hiszen Pázmány mondatszerkezeteiben 
— magyar viszonylatban — forradalmin újító. Pázmány 
korában az írástudók a retorikán és a filozófián művelődtek. 
Ennek a két diszciplínának a hatásával lépten-nyomon talál-
kozunk prózájában, példa rá a következő mondat, amelyet 
Sík Sándor elemeire bont, hogy a vázat az olvasó minél vilá-
gosabban lássa: 

I 
„Mert miképpen a hajó, sok, de szépen egybegyalult fákból 

építtetik (1). 
és egy fő gondviselőtől igazgattatik (2) ; 
miképpen annak eleje és utóllya keskenyebb, közepi szé-

lesben terjed (3); 
miképpen a hajónak alsó részei erőssen bé vannak csinálva, 

hogy a víz átal ne mehessen rajta, az ég-felé pedig nyitva vagyon 
(4); 

miképpen hajó nélkül a tengeren senki által nem mehet (5) ; 
azon-képpen az ecclesia, sok különböző rendekből és szerze-

tekből áll (1); 
egy fő-pásztornak gondviselésével vezettetik (2); 
kezdetin és az anti-christus üldözésében, vége-felé megszo-

ríttatik: noha egyéb üdőkben, a világ-szélességével vetekedik 

végezetre, az ecclesia világi jókra nem vetemedik; azok sze-
relmét kirekeszti; Menny-ország-felé, a lelki jókra nyitva tartja 
kebelét (4); 

és senki a mennyei dücsőségnek partyára nem evezhet, ha 
az anyaszent egyházban nem találtatik (5)." 

A téma tulajdonképpen a hasonlat, hogy az egyház olyan, 
mint egy hajó. A szerkezet szimmetrikus: a hajó öt fő tu la j -

5* 
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donsága megfelel az egyház ugyancsak öt főtulajdonságának. 
Ez az ízeire szedett mondat egymagában is azt sugallja, hogy 
a szerkesztés tudatosságát és világosságát, az érvelés mestersé-
gét, továbbá az okok és célok meghatározását, egyszóval 
írásmfívészetének tudatos alapjait, az intellektuális fegyelmet, 
a skolasztikából, a retorikából, az exercitia spirituálisból tanulta 
Pázmány. Továbbá azt is, hogy semmit se bízzon a pillanat 
ihletére, vagyis ne rögtönözzön, hanem csak akkor szólaljon 
meg, csak akkor vegyen tollat a kezébe, amikor már világo-
san látja nemcsak azt, amit ellenfele állít, hanem azt is, amivel 
cáfolja annak állításait. Ezért el többnyire ilyenszerű címekkel: 
— „Kilencz derék Bizonysággal megmutattatik a Szent írásból, 
hogy a szentek tudgyák és értik e világi dolgokat." Azaz, s ez 
Sík Sándor konklúziója, Pázmány legfőbb mesterei Aquinói 
Szent Tamás és Arisztotelész. Műveltsége tehát középkori 
és nem barokk. Mindez világosan kiderül Sík Sándor elem-
zéseiből, a végső következtetést azonban nem vonja le, való-
színűleg Horváth János iránti tiszteletből. Ezután újabb mon-
datelemzés következik, mégpedig — állítólag — barokk 
mondaté : 

I. „Mint az égben, nap, hóid és csillagok vannak (i), mellyek 
nagyságban, szépségben és erőben különböznek egy-mástul 
(2); de különbözésekkel, az eget ékesítik (3), a főidet pedig 
benne-való állatokkal legeltetik (4) ; 

II. mint az ember testében, sok-féle tagok vannak (1), mely-
lyek szépséggel-együtt, hasznosan szolgálnak egymásnak (2); 
és noha eggyik böcsülletesb másiknál (3), de mindenik oly 
szükséges a töb tagoknak, hogy akár-mellyik nélkül nemcsak 
éktelen, de sok alkalmatlan fogyatkozásokkal csonka az egész 
test (4); 

III. mint a táborban és varasban, sok felsőb és alacsonyb tisz-
tek vannak (1) ; mert eszeveszett sokaság, nem tábor és váras 
vólna, ha azokban mindnyájan egyenlők volnának (2): 

Hasonlóképpen a bölcs Isten azt akarta, hogy a világon-élő 
emberek-között, különböző rendek és hivatalok légyenek/' 

Ezúttal a hierarchia a téma, a szerkezet azonban éppúgy ha-
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sonlatokra épül, niint az egyház és a hajó hasonlóságát tár-
gyaló mondat. A másik mondattól ez az utóbbi abban tér el, 
hogy nem szimmetrikus és hogy a hasonlatok nem olyan 
pontosak, mint amabban. De ennyi talán nem elég ahhoz, 
hogy barokk mondatnak tekintsük. 

Az idézett mondatok mint-tel, vagy miképpen-ncl kezdőd-
nek, hogy egy azonképpen vagy hasonlóképpen után eljussanak 
a konklúzióhoz. A teológiailag avatatlan olvasó e hasonlatokat 
szónoki álhasonlatoknak érzi, melyeknek célja egy elvont 
gondolat érzékletes kifejezése. Ez a gondolat, Pázmány leg-
nagyobb élménye, nem más, mint hogy a világ valamennyi 
jelensége az isteni értelem műve, tehát mindenben istennel 
találkozunk: — fűben, fában, virágban, csillagokban, napban, 
holdban, az emberi szervezetben és az emberi intézményekben 
egyformán, mert minden, ami van, Isten akaratából van, jelen-
létét bizonyítja, dicsőségét hirdeti. 

Kézen fogja olvasóját s úgy vezeti a természet csodái között 
Istenhez. Áttekinthetetlenül gazdag művében talán ezek a ré-
szek a legfényesebbek, legsugárzóbbak, legtisztábban költőiek : 

- „ki tudná megmondani, honnan légyen egy kis artériának szü-
netlen pulsussa, mozgása, melyből egésségünk állapottyárul itiletct 
tésznek az orvosok? Hogy az agyunk veleje mindenkor leveg és 
dobog, hogy a szívünk hegye soha meg nem szűnvén fáradhatatlanul 
ki es bévonódik: hogy a tüdő éjjel-nappal mozog, mint a fúvó: 
láttyuk és érezzük, nincs is annyi tehetségünk, hogy megállathassuk, 
de okát és módgyát nem tudhattyuk.' 

„Gondold meg az nagy álló fáknak sok átbogú gyökerének erős 
fondamentomát, melyek az szelek és égiháborúk ellen helységben 
tartják az nagy fát, azmelyet sok száz ember sem tarthatna egyenesen; 
jusson eszedben, mimódon zöldül meg kikeletkor, miképpen szíják 
fel az ő ágai titkos és megfoghatatlan csatornákon az nedvességet, 
és ebből vesszőket, leveleket és gyümölcsöket nevelnek." 

„Mer t noha okosságban nem élnek és eleit-utólját dolgoknak meg 
nem gondolhatják (az oktalan állatok), mikor valamihez kezdenek: 
de mind az által az ő táplálásoknak, szaporodó nemzésöknek, magok 
oltalmazásoknak oly módját követik, mintha nagy bölcs okossággal 
bővülködnének." 
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„ . . . Noha (a méhek) geometriát nem tanultak, de oly szépen 
egyformán hat-hat szegletű házacskákat raknak lábokkal és szájokkal, 
hogy sok méregetéssel kellene az bölcs matematikusoknak is hasonlót 
csinálni. I lyenformán pedig azért csinálják cellájokat, hogy több 
házacska férjen az kosárban és boltosok is légyenek, hogy egyik a 
másik alatt le ne szakadgyon . . . " 

íme a Kalauz érvei, majd a konklúzió: 

„Ha az oktalan állatokban így fínylik az Istennek hatalma és böl-
csessége: mentül inkább az emberben ő magában 1" 

E mondatoknak az értéke nemcsak költőiségükben van, 
hanem pontosságukban. A kor szellemével mérve, az ilyen és 
ehhez hasonló leírásokban bátran a magyar tudományos nyelv 
kezdeteit láthatjuk. Hova fajult e nagyszerű példától tudomá-
nyos nyelvünk, mely német hatásra éppen a pontosságot, a 
tömörséget, a közérthetőséget adta föl!? 

Hagyomány Pázmány nyelvének elemzése során külön-
választani a latin elemet a magyar népnyelv elemeitől, az 
úgynevezett szentenciáktól. „Pázmány, mint minden magyar 
ember, szentenciózus természetű. Ahol lehet, elhelyez egy 
közmondást" — írja Szerb Antal. Nagyjából Sík Sándornak 
is ez a véleménye. 

Önkényes állítás, mert minden műveltség, amelyben még 
nem gyökeredzett meg az írásbeliség, szentenciákban adja 
tovább nemzedékről nemzedékre hagyományait és viselkedési 
normáit. A szentencia nem magyar sajátság, hanem a kultúr-
fok jele. Másrészt egy pap nehezen teljesíthetné hivatását szen-
tenciák hangoztatása nélkül. Harmadrészt Pázmány mondatai 
széles skálán mozognak, szövegében találkozunk közmondá-
sokkal: — „egy fecske tavaszt nem szerez", „lassan járj s 
hamarább elérkezel", „horgas tőkét nehéz igyenesíteni," „ha 
varga felyeb ne szóljon a kaptafánál" — s itt már a latin szen-
tenciáknál tartunk. Vannak azonban olyan szentenciái, ame-
lyeket nyugodtan vehetünk maximának vagy aforizmának: — 
„a tanítónak j ó intése keveset használ, ha maga erkölcsével 
tükört nem muta t " , „ki jót tanít és különbet cselekszik, egy 
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kézzel Istenhez vonsza, más kézzel visszataszítja az embereket 
és ollyan, mint amaz asszony, mely nappal szoptatta és éjjel 
megnyomta és megölte gyermekét", „nem kedves (Istennek) 
hogy a szép nyers ifjú esztendőket ördög szolgálattyában tölt-
vén, fogyaték, büdös, rothatt vénségünket adgyuk neki", vagy 
„nincs oly rossz kert, mellyben valami hasznos fű ne vólna; 
nincs oly rosz könyv, melyben semmi jó nem találtatnék: azért 
a tövis-közül kiszaggattyuk a rósát; a sárból kimossuk az ara-
nyat: a mi jót a pogányok írásiban találunk, éppületünkre for-
dítjuk." 

A latin Pázmány szembeállítása a magyar Pázmánnyal véle-
ményem szerint a nyelvújítás után kialakult szemlélet vissza-
vetítése a múltba. A népnyelv és a tudományos meg az iro-
dalmi nyelv közötti szakadékot Kazinczy idézte elő, úgy lát-
szik, jóvátehetetlenül. Pázmány épp ellenkezőleg valamennyi 
írásában arra törekedett, hogy latin műveltségét és magyar 
nyelvtudását stílusában egyesítse. Nála a latinos műveltség 
távolról sem jelent egyet a magyartalansággal, amit latinból 
tanült, nem anyanyelve megnyomorítása árán hasznosítja. 
Műveltsége latin, gondolkodása magyar, hatalmas körmonda-
tai magyar körmondatok. A nagy latin szerkezetekben a mel-
lérendelt mondatok kifogástalanul magyarosak. A ház latin 
terv szerint épült, de hazai anyagból. Pázmány tudatosan kéz-
ben tartja latin tudását, tervszerűen uralkodik a gondolatain, 
amint ezt Kempis-fordításának előszavában világosan meg is 
mondja: 

„Igyekeztem azon, hogy a deák betűnek értelmét híven magyaráz-
nám, a szólásnak módgyát pedig úgy ejteném, hogy ne láttassák 
deákból csigázott homályossággal repedezettnek, hanem olly kedvesen 
follyna, mintha először magyar embertül, magyarul íratott volna." 

Nemcsak a Kempis-fordítás igazolja ezt az állítást, hanem 
Pázmány művének tömérdek részlete. A két elemnek egybe 
ötvözése természetesen nem ment egyik napról a másikra, de 
példát, méghozzá a mai fülnek is modernül ható példát, tö-
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megével találhatunk írásaiban. A következő részlet a Bihar 
megyének szóló ajánlásból való: 

„ D e te, Szerelmetes Hazám, ha veszni n e m akarsz ésszel és okkal 
járj , m ó d nclkiil senki után ne indulj, értsed magad is lelked dolgát. 
És hogy tétova ne hurcoltassál hiúságos munkával , kövessed az okos 
úton járót , mel az elszánt helyre vezető ú tból ki nem tér, hanem 
azt követi és a keresztutak mellől csak elmúlik. Te is, ha igazat akarsz 
érteni azokról a kérdésekről, melyeket elődbe adok, ne hagyd elmédet 
tétovázni, vagy veled beszélő tanítódat egy dologról másra ugrani; 
hanem egy kérdést végig megrostálván, azután lépjél más cikkelyre; 
inert ha különben cselekszel, úgy jársz, min t aki Bécsben indulván, 
akármely keresztútra eltér és végre Debreczcnben fakad." 

Filológus legyen a talpán, aki ebben a mondatban külön 
tudja választani a latin nyelvi kultúrát a magyar népnyelvi 
rétegtől. Pázmány műveltsége középkorias, stílusa renaissance 
stílus, mondatai racionálisan törnek célra. Egyébként azok 
közül a szerzők közül, akiket általában barokk szerzőkként 
tartanak számon: Rimaynál , Zrínyinél, Rosnyainál, Hallernél, 
Mikesnél, de még Faludinál sem találtam barokk felépítésű 
mondatokra. Nyelvük — úgy tapasztaltam — semmi lényeges 
elemében nem különbözik mondjuk a magyar renaissance jog-
gal legnagyobbnak tartott képviselőjének, Bornemisza Péternek 
a prózájától. Hadd idézzek egy mondato t az „ördögi- kísér-
tetekről" szóló félelmetes remekműből: 

„ D e végre megent az ördög, mint az ebet az okádásra és a disznót 
a sárra, ismét lehevertett volna, hanem az Ú r hol döghalállal röttentett 
és azban több gyermekim és cselédim elholtak, hol pogányokkal, 
hol feleségem, hol gyermekim betegségivel, hol magam betegségivel, 
hol bálványimádó fenyegetésével, tömlöccel, halállal és hol egy, 
hol más aggodalommal." 

Ha annak idején szinkronban lettünk volna az általános 
európai műveltséggel, akkor sem volna se könnyű, se célszerű 
ilyen bizonytalan stíluskategóriák szerint periodizálni. Lénye-
ges változást a stíluseszményben és a nyelvi gyakorlatban a 
figyelmes olvasó Gyöngyösi István előtt aligha talál. A Marssal 
Társalkodó Murányi Vénus elé írt „ajánlásából" vett idézet 
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viszont é g ö v n y i vál tozásról t a n ú s k o d i k : — más a m o n d a t , 
más a m o n d a t b a n a szavak szerepe, a v é k o n y k a köz lendő t 
fáradságos k iope rá ln i az ismétlések szövevényéből . A megszó -
lítás u t án í g y ny i l a tkoz ik m e g a szerző : 

,,A murányi dolgokban való nagyságtok nagy cselekedctihez ha-
sonlót nem sokat esmértek az hajdani esztendők is, melynek jóllehet 
még most dicsíretes emlékezete másképpen is eleven sokaknál, mind-
azonáltal, mivelhogy nincsen semmi oly nagy emlékezetű cselekedet, 
azmelyet, hallgatásban vévén, meg ne fojtson üdővel az feledékenység, 
hogy azért azon nagyságtok örök emlékezetet érdemlő cselekedete is 
a mostani azont viselő nyelveknek szava elállásával megnémulást 
vévén, jövendőben az feledékenységtül örökös hallgatás alá ne vetes-
sék, sőt inkább, mint Phoenix porábúl, nagyságtok rothadandó teste 
koporsójábúl is életre keljen . . ." 

N é h á n y sorral le j jebb G y ö n g y ö s i í g y fo ly ta t j a : 

,,. . . mivelhogy az régi versek csinálok irásábul úgy tanultam, 
holmi poétái költeményekkel is szaporítottam írásimat: Vénusnak és 
Mársnak tulajdonítván az murányi dolgoknak szerencsés végbemene-
telét, de nem ok nélkül, mert az régiek az Vénust szerelem istenasszo-
nyának s Mársot vitézség istenének tartották, én is az Vénuson szerel-
met s Márson vitézséget értek írásomban; valóságnak tartván, hogy 
ezen nagyságtok cselekedete a Vénus és Márs, azaz szerelem és vitézség 
segedelme által mentek végben, az vitézséget az szerelem, az szerelmet 
az vitézség bátorítván . . ." 

A t é m á t e z u t á n la t inul ismétl i el. 
I lyen ö n n e m z ő , ö n m a g u k a t m i n d e g y r e új jászülő m o n d a t o -

ka t , a m e l y e k b e n a díszek, a c i rádák tenyészete e lbor í t ja a 
f ő m o n d a t o t , m i n t a b a r o k k s z o b r o k o n a ruhá i r edő i az ember i 
testet, a s t u k k ó k a mennyeze te t , a f io r i tú rák a da l l amo t stb. 
m i n d e n k o r b a n ta lá lunk. M a i i r o d a l m u n k b a n is paza r m e n n y i -
ségben. H a v a n egyál ta lán m a g y a r b a r o k k m o n d a t , G y ö n g y ö s i 
e két m o n d a t a érzékletes példa rá . Ez a stílusvilág azonban 
gyökeresen más, m i n t a P á z m á n y é . 

Ú g y vé lem, a do lgoza tba i k t a to t t idézetek ékesszólón b izo-
ny í t j ák , h o g y a m a g y a r p róza P á z m á n y Pé te r re l mi lyen 
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magasról indult. Példája azt bizonyítja, hogy magasrendű 
próza hit nélkül, az érdeklődés következetessége és a figyelem 
feszültsége és ami ezzel összefügg, tudás, tudatosság, műveltség 
nélkül nem jöhet létre. Hisz akit áthat valamely meggyőződés 
s aki a meggyőződését tovább adni hivatásának tartja, az sza-
kadatlanul azon munkálkodik, hogy amiben hisz, egyre mé-
lyebben, egyre részletesebben, egyre több aspektusból meg-
értse s amit megértett, az igazságot, az emberi gondolkodás 
valamennyi szintjén ki tudja fejezni, tehát ugyanazt az igazsá-
got mindig más szemszögből, mindig más szavakkal, a szükség-
hez képest bonyolultan vagy egyszerűen, úgy hogy az igazság 
hozzáférhető lehessen a tudósnak és az írástudatlan parasztnak 
egyformán. Hittérítői hivatása arra késztette, hogy az egész 
néphez szóljon, tehát a köznyelvet használja írásaiban. Szóval 
tanított, mint maga Jézus Krisztus. 

Ahogy életművének legfőbb jellemzője az, hogy tevékeny-
ségei kiegészítik egymást, ugyanúgy egészítik ki írásaiban 
egymást különböző képességei. Prózájában egyénisége vala-
mennyi színe benne ragyog, úgyszólván egyszerre indulatos 
és hidegen okos, érzékletes és elvont, ironikus és költői, ár-
nyalt és vaskos, tömör és bőbeszédű. 

E színváltozások indítéka azonban n e m a jellem gyöngesége, 
nem gyarlóság, nem öncélú játékosság, hanem más-más eszkö-
zök alkalmazása ugyanannak a célnak az elérésére. Változatlan 
az ember, változatlan a hivatás, változatlan a cél. 

Gondolkodása teológusi, ő maga azonban nemcsak teológus, 
hanem egész emberségével szolgálja ügyét, magába szíva a 
reformáció és a renaissance számos elemét. Stilisztikai koncep-
ciója — más híján használjuk e kifejezést, mely e téren mélyebb 
tudatosságot tulajdonít Pázmánynak, mint amennyivel bírt 
— a teljesség vagy másik sántító kifejezéssel: — az egész nyel-
vűség. Egy félelmetes felkészültségű író áll szemben egy sereg 
többé-kevésbé szürke, egyoldalú műveltségű, szűk érdeklő-
désű — szakemberrel. Ellenfelei Magyaritól Alvincziig egy-
egy gorombaság vagy hasonlat erejéig merészkednek ki a 
hit tudomány fogalmi köréből. Csupa meggyőződéses szakem-
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ber küzd ellene, akik úgy érzik, birtokában vannak az igazság-
nak, de kifejezni olyan színesen, lendületesen, magával raga-
dón, mint Pázmány, már nem képesek. Ha igazuk van, az 
olyan szürke, lapos, unalmas, hogy sem a szívre, sem az észre 
nem hat. Pázmány, akinek műveiben valójában egyetlen nagy 
és általános gondolat ismétlődik és mutatkozik meg mindig 
más és más oldalról, azáltal emelkedik ellenfelei és a később 
uralkodóvá vált prózaírói típus fölé, hogy nem szakíró, ő 
nem teszi le a tollat, nem is dadog, valahányszor a dogmáktól 
idegen területen mozog. N e m őstehetség, aki azt hiszi, hogy 
az író úgy ír, mint ahogy a virág nő, a pacsirta énekel, művelt-
ség, tanulás, erőfeszítés nélkül. Pázmány gondolkodó, aki 
gondolataival avalósághoz tapad, lelkévela túlvilághoz. Ugyan-
akkor ő az első racionálista a magyar irodalomban. 

Valahányan behatóbban foglalkoztak Pázmány Péterrel, az 
íróval, ki bátrabban, ki félénkebben, mindnyájan megkockáz-
tatják azt a véleményt, hogy a nyelvújításnak Pázmány nyelvé-
hez kellett volna fordulnia. Tolnai Vilmos azt írja róla, hogy 
nem volt tudatos nyelvújító. Ez is kérdéses, ha tekintetbe 
vesszük nemcsak gyakorlatát, hanem a Kempis-fordítás elő-
szavában hangoztatott véleményét. Én úgy fogalmaznám meg, 
hogy Pázmány talán nem eléggé tudatos, de felkészült nyelv-
újító volt, ellentétben Kazinczyval, akiből a tudatosság nem 
hiányzott, a felkészültség annál inkább. Ez azonban már iro-
dalomtörténetünknek egy másik fejezetéhez tartozik. 




