
ha érzéseket akar kifejezni. A táj" su
gározza az örömet, vagy közvetíti a
bánatot. Olajképei is erről vallanak.
Sokszor a francrákra emlékeztető ex
presszivitást pasztell színekxel lágyítj a,
önálló stílust teremtve. (Lényeget meg
f,ogalmazó a MagIÍny című vászna,
vagy a Kaszafenő realista bensősége.)

Vonal- és szfnritrnusaí , képeinek zenei
stflusjegyei.

Külön csoportnak érzem kápolnás
képeit (akvarell és olaj: Kétbodony, Ká-

PAZMANY Pm'ER ELSO LATIN
NYELVt1 MUNKAJA

Ory Miklós nevét jól ismerik a ma
gyar írodalomtörténészek. Pázmány kö
rüli munkássága alapvető. Pázmány Pé
ter tanulmányi évei címmel kiadott
munkája (Prugg Verlag. Eisenstadt 1970)
rendkívül pontos és hiteles képét adja
azoknak a szellemi hatásoknak és ösz
tönzéseknek. melyek a fiatal Pázmányt
érték Erdélyben. Lengyelországban.
Bécsben és Rómában folytatott tanulmá
nyai során. Rómában ismerkedett meg
'Pázmány személyesen is a •.hítvédők fe
[edelmév-vel, Roberto Bellarmínóval. aki
1!'iQ2 és 94 között rektorként vezette a
Collegtum Romanum munkáját, Ekkor
fejezte be hatalmas művét, az opus ab
solutissimumként emlegetett Disputc.tio
nes de Controversiis fidei-t, melynek je
lentőségét és kortársaira gyakorolt hatá
sát abból az egyetlen epizód ból is le
mérhetjük, hogy a protestánsokat térítő

Szalézi Szent Ferenc a Szeritírás me!lett
ezt vitte magával útjára. A Collegium
Romanumban tanulók évente két alka
lommal fogadalom-megújításl tríduurnot
tartottak, s ezen alkalmakkor - mint
Ory Miklós írja Idézett művében - •.lel
kük egészen kit'árult atyjuk és mesterük
előtt". Főleg ekkor alakult kl Bellar
rnino és Pázmány mély kapcsolata. ek
kor kapta az utóbbi azokat az indításo
kat, melyeket hazai gyakorlatában re
mekül hasznosíthatott.

Bellarmlno személyisége és Pázmánvra
tett: hatása döntő mértékben befolyásolta
ennek rnunkássázát. E hatalmas arányú
tevékenység egyik rendkívül vitatott. de
eddig megnyugtatóari meg nem oldott
részletére irányítja a fi~elmet Öry
Miklós új könyvében." melvben fakszi
mile kiadásban tette hozzáférhetővéPáz-

poZna). Ilyen témájú akvarelljeinek
kompozícíójába, úgy éres.tetí a csend
mámorát, ahogyan zarándokember él
hette át erdei kápolnán előtt, a múlt
század elején. Ez· fl már-már bieder
meier-hangulat azonban a realista
festőé, aki tudja: a csend «nozdíté ere
jil sugallat, s az embert önmaga felé
fordítja.

(T. S.)

mány Dlatriba Theologica című rnűvét,

és bámulatosan gazdag bevezetésben bi
zonyítja, hogy ez Pázmány alkotása. s
hogy a keletkezésére vonatkozó eddigi
ismereteink meglehetősen hiányosak és
felületesek voltak,

A Diatrlbának 1941-ig egyetlen példá
nyáról tudtunk Magyarországon. Ezt
Hellebránt Árpád fedezte fel a prágai
egyetemi könyvtárban. ~ry Miklós hosz
szas kf'resés után a Biblioteca Nazíonale
Centraleban - ide olvasztották ce Bel-

-larmtno könyvtáráf -' talált egy, az
egyházról szóló művet (azt ekkor már
tudta, hogy Bellarmino hagyatékában
szerepelt egy ilyen című munka, még
pedig Pázmány szerzőségével), de ennek
szerzőjeként Fridericus Brenner nevét
tüntették föl. 1955-bt:n. a grazi egyetem
könyvtárában felfedezte a mű harmadik
kéziratos példányát. A kis könyvecske
Brenner Frigyesnek Brenner Márton
püspökhöz szóló ajánlását is tartalmazza.

Az eddigi szakirodalom tudott Páz
mánynak az eg,)"házról írott könyvéről.

O maga emlékezik meg erről 1603-ban,
a Feleletben. Az egyházról szóló mun
kának tehát a Felelet írásának idején
már készen kellett lennie. Erdekes mó
don azonban míg a jezsuita biográfusok
1605-re datálják megjelenését, a magyar
életrajzírók 1615-re. Ilyen értelemben
szól Pázmány munkájáról Fraknói, majd
Szinnyei József is életrajzi lexikonában.
Űry Miklósban élt a gyanú, hogy az
1615-ös évszám csak elírás lehet, hiszen
Pázmány 1607-től, tehát Magyarországra
való visszatértétől csak Itthon, Bécsben.
esetleg Prágában jelentetett meg művet.

S itt következik első filológus! bravúrja:
szorgalrnas kutatással rájött, hogy Cvit
tinger Dávid pontatlanul másolta le Phi
Hp Alegambe-- Bibliotheca Scriptorum
Societatis Jesu című könyvének a mű

• PAzmány Péter: Krisztus látható egyházáról. (Bevezetéssel kiadja: Ory Miltlós. Prugg
Verlag, Eisenstadt)
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keletkezésére vonatkozó adatát, s e téves
adatközlés vonult végig a magyar szer
zők műveiben.

A másik nagy kérdés: vajon ki a szer
zője a Diatrihának? Pázmány-e, "vagy
Fridericus Brenner? Azoknak a kuta
tóknak van-e igazuk, akik Pázmánynak
tulajdonítják. vagy azoknak, akik sze
rint a mű inkább annak [ellemzőíe, mí
lyen iránvba orientálta doktorandusainak
érdeklődését. OTY Miklós nem elégszik
meg válaszadása közben a stílusvizsgá
lat módszerével, hanem részletesen visz
szapergett. milyen akadémiai fokozáto
kat ismertek a grazi egyetemen a XVII.
században, majd elsősorban Gerhard
Kaufmann kutatásai nyomán ismerteti
azt a szokást, mely szerínt a megvé
dendő dísputatío mástól is származha
tott, sőt ezeket a XVI. és XVII. század
ban "leginkább a disput'atiót vezető pro
fesszor írta" (jelen esetben Pázmány). A
felelő tehát elnököt választott, hogy an
nak disputatióját védhesse meg. tgy vá
lasztotta Brenner Frigyes elnökül Páz
mány Pétert, aki 1603 szept'emberében
tért vissza a grazl egyetemre, s a hitről

szóló előadásokat tartott. A választást
magyarázhatja, hogy Brenner Márton 
akinek az egyik példány ajánlása szól,
g aki Frigyesnek nagybátyja voU'- Páz
mánnyal baráti kapcsolatot tartott.

OTY Miklós azonban még ennyi érv
vel sem elégszik meg. Atbúvárkodta az
összes jezsuitá szerzőket, akik kivétel
nélkül mind Pázmány saját művének
tartották -a Díatríbát, majd idézi Páz
mány egyik önvallomását, a Magyari
István ellen írott Feleletet, illetve ennek

.azt a részét, melyben a Díatribára hi
vatkozik: "... ezekről (az egyház tulaj
donságairól és ismertető jegyeiről) más
könyvecskébe bőségesen emlékeztem és
megmutattam, hogy a Római győleközet
be találtatnak ezek a Jelek; az mostan
támadott új győlekezetekben 'pedig sem
jele, sem nyomdoka nincs az Christus
nyájának" (OM I. 392.). S valóban: a
Diatriba VI. részében részletesen bizo
nyítja: "nullam nisi Romanam esse ve
ram Christi Ecclesiam". Öry Miklós idé
zi Bellarmino bíboros Pázmánynak írott
latin nyelvű köszönö levelét is, melyben
a Diatribát "Pázmány tudós könyvecské
jé"-nek nevezi. Hogy hogyan akadt. rá
Bellarrnino levelére, az ismét nagyszerű

bizonysága rendkivül lelkiismeretes és
alapos kutató munkájának, az anyaggal
való azonosulásának: "Bellarmino levelé
re. véletlenül bukkantam rá. Levélgyűj

teményét, az Epistolae familiares kötetét
forgatva feltűnt egy Petro Palmarinak

címzett levél 1605. május 30-i keltezés
sel. A tartalomból azonnal láttam,hogy
a levél Pázmánynak szól. A kiadó a
hosszú s-szel írt Pasmani nevet Palmart
nak olvasta, Palmari nevezet'U· jezsuita
abban az időben nem volt, amint a ró
mai levéltár Liber votorum c. gyűjtemé
nyéből ellenőrizhettem."

Ezután a - bízvást mondhatíuk: bra
vúros - nyomozómunka után Orv Mik
lós még további belso érvekkel bizonyí
totta Pázmány szerzőségét, majd bemu
tatja magát a Diatribát. A Pázmánnyal
foglalkozó magyar .irodalomtörténetírás
számára legfontosabbak azok a Követ'kez
tetései, melyeket bevezetője végén fog
lal össze. Régóta vitatott kérdése a Páz
mány-irodalomnak személyes és tudomá
nyos viszonya Bellarmino bíboroshoz.
Egyezéseikre vonatkozómagyarázatát épp
a Diatriba keletkezésére alapozza Orv
Miklós. Gondolatmenete 'a következő: az
angol Whitaker megtámadta Bellarmino
egyháztanát, Pázmány pedig a: Dlatríbá
ban megvédi. tehát nyilvánvaló. hogy
vitairatának felépítésében és gondolatme
netében alkalmazkodnia kell Bellarmino
művéhez. A Diatrtba páratlan anvagbő

sége és hatalmas tudásanyagról árulkodó
szövege magvarázza Orv szerint Páz
mány termékenységét is: "Ezzel a hatal
mas anyaggal... már nem olyan érthe
tetlen, hogyan írhatta meg Magyari el
leni Feleletét 3-4 hónap alatt..."

A Diatriba közreadásával a .jelek sze
rínt nem zárult le Öry Miklós rendkivül
jelentős kutató munkássága Pázmány
körül. Sikerült felfedeznie anyaggyűltése

közben Pázmány négy további, filozófiai
tételeket tartalmazó, ugyancsak a grazi
egyetemen disputatióra kerülő libellusát.
A következőkben nyilván ezek kézreadá
sát és részletes elemzését várhatjuk tőle,

s ezt már csak azért is remélhetjük,
mert a jelek szerint két libellus nagy je
lentőségű lehet Pázmány filozófiai érdek
lődésének vizsgálata szempontjából. Nem
értekezések e líbellusok, hanem "össze
foglalásai a kozmológíaí és metafízíkaí
tételeknek". Joggal állapítja meg a szer
ző: U" .kiegészithetik a filozófus Páz
mány arculatát".

OTY Miklós szöveggondozó és értelme
ző munkája a filológia kiveteles remek
Iése, Nemcsak további részeredményeket
várhat tőle az irodalomtörténetírás. ha
nem egy teljes Pázmany-monográfia
megírását is, hiszen anyaganak teljesen
birtokában van: aligha ismeri így rajta
kívül még valaki a kort s a kor e nagy
egyéniségét.
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