
pAZMANY ÉS BETHLEN
Számunk néhány cikke a XVII. századi magyar történelem, irodalom és egyház
történet két kiemelkedő személyiségével és korával foglalkozik. Tudjuk, hogy
Pázmányt és Bethlent még manapság is éppolyan ellentétpárként szokták emle
getni, 'Pint mondjuk Kossuth és Széchenyi nevét. Jóllehet, történelmünk e két,
kétségkivül ellentétes alapállású és sok tekintetben ellentétes nézeteket valló
alakját mindig aszerint értékeiték, hogy ki honnan és' főleg milyen érdekből tette.
mérlegre tevékenységüket és felfogásukat, - mindkettőjük érdemei, tévedései
és tanulságai egyformán világosak számunkra. Természetesen a Vigilia sem kíván
valamiféle erőszakolt párhuzamot vonni közéjük, még kevésbé egyfajta vélt azo
nosság alapján összebékíteni őket egymással: vitathatatlan ellenfelek voltak, de
ugyancsak vitathatatlanul összekapcsolta szellemiiket, alkotó életüket a kor,
osszes' problémáival, hitvitáival, nemzeti" létkérdéseivel, s ha ellentétes oldalon
álltak is, mindketten vitathatatlan értékeket és tartalmakat képviseltek és köz
vetitettek az epész magyarságnak.

Nem véletlen tehát, hogy élete vége felé Pázmány Péter egynémely kijelen
tesei - mint azt Kemény János erdélyi fejedelem önéletrajzából is tudjuk - a
tisztelet és elismerés hangján szólnak Bethlen fejedelmi magatartásáról, függet
lenségi politikájáról. A katolikus főúr, Gál Péter igy jellemzi az erdélyi helyze
tet Eszterházy Miklós nádornak küldött soraiban: "A pápisták most ott bent jó
állapotban vannak. Templomuk rakva hallgatókkal. Maga a fejedelem is, most
pünkösdre odaadta minden muzsikását a nagymisékre. Azt mondja: ~Én meges
küdtem ide bejöttömben a fejedelemségre, hogy mindeneknek szabad religiója
legyen.«"

Bethlen Gábor pedig, az 1626. november 30-án kelt, Pázmány Péternek Kör
möcbányára címzett levelében ezeket írja: "Szónknak hamisságát- és igazságát
ítélje az Uristen meg. Az szent békességnek tökéletesen való elvégzésére, annak
szentül való megtartására mi igen készek vagyunk, nincsen is semmire nagyobb
kívánságunk az életben, mint arra."

SINKÓ fERENC
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A PREDIKACIOK PAZMANYA
Pázmányban sokáig - főként a publicisztika és a népszerű ismeretterjesztés
elsősorban a politikust és a hitvitázó t magasztalta, vagy bírálta. Jellemző jel
képe lehet ennek a meglehetős egyoldalú felfogás nak az a freskó, amelyet Lotz
Károly festett róla a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Egyik régebbi
- a triumfalizálást nem nélkülöző - katolikus leírás szerint itt: Pázmány Kál
dinak magyaráz, 'I'elegdi elégedetten hallgatja őt, míg Károli Gáspár "búsan ül
dögél bíbltaíordításának hatalmas kötete előtt", az erkélyről pedig "csüggedten
tekint alá" Bethlen Gábor, Kemény János és Lórántffy Zsuzsanna.

Eszerint értékelték és rangsorolták munkáít is. Ebben a felfogásban a Kalauz
Pázmány legfontosabb és legjobb műve, stílusa, egyénisége hitvitázó írásaiban
bontakozott ki legteljesebben. A Predikácíók-kal szemben viszont többnyire némi
lee, idegenül álltak Pázmány életírói. "Bizonyos bágyadtság, mérsékletes tartoz-
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kodás vonul rajtuk vegig - rnondja egy századvégi irodalmi ismeretterjesztő

füzet. - .. , Nem oly szikrázó elmésségűek e predikációk, mint polemikus iratai,
nem is hatnak oly mértékben a kedélyre, az érzületre, nóha azért irály tekin
tetében mindig kiválóak" (Aídásy Antal: Pázmány Péter. Budapest, 1898. Magyar
Könyvtár).

A "bíboros Ciceró" egyéniségének és életművének átértékelése a századfor
d.uló után indult meg nagyobb lendülettel, miután 1895-1903 közőrt napvilágot
látott a Budapesti Tudományegyetem Hittudományi Kara gondozásában Pázmány
Összes Műveinek tizenhárom és leveleinek két fóliókötete, s így munkáí szélesebb
körben is hozzátérhetőbbekké lettek. Az összkiadás nyomán a Pázmánnyal fog
lalkozó irodalomnak valóságos új hulláma bontakozott ki, amely négy évtízedet
Ívelt át. A Nyugat Íróinak és közönségének figyeimét Kosztolányi Dezső fordítorta
Pázmány felé, a modern magyar próza atyját és megteremtőjét méltatva benne
!Nyugat, 1020. évf.). Megkezdődött Pázmány átértékelése katolikus vonalon is:
"A Kalauz mutatja ereje teljében. Legegyenletesebb. legnumerózusabb s egyúttal
legbensőségesebb is, valahogy még az Imádságos könyvnél is inkább - a Pre
dikációiban" - állapítja meg a Szent István Akadémia 1920. december 3-i Páz
mány emlekülésén Várdai Béla, a Katolikus Szemle szerkesztőie.

Az említett négy évtizedet átívelő hullám befejezése és summája Sík Sándor
alapvej ő jelentőségű monogránája: Pázmány, az ember és az író (Budapest, 1939).
A korabeli irodalomtörténet módszereivel elemezve Pázmány munkáít, mintegy
eligazító térképet adott mind az utána következő kutatók, mind a magyar közön
ség kezébe a modern magyar irodalmi nyelv és próza megteremtőjének világáról,
e nagy magyar szellem hegyvonulatairól. folyamairól és medencéiről. Anélkül,
hogy vitairatait figyelmen kívül hagyta vagy jelentőségüket háttérbe szorította vol
na, az írót határozottan fölébe emelte a politikusnak, a prédikátort a hítvitázónak.

Az általa -mutatott úton haladt tovább a felszabadulás utáni, mai magyar
irodalomtörténetírás is. A Habsburgokat támogató politikust és a hitvitázó jezsui
tát erősen bírálják történészeink és irodalomtörténészeínk, de az író Pázmány
jelentőségének felismerése egyre tisztább és maradéktalanabb. A Magyar Tudo
mányos Akadémia összefoglaló Magyar Irodalom Történetében Bán Imre, rámu
tatva, hogy Pázmány politikai szerepének értékelése problematikus, leszögezi:
"Műveinek; teológiai kötöttségüle ellenére lényeges szerepük volt a magyarnyelvű

ség díadalában, művészi értékeikkel pedig jelentékeny hagyományt alkottak még
a XVIII-XIX. század magyar irodalma (Faludi, 'Batsányi, Kazinczy) számára is.
Századunk nem egy nagy magyar írója (Mórícz, Kosztolányi) színtén tanulni
járt a magyar nyelv és stílus e valóságos kincsesbányájához." A Predikációkról
pedig megállapítja: "Pázmány írói-művészi szempontból legjelentékenyebb al
kotása ..."

•

A Bán Imre által aposztrofált kincsesbányát korántsem merítette még ki az eddigi
Pázmány-kutatás, Pázmány életében, gesztusainak megítélésében, ezek okainak
pontos feltárásában is maradtak még tisztáznivaló kérdések, amelyek megválaszo
lása módosíthatja e hatalmas egyéniség emberi, politikai, írói arcképét. Mun
káíból nemcsak az író és általában 'mlnden olvasója tanulhat magyar nyelvet.
hanem az egyes szaktudományok kutatói is találhatnak azokban még bányászni
valót (ld. például Holl Béla: Anyanyelvünk. imádságunk című tanulmányát a
Vigilia 1957. évfolyamában; Schram Ferenc: Népköltészeti töredékek a XVI-XVII.
századból, P. P. predikáció néprajzi vonásainak kórtlése. Ethnográí'la, 19G3. éví.).
S nemcsak új levelei kerülnek elő (például Kovács Sándor Iván-Kulcsár Péter:
Régi magyarírók és prédikátorok kiadatlan levelei. Szeged, 1967), hanem nap
világot látott első latin nyelvű műve is, amely hiányzott az összes művek század
fordulói kiadásában (Diatr'iba Theologtca De Visibili Christi in Terris Ecclesia.
-Bevezetéssel kiadta Öry Miklós. Eisenstadt, 1975). Említeni kell azokat a tanul
mányokat is, amelyek Pázmány szlovák vonatkozásait tárják fel (Lepáőek C.:
Benőiéov preklad Pázmányovho Hodegusa - Pázmány Hodegusának Benesies
-féle fordítása. Túrócszentmárton, 1944 és Káícr István: Az Isteni igazságra ve-
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zető kalauz 1634-es szlovák fordításának kézirata, 1959). Íróink nem csökkenő

erdeklődésének legújabb példái Kolozsvári-Grandpierre Eraíl elismeréssel foga
dott esszéje (a Herder árnyékában círnű kötetében. Magvető, 1979. Gyorsuló idő

sorozat) és Surrionyí Zoltán érdekes kísérlete, drámája (Pázmány, Magvető, 1979).

. A Pázmány-kép további alakulása szempontjából két tanulmány érdemel" kü
lön figyelmet; Ory Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei (Eisenstadt, Prugg
Verlag, 1970) és Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép (Akadé
miai Kiadó, 1979. Humanizmus és reformáció című sorozat 8. kötete). Az' előbbi

tanulmány Pázmány egyéniségének kibontakozását, 'szelleme, felfogása kialakulá
sának történetét követi nyomon s mutatía be egészen részletesen és alaposan.
Elgondolkoztató, élményt adó könyv az ismereteket kereső átlagolvasónak. forrás
mű a kutatónak. A század elején sajnálkezott azon a fentebb idézett Várdai
Béla, hogy nem született még Pázmányról szóló szépirodalmi alkotás. Ory tanul
mánya valóságos életregény. sors-regény anyagának vázlata, szüzséje. Az alap
gondolat, amely minduntalan elővillan a fiatal magyar jezsuita életének újabb
és újabb fejezeteiből: a nagy tettekre hivatott egyéniség életét a látszólagos ki
lerések és a valóságos akadályok is vállalt feladata, küldetése felé viszik. Egy
séges irányító elv működik a külső eseményekben és a bontakozó egyéniség azokra
adott válaszaiban, hogy végső eredményként nélkülözhetetlen összetevővé válik
fejlődésében az is, ami a pillanat mécsesfényeiben kudarcnak, .zsákutcának lát
szik. Persze ahhoz, hogy azzá váljék, nélkülözhetetlen, hogy· az emberben meg
legyen mindaz, amivel Pázmányt jellemezték elöljárói: éles elme, jó ítélőképesség,

prudencia, "cholericus. és submelancholicus" alkat, tanító és tanuló készség.

Öry tanulmánya mégsem elvont, általánosságban mozgó esszé, hanem évti
zedes, fél Európára kiterjedő kutatómunka eredményeit közlő tudományos értékű

monográría. Ezért tesz érthetökké Pázmány életében és írásaiban oly jelensége
ket, amelyekre a régebbi kutatók és elemzők nem adtak végleges választ. Pél
dául arra, hogy mivel magyarázható a "Bibliának feltűnően nagy szerepe a szó
nok és író Pázmány gyakorlatában", amely töprengésre késztette Sík Sándort is.
"Katolikus, sőt protestáns prédikátor kortársaival összevetve is a Biblia feltűnóen

nagyobb helyet foglal el műveíben sőt egész gondolatvilágában, mint azok kö
zül bárkiében" - írja Sík Sándor. O a gyermekkor protestáns környezetének és
a [ezsuíta teológiai képzésnek tudja be Pázmány bibllásságát. Kétségtelen: mind
kettő tényezője volt Pázmány Szentírás-ismeretének. Ory tanulmányából egészen
érthetővé válik: a Biblia Pázmány lelke lobogásának tápláló és szító olalává,
szemének fényévé. látásának módjává nehéz ifjúsága élményeíben, népével, más
nemzetek fiaival, a kor mozgató erőivel és egyéniségeivel való találkozásaiban
érlelődött. Ezek nevelték magyar íróvá is, az ótestamentumi próféták rokonává.
A serdülő Pázmány életének ismeretében értjük meg, mily súlyos élmények, belső

vívódások párlódtak azzá a tömör, közmondáshoz hasonló szentencíává, amilyen
a sokszor idézett szólása : "Szoptató dajkája életünknek az ifjúság. Amit ifjúsá
gunkban szopunk, nem lágy húsba, de a kemény csontba avik ..." A kollégiumok
ban és egyetemeken tanult, gyűjtött, de. írónak Erdély, Lengyelország és a Fel
vidék városaiban, falvaiban, úttalan útain, testi gyengeségeivel küzdve készült,
itt alakult ki látomása a magyar kozmoszról, amelyet Predikációi-ban vetített
nemzete elé, a haza képe, amelyben az erkölcs kormányozza a társadalmat: az
ifjak, leányok, házasok>, feljebbvalók és vitézek, urak és szolgák, fejedelmek és
főpapok életét és szolgálatát, és amelynek központjában misztikus oltáron a
"Tellyes Szent Hárornság Egy Bizony Isten" trónol - miként Alázatos Ajánló
írásá-ban mondja - "amely tengerből vagyon eredete minden jó folyamnak" s
amely tengerbe kell, hogy minden "mint határos végbe, visszatérjen".

A másik külön figyelmet érdemlő könyv a legújabb Pázmány-irodalomból:
Bitskey István Humanista erudició és barokk világkép című műve, a Predikációk
minden eddigi Pázmány-tanulmánynál modernebb módszerekkel készült és ala
posabb rnonográfiája. A hitvitázó és politikus Pázmány szarepével Bitskey az
előzőleg megjelent Hitviták tüzében című művében foglalkozott (Gondolat, 1978.
Magyar História sorozat), amelyben átfogó és összefoglaló képet ad a XVI-XVII.
század magyar ideológiai és művelődéstörténetí mczgalmairól, a protestáns és
katolikus reformáció eseményeiről és alakjairól.
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A Predikációk-ról szóló - mint a szerző nevezi - részletes vizsgálatával
két célt próbál szolgálni: egyrészt "Pázmány sokat vitatott és számos szélsőséges

vélekedést kiváltó életművének alaposabb ismeretéhez kívánunk hozzájárulni,
másrészt a barokk egyházi próza kialakulási körülményei nek és első formáinak
elemzésével XVII. századi irodalmunk történetét kívánjuk árnyaini és gazdagi
tani." Az így megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően széles történeti és föld
rajzi távlatokba helyezve tárgyalja Pázmány prédikátori működését; a középkori
magyarországi prédikációtól, Temesvári Pelpárttól kiindulva a protestáns prédí
káción, majd az újjáéledő tridentinumi magyar katolicizmus prédíkátorain, Te
legdí Miklósonés Káldi Györgyön át közelíti meg Pázrnányt, Külön fejezetet
szentel a jezsuita retorika célkitűzéseinek. módszereinek, a rend keretében folyó
retorikai nevelésnek, s ezen át kapcsolja a korszak európai prédikációs gyakor
latához Pázmányt. Igen alaposan elemzi a Predikációk forrásvidékeit. Számada
tokkal és százalékarányokkal meghatározott pontos képet kapunk az idézet-tömeg
megoszlásáról, amit Pázmány beszédeiben felhalmoz: például 6300 alkalommal
idézi az Ószövetséget, 4623 alkalommal az újszövetségi iratokat, a Pázmány által
idézett különböző szerzők megoszlása alapján ugyanilyen módon dokumentálja
azt a tényt, amiben az előtte járó kutatók és elemzők - ha egyáltalán felismer
ték - megelégedtek általános megállapításokkal : hogy Pázmány műveltsége hu
manista, reneszánsz, hogya "pogány bölcseket", az ókori autorokat többször idézi,
rnint akár az ókori szeritatyákat s a középkor vagy a saját korának szerzőit.

A Predikációk szerzőjének mondanivalóját, a beszédek tartalmát. a bennük
foglalt intelmeket, etikai felfogást és társadalomszemléletet Bitskey a kutató és
az irodalomtörténész szígorú és hűvös tárgyilagosságával elemzi és teszi mérlegre,
ellenőrizve és, ahol szükségesnek látja, kiegészítve vagy éppen helyesbítve a ko
rábbi Pázmány-kutatók és elemzők megállapításait. Felsorolva a bűnöket, amelye
ket Pázmány nemzetében ostoroz, az erényeket, arnelveknek követésére inti, meg
állapítja: "Beszédeinek konstruktív tartalma, polémiákat mellőző egyetemessége,
hallgatóihoz és akorigényekhez történő kitűnő alkalmazkodása, széles tematikai
skálája miatt messze kimagaslik a kor magyar prédikáci9 szerzői közül". Poli
tikai, társadalmi szemléletét taglalva legújabb történészeink felfogását osztja: "Az
érsek a konszolidáció, a hierarchikus társadalmi rend híve, indokolja a nemesség
kiváltságos helyzetét ...", de azt is észreveszi Pázmánynál, hogy "több részlet
kérdésben a reneszánsz és a reformáció eredményei nyomán olyan álláspontot
foglal el, mely a polgárosodás irányába' mutat", s hogy Pázmány etikája, mely
"a középkorias és misztikus elemek" összegyúrásából kialakult "barokk istenkép",
a "mindenkit mérlegre tevő és mindenki felett ítélkező transzcendens lény köré
rendeződik", "a polémiakat kerüli és a hazai adottságokat figyelembe veszi ...",
jezsuita indíttatásán túllépve "az egész magyar barokk világképet másfél századra
meghatározta, erkölcsi rendjének alapjait megvetette ..."

Mind a pázmányi etikát és társadalomszemléletet, mind esztétíkáját és az
európai prédikációs irodalomban elfoglalt helyét elemző és meghatározó fejeze
tekben olyan eredményekhez jut Bitskey. amelyek sok pontban lezárják a Páz
mány körül folyó évszázados vitát: Pázmányban a legfontosabb és legjelentősebb

számunkra - a prédikátor. E tekintetben kiemelkedik az "Alpokon túli területek",
azaz a korabeli közép-európai katolikus hitszónokok (Canisius, Scherer, Skarga)
sorából is prédikációinak töretlen retorikus megszerkesztésével, mértéktartó, de
markáns képalkotásával és tematikájának egyetemességével.

A végső tanulság, ahová Bitskey elér: " ... látnunk kell, hogy beszédeiben
nemcsak a jezsuita, az érsek, vagy az író szól népéhez, hanem egy magyar poli
tikus is. A Habsburg-pártíság általa képviselt politikai irányvonala a későbbiek

ben történelmünk alakulására végzetes következményekkel járt, hisz nyugati szom
szédunk sohasem törekedett Magyarország függetlenségének biztosítására. Pázmány
azonban úgy haladt ezen a történelmileg szükségszerű, a királyi Magyarországon
szinte egyetlen realitáskéút kínálkozó úton, hogy közben a magyar szellemi életet
a kultúra új elemeivel gazdagította, anyanyelvünket pedig őelőtte nem járt csú
csokra, századok fejlődését bevilágító magaslatokra vezette."

Pázmány politikai magatartása, a Habsburgokhoz való viszonyulása egyike
azoknak a kérdéselmek, amelyek még további elemzéseket, pontos mérlegelést
kívánnak. Pontosan meg kellene vízsgální, hogy a pázmányi szóhasználatban mit
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Jelentenek az ilyen szavak: fejedelem, úr és szolga, azonosak-e a mi fogalmaink-
~ kal és képzeteinkkel. Levelei, állásfoglalásai arra engednek következtetni, hogy

ő is látta, amit nevelt fia, Zrínyi látott: két pogány közt vergődik a magyarság,
s a német maszlag 'nem mérgezí kevésbé, mint a török áfium. A mohamedaniz
musról írott munkája azt bizonyítja, hogyatörökben a nemzet halálát ismerte
töl. Sok mindent megéreztet dilemmájából említett drámájában Sumonyi Zoltán,
kár, hogy protestáns prédikátort faragott belőle.

Bitskey Istvánnak Pázmány politikai magatartására vonatkozó megjegyzésé
vel kapcsolatos észrevételünk azonban nem jelenti azt, hogy kisebbítenénk a
Predikációk-ról szóló rnunkája értékét. Csak a hasonlóan pontos és alapos fel
táró és elemző munkák útján lehet továbbhaladni a valóban nem egyszerű és
nem problémamentes Pázmány helyének és jelentőségének tisztázásában.

Idéztük Bitskey megállapítását: Pázmány túllépett jezsuita indíttatásain. Frak
nói Vilmos már a múlt században megállapította: Pázmány nem lett magyar
Richel~eu. Több volt, mint politikus, túllépett politikai szerepén is. A Predikációk
-ban minduntalan elárulja: nincs jó véleménnyel kora hatalmasairól, "fejedel
meiről", még urairól, főpapjairól se, bármennyire is értékeli a rendezett társa
dalom vezetőinek szerepét.

Magasabb tehát a hitvitázónál, a reverendás hatalmasságnál, de az irodalom
ban is megvetette az öncélút, a hiú gyönyörködtetést, a hivalkodást. Vátesz volt.
A Predikációk sem csupán a korabeli erkölcsi irányzatok tanainak ismertetése.
A vátesz szenvedélyes kiáltása nemzetéhez. amelynek újjászületését akarja egy
embertelen korban.

•
A Predikációk sokarcú mű. A nemzete újjászületéséért lángoló vátesz, próféta
üzenete, végrendelete - nemhiába utolsó műve időrendben -, prédikációkba
tördelt népszerű magyar erkölcstan, ugyanakkor - prédikációs segédkönyv, mín
iakönyv is. A mű előszavában ezt meg is mondja : "A 'papok szűk voltáért nem
adhatunk mindenüvé egyházi embereket, hanem licentiatusokra kell bíznyá sok
helyeket, hogy postiláj olvassanak. Néhult azok sem lévén, világi böcsülletes fő

emberek vagy magok olvasnak vagy másokkalolvastatnak cselédgyek elött
nyomtatott postillákat ... Az is, szemem elöttforog, hogy a plebánosok sem egy
aránt tudósok, nem is egyaránt bévesek könyvekkel és így a predikáci6 csiná
láshoz sem egyaránt érkeznek ..." Tehát papoknak, papokat pótló előimádkozó

- diakónus-féléknek (ezek voltak a licentiatusok) és világiaknak akart segéd
könyvet adni, akik "cselédgyek" -, családjuk erkölcsi műveléséért felelősséget

éreztek. (Ez mutatja, hogy Pázmány az egész nemzetet nevelő könyvnek szánta a
Predikáci6k-at.)

Ezt, hogy tudniillik kézikönyv, mintakönyv a Predikáci6k, nemigen hang
súlyozza a vele foglalkozó irodalom. Talán azért nem, mert Pázmány imént idé
zett megjegyzését valamiféle mentegetödzö indokolásnak látják; miért is adja
ki beszédeit. Más barokk és újabb kori papi szerző tollából is' olvashatunk ilyen
indokolást, De Pázmány munkája valóban segédeszköz, kézikönyv. Nemcsak a
saját gondolatait és elmefuttatásait közli benne, hanem a beszédek keretébe
illesztve bőséges példatárat is nyújt, mégpedig ugyanabban a sokrétű értelme
zésben és csoportosíthatóság szerínt, ahogy az összes prédikációs példatáraink
osztják fel anyagukatr 1. szentírási idézetek, 2. keresztény bölcsek és nagy em
berek jeles mondásai, 3. a pogány bölcsek jeles mondásai, 4. megtörtént esetek
a világ és az egyház történetéből, valamint a szentek életéből, 5. a természetből

vett példák. Ezt a beosztást követi az első nagyobb lélegzetű magyar reneszánsz"
-barokk példatár, Vásárhelyi Gergely 1623-ban megjelent műve - Világ kez
detitől fogva jóságos és gonosz cselekedeteknek példáinak Summái, de a XIX.
század legjobb ilyen nemű segédkőnyve is: Nagy Antal Hitelemzés példákban,
I-III. címü műve (Győr, 1876-87). Barokk prédikáció-gyűjtemény sok van, de
idézet és exernplumanyagot közlö, mint amilyen Káldi Oyörgyé - Az Vasár
napokra való Prédikációknak első része, Pozsony, 1631; Pázmány 1636-ban meg
jelent Predikációi vagy Telek József Tizenkét csillagú Korona című 1769-1772-ben
Budán és Vácott kiadott máriás beszédgyűjteménye - igen kevés. (Ez utóbbiról
tévesen állapitották meg, hogy Temesvári Pelbárt Stelláriumá-nak fordítása, illet
ve átdolgozása. Sem ez, sem az, viszont Igaz; hogy jól merít belőle.)
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Az irodalomtörténészt, aki egy régi auktor irodalmi [elentöségét mérlegeli,
forrásait kutatja és mutatja fel, szellemi elődeit, társait és hatásait vizsgálja és
ezek alapján mondja ki ítéletét arról, hogy az író és a mü mennyíben maradandó
és egyetemes értékű az egész magyar szellem alakulása és fejlődése tekintetében,
éi használat gyakorlati szempontjait kutatási területén kívül eső, mellékes té
nyeknek tekintheti, Pedig nem azok, kűlönösen nem az új kiadások, főként pe
dig a válogatások szempontjából.

Többször merült fel az igény, hogy mivel a régebbi válogatások - Fraknói
Vilmosé, Brisits Frigyesé, Sík Sándoré, Rónay Györgyé - rég. elfogytak, újabb
válogatásokat. szemelvényeket kellene kiadni. (Bitskey könyvének egyik bírálója
is hiányolja, hogy ritkán bocsátkozik Pázmány-idézetek elemzésébe és sürgeti
a modern Pázmány-válogatást.) Valóban szükséges volna kiadni Pázmány teljes
Predikációi-t. Nemcsak azért, mert nélkülözhetetlen a XVII. század magyar éle
tének ismeretéhez, hanem azért, mert a tíz legnagyobb magyar könyv között ott
van a helye.

Emellett érdekes olvasmányt és nélkülözhetetlen segítő könyvet lehetne össze
ullítani a benne felhalmozott példaanyagból nemcsak papok, hanem szülők, ne
velők és publicisták számára is. Nem is egy könyvet, de négyet. Talán az alábbi
megfontolások alapján.

l. Pázmány bibliai idézetei, amelyek számát Bitskey 10.923-ban állapítja meg,
nem átvételek Káldiból vagy éppen Károliból. Pázmány maga fordítja le azokat
- nemegyszer igen szabadon. Sík Sándor egy evangéliumi szakaszt hasonlított
össze Pázmány, Káldi és Károli fordításában - a pünkösdnapit. Akárhány sza
kaszt és idézetet hasonlitunk össze, mindenütt ugyanarra az eredményre. jutunk,
mindhárom fordítás más. Legtöbbször Pázrnányé a legszebb. Pázmány szabadon,

. de művészi virtuozitással bánik a szent szövegekkel, Panaszkodik is a Predikáci6k
1903-as kiadásában Kanyurszky György, aki sajtó alá rendezte: "Legtöbbet baj
lód tam a citátumokkal", Érdemes néhány példát bemutatni citátumaiból.

Az advent első vasárnapi első beszédben az Apokalipszis 10. versének félel
metes képét. idézi a népek világvégi rettegéséről. commanducant linguas. Káro
linál ez így hangzik: és rágják vala az ő nyelvöket az bánatnak miatta; Kál
dinál: és nyelvüket harapdálták fájdalmukban; Pázmánynál: apróra rágják nyel
veket. Ugyanitt olvasható a 75. zsoltár 9. verséből : de caelo auditum fecit judi
cium. Károli szerint: a mennyből jelentetted ki ítéletedet; Káldi szerint: a
mennyből hallattad ítéletedet. Pázmány fordításából a korabeli magyar városok
és katonai táborok hangulata, légköre csap felénk: az égből megkiáltotta. hogy
ítélet lészen.

A böjt negyedik vasárnapi első prédikációban lzaiás 14,I1-ből idézi a tob
zódókra: subter te sternetur tinea, et operimentum tuum erunt vermes. Károli
igy adja vissza: az te ágyad féreg lészen, lepled is féreg lészen; Káldi: moly
terítetik .alád és lepled férgek lesznek; Pázmány: mind lepleink mind derékalaink
férgek lesznek. A nagypénteki prédikációban a 118. zsoltár szavaival sóhajt fel:
funes peccatorum circumplexi sunt me. Károli: az gonoszoknak seregi megfosz
tanak engem; Káldi:' a bűnösök kötelék i környülfogtak engem; Pázmány: a bűnö
sök ístrángí megkötöztek engem.

Pázmány korának zord magyar életét a Szeritírással átitatva élte mea, a Szent
Irásba pedig nemcsak beleelmélkedte - de beleélte kora magyar mindennapjaí
nak szenvedéseit: a fogságba hurcoltak, gályarabok, megkínzottak nyelvet harap
dáló gyötrelmeit; az ístrángokat, amelyekkel lovat és foglyot kötöt tek az éppen
hatalmon levők martalócai; a fűtetlen házak nyirkos "derékaljait", ahová a fiatal
novíciusnak, járvány elől menekülve, betegen, lázasan kocsizva, szánkózva át
zord téli napokat, a lengyel hegyek között le kellett feküdnie. Bitskey felveti a
kérdést: eredeti művekből idéz-e Pázmány vagy florilegiumokból ? A Szentírást
illetően a lelkében hordozta flortlegíumát,

Nemcsak azért volna érdemes Pázmány szentírási idézetgyűjternénvét a
Predikáci6k-ból kiemelve kiadni, mert töredékekben egy figyelemre nem rnélta
tolt, szépséges magyar bibliafordítás tündöklik bennük, hanem példamutatásnak
IS: hogyan lehet és kell a Szentírást tanításban, igehirdetésben használni. Páz
mány nem egyszerűen fordítja a szent szövegeket, amikor idézi azokat, hanem
a szentírásí helyek értelmét magyarázza, hozza közel hallgatójához és olvasóiá-
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hoz, vagy a maga tanításának ad azokkal mély értelmet, a természetfölöttibe
nyúló távlatot, bűnöket, erényeket, szenvedéseket emel csodálatos rnegvilágításba,
amelytől tanításai ma is feledhetetlenUl emlékezetünkbe ivódnak.

2. A pogány bölcsek és keresztény tanítók Pázmány idézte szavaiból ugyan
csak hasznos kis zsebkönyv kerekednék ki. Bitskey statisztikát állít össze, de vég
összeget nem ad róluk. Legtöbbet, mínt már említettük, ókori szerzőktől és rene
szánsz íróktól idéz Pázmány. Legszívesebben merít - sorrendbe szedve őket 
Agostontól (352), Senecatól (312), Plutarkhosztól (201), Jeromostól (116), Szeat
Bernáttól (102 esetben). A leglényegesebb azonban Bitskey azon megállapítása,
hogy "Pázmány mindig magát fejezi ki, még akkor is, ha másnak a szavaival
szól". Valóban, Pázmány nyelvén és tolla alatt ízes magyar szólásokká párlódnak
az ókori auktorok csakúgy, mint ahogy a szeritatyák is:

Valaki írásában valami jót találok, enyim. (Seneca)

Mennyországban vagyon annak prédikáló széke, aki taníttya a szíveket.
(Agoston)

Amint ember embert, barom barmot nemz, úgy a jó atyák nevelnek jó fiakat.
(Arisztotelész)

Alattad valókkal úgy bánnyál. mint akarnád, hogy bánnék veled, aki nállad
nál fellyebb való. (Seneca)

Várakozó az Isten. (Plutarkhosz)

A tudatlan új. gazda, ha oly földet Íát, melyben a gázok és vad füvek buján
uőlnek, semmire becsüli; szántani nem akarja, mivel haszonra valót nem lát ben
ne; de a régi tudós major a rossz füvek temérdekségéből eszébe vészí a föld
sirosságát, ezért örömesben feltöri és béveti jó maggal, hogysem a tiszta kopár
rnezőt. (Plutarkhosz)

3. Az elbeszélő Pázmánnyal Ioglalkoztak legkevesebbet Irodalomtörténészeink.
A hístóríamondó Pázmány stílusa, hanghordozása közvetlen. személyes, szemléletes.
előde ebben is az utána következő legjobb elbeszélőinknek. Csak egyet hozunk
fel mustrának a száz egynéhány Pázmány idézte exemplumból. (Rövid utaló pél
dát rengeteget hoz.) A vízkereszt utáni első vasárnap második prédikációjából
való, amely az atyák és anyák tiszteletéről szól: .

Diodorus Siculus írja, hogy ó idejében egy királynak három fia marada 'és
mikor az országon nem alkodhatának, Ariofarnes nevű szomszéd királyra bízák
dolgokat. Ariofarnes nem tudván, mellyik ezek közül alkalmatosb a mélt6ságra:
végre az Isten, kinek kezében vagyon 'a királyok szűve és aki irgalmason szokta
vezérleni a fejedelmek tanácsit, mikÜ'T tekélletes szándékkal igyekeznek az alatt
valók javára, csudálatos és szokatlan tanácsot önte Ariofarnes szűvébe.

Kiásatá a meghólt király testét koporsójából és egll kőfal mellé felálla tá. A
királYfiakat elöszóllítván, mindenik kezébe íjat, nyilat ada és azt mondá, hogy
renddel lőjenek. Aki attyának szűvét talállya, az lészen a király.

Az öregbik és a középsó fia, az uralkodásnak édességétül megcsalatván, bát
ran és nagy merészen szaggatni kezdék nyilakkal meghólt attyok testét, mintha
onnan kellene kiásni az uraságot és birodalmat. "És noha a régi rómaiaknál meg
vala tiltva, hogy esak ne is filrödg1/enek a fiak egllütt szüléjekkel, hogy amely
testtül születtek, azt, nagyobb becsületnek okáért, mezítelen ne látnák, de ezek
az istentelen fiak nemcsak reá nézének, hanem meglövöldözék attyok testét.

Atkozott kéz, amely ezt merte próbálni. Istentelen szem és méltó,~1lJ2gy var
jaktul vájassék ld, mert a Qonosz fiaknak eggyik átka az, hogy amely szem,
attyát hunyorgatással csúfollua,hollóktul kivájassék (l. Péld. 3D v. 17).:D;s ha az
lsten törvénye szerénthalált érdemel, aki attyát vagy anyját szavát'al szaggattya
és átkozza, mentül inkább megérdemli ezt az atyai hideg testnek lövöldözése és
Dyalázattya? Mire nem viszi embert az uraságnak átkozott kívánsága? Hol va
gyon oly fiú, aki attuát ismér,je és böesüllye, mikor pénzrül vagyon közbevetése?
Kicsoda oly atyafi, aki el ne feledkezzék a vérrül. mikor jószágban jár a dolga?
Kicsoda oly háláadó vagy oly igasságszeretó, ki minden kötelességet fel ne bont
con, el ne szaggasson a pirodalomért? Nincs sem a szeretetnek, sem a vérnek,
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sem a jövendő ítéletnek annyi ereje, hogy megtartóztassa a gazdagságban és ura
ságban telhetetlen szüvet. Azért mondgya Szent Pál, hogya telhetetlen kívánság
gyökere minden gonoszságnak.

De amivel országot akarnak nyerni a kegyetlen fiak, azzal veszték a király
ságot. Mert mikor a kissebbik fiúra került volna a szer és néki kellene lőnie a
hólt testhez, látván, hogy báttyai, mint egy fene vadat, úgy megispékelték a
nyilakkal attuokat, bétellyesité a Bölcs hagyását és nem akará hólt attyát kis
sebbiteni. Azért földhöz üté kéz íjját. elveté nyilát:

- Tudom - úgy mond - mivel tartozom ennek a testnek, mellytül szár
mazott az én testem. Távul légyen, hogy ezt meggyalázzam. Azé légyen az or
szág, aki kívánnya. Én inkább anélkül lészek, hogysem ily méltatlan dolgot cse
lekedgyem.

Lásd az Isten cselekedetiti Méltán írja Fila, hogy valaki szüléit nem tíszteli,
nemcsak Isten előtt k.árhortatik, de embereknél is g1Jülölségbe esik, mert ki bíz
zék ahhoz és ki tégyen jót azzal. aki nem böcsülli jótévő szüléit? Azért Ariofar
nes méltatlanoknak ítélé a két kegyetlen fiakat a birodalomra: és meggondolván
mind ő s mind az ország, mit kell azoktul várni, kik attyokon ily szörnyű kegyet
lenséget cselekedtek, az ifjut választák királlyá. Melyből kitetszék, mely igazán
mondotta bölcs Salamon,' hogy aki szüléit tiszteli, kincset győjt magának ...

Exemplumai - amint ő nevezi, históríáí - válogatásában különösképpen
érvényesül valóságszeretete, hű marad elvéhez, amely szerint elítélendő az olyan
prédikátor, aki fülgyönyörködtető fabulákkal, "somnis, fabulis", álmokkal gyönyör
ködteti hallgatóit, mert "az okos embernek nem a hímes szók, hanem az erős

valóságok tetczenek", A középkorí prédikátorok mirákulumaitól - régi szóval :
csudatörténeteitől - éppúgy idegenkedik, ahogyan a Bornemissza-féle ördögi his
tóriáktól. A Szentírásból vagy az ókori auktoroktól veszi elbeszélő példáit, elvétve
az ókeresztény íróktól, főként Agostontól.

4. Pázmány szentenciáiból, régiek szavával: saját jeles mondásaiból. lehet
azonban a legvaskosabb breviáriumot összeállítani. Sajnálatos, hogy az egyébként
tucatnyi szemelvényes kiadás sorában kevés ilynemű válogatás jelent meg rnű

vei ből. A legrégibb egy évszázada (Gyöngyök Pázmány Péter összes műveiből.

Gyűjtötte Vargyas Endre. 'Győr, 1867). A témakörök szerint összeállított (Isten
- vallás - erény - bűn - szenvedés - élet' - család) zsebkönyv remek se
gédeszköze lehet prédikáló papnak, újságírónak és nevelőnek ma is, ha valahol
antikváriumban rábukkan.

Témák szer-int csoportosítja a legújabb Pázmány-breviárium szerkesztője, Örv
Miklós is Pázmány Péter lelkisége című válogatásáj (Klagenfurt, 1975), de nagyobb
ter íedelmü szövegrészletekből állnak össze szemelvényei, Pázmány magyarázatai
a hitigazságokról, papságról, lelki életről, emberről. Szemelvényeit egy csokorra
való Pázmány-rnondással fejezi be. Ez a szóláscsokor dokumentum lehet arra
nézve is, milyen kincsek rejlenek még Pázmány műveíben, amelyeket az olvasó
kezébe kellene adni, hogy tanuljon magyar módon gondolkozni és szólni. íme
néhány:

Szél háton jár a világ boldogsága.
Jó ebédet ád a világ, de halálos a vacsorája.
A nyelv a szívnek csapja.
A szók szárnyasak, mint az elbocsájtott madár.
Szép szónak szárnya nem szegik.
A fiak gonoszsága bizonysága a szülék latorságának.
A tanításnak szárnya a jó példa.
Királyi korona nem veszi el a főfájást.

A bársony sólya (cipő) nem enyhíti a köszvény fájdalmát.
Sokat ad, aki ezeret és minden adománynál többre kell becsül/eni a

szeretést, mivel a szivét adja, aki ezeret.
A szeretet gyémánttá teszi az ember szívét, hogy semmi keserves üté

sekkel meg ne romoljon.
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