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MILYEN MAGYAR BIBLlÁT HASZNÁLT
PÁZMÁNY PÉTER?

1. A ma embere sokszor beleesik abba a hibába, hogy a jelenleg fennálló és
kenyelrnünket szolgáló körűlményeket, berendezéseket természetesnek veszi, és nem
gondol arra, mílyen nehéz volt e körűlmények megteremtése. Valahogy így áll
a helyzet a magyar nyelvű Bibliával is: nehéz elképzelni, hogy volt idő, ami
kor a Bibliának magyarul csak a töredékeit találhattuk meg nyomtatásban, pél
dául Szent Pál Ieveleit, de ez is - legalábbis megyére szóló - ritkaság volt. E
nyomtatott kötetek sorába kell felvennünk a Pázmány húszéves korában, Vizsoly
ban nyomtatott Károli-f'ele Bibllát. Ez már teljes volt ugyan, de kérdés, hogy
a protestantizmussal a maga korában szembenálló Pázmány milyen mértékben
:l;lsználta. Ha ezt nem akarta használni vagy idézni, vagy ha a Károli-féle szö
vegej egy másik szöveggel állította párhuzamba ellenpéldaként. akkor - ha nem
volt megfelelő nyomtatott forrás - feltehe.tően kéziratos Biblia-részeket is igény
be vehetett. Minden rendnek voltak bibliaí részeket tartalmazó kódexei, így a
iezsuita rend is bizonyára rendelkezett velük. Egy csapásra megváltozott a helyzet
1626-ban. Ekkor jelent meg ugyanis Káldi György teljes bibliafordítása, amely
már hivatalos katolikus szövegnek mínősült. Ezt Pázmány - 1637-ben bekövet
kezett haláláig - mintegy tíz évíg használhatta. De vajon használta-e?

:2. Pázmánynak egymás után jelentek meg művei magyar nyelven. Egy részük
elveszett ugyan, de többségük megvan, és átlapozva ezeket, bőségesen találunk
Bibliából vett idézeteket. A jelen sorok Írója jó néhány ilyen idézetet próbált
nyomon követni, .s bárki, aki ezt a kutatást megismételné, észreveheti. hogy
Pázmány nyomtatott műveiben a bibliai idézetek egy része - de igen sok latin
teológiai (Szent Agoston, Szent Jeromos stb.), vagy akár történeti (Bonfini stb.)
és filozófiai (Arisztotelész, Seneca stb.) műből vett idézet is - kizárólag latinul
:il.erepel. Ezzel Pázmány eleget tett a pontos szövegidézés filológiai követelmé
nyeinek.

J. Pázmány mindamellett ritkán ad pusztán latin idézetet anélkül, hogy az idézet
tartaimát magyarul valamelyest ne tolmácsolná, Ma a tudományos irodalomban
inkább a betű szerintí fordítás szokásos az idegenből vett bizonyító erejű idé
zetek esetén, Pázmánynál azonban, akár 40-50 százalékban is, a tartalom rövid,
lényegre törő magyar nyeívű összefoglalásának gyakorlatát figyelhet jük meg. A
Kalauz 5-6. oldalán például így ír: " ... a mi lelkünk az egy Istenen kívül sem
miben meg nem nyugszik. Azért szól Sz. David imigyen Istennek: Quíd mihí' est
in coelo, et a te quid volui super terram? Deus cordis mei, et pars mea Deus
in aeternum." A magyar szöveg részint megelőzi, részint követi az értelmezett
Idézetet. A latin nyeívű idézetekkel gazdagon tarkított szöveg olyan sajátos "fo
nadékot" alkot, hogy ha belőle a latin idézeteket elhagynánk. a művet, annak
részletes gondolatrnenetét, úgy is tökéletesen megértenénk. Ezért nevezh ette Páz
mány Kalauz-át, valamint F. Balduinusnak adott válasziratát "magyar köny
veknek",

4. Az eddig említettek mellett találunk Pázmány írásaiban néha olyan latin Bib
lia-idézeteket is, amelyek mellett eléggé pontos magyar' fordítás áll. Ezek szá
munkra most a legérdekesebbek. A Kalauz 48. lapján latinul olvassuk a 114.
zsoltár 7. versét: "Convertere anima "mea in requiem tuam, quia Dominus bene
fecit tibi", s nyomban ezután áll a magyar fordítás: "Térj a te nyugodalmodra.
un én lelkem, mert az Ül' jól cselekedet te-veled", - A Kalaüz 47. lapján Páz
mány Mózes II. könyvéből veszi a latin idézetet: "Digitus Dei est hic (8,19)",
majd az alábbi fordítást adja: "Az Isten ujainak és hatalmas kezeinek ereje,
tündöklik íttégyen", - Sirák fiának könyvéből vesz idézetet a Kalauz 223. lap
ján: "De propitlato peccato, noli esse secursus (sic!) (Ecel, 5,5)", majd a következő

fordítást adja: "Az meg bocsátott vétekrül sem bátorságos, hogy meg ne ostoroz
tassék érette". -. Mindezt a Kalauz eredeti, 1613.•évi kiadásából idéztük, de az
1637. évi harmadik kiadás ugyanígy adja a szövegeket.
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Nézzünk rnost néhány bibliai részletet Pázmány Predikáci6k című művéből.

(Itt azonban már Pázmány Összegyűjtött Műveí szerint adjuk alapszámokat.)
A Predikációk első kötetében találjuk a 23. lapon : "Quid mihi est in coelo et a
te quid volui super terram; 'Sem meny-országban, sem a föld színén nincs egyéb
jóm nálladnál (Zsolt 72,25)". - A 86. oldalon áll a Makkabeusok könyvéből:

"Ex nihilo fecit coelum et terram, et hominum genus; semmiből teremtette az
eget, földet és az emberi nemzetet (2 Makk .7,28)". - A '349. oldalon újszövetségi
részlet: "Prout vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter; a
mít kívánunk, hogy egyebek' cselekedgyenek velünk, azt cselekedgyük másokkal
(Luk 6,31)". - Az 549. oldalon áll: "Accipite Spiritum Sanetum; Vegyétek Szent
Lelket (Jn 20,22)". Majd - mint ismeretes - így folytatódik a bibliai szöveg,
amit Pázmány is idéz néhány sorral lejjebb: "Quorum remiseritis peccata, remit
tuntur eis: Quorum retinueritis, retenta sunt; valakiknek megbocsáttyátok bű

nöket, megbocsáttatnak: valakiknek megtartyátok, tartva lésznek (Jn 20,23)". Vé
gül a 612. lapon ezt olvassuk: ..Et regni eius non erit finis: és az ő országának
soha sem lészen vége (Lk 1,33)".

Mondanunk sem kell, százával idézhetnénk még további részleteket, nemcsak
a Predikációk-ból, hanem egyéb műveihől is, például a Bizonyos okok, vagy a
SzentírásróL című kötetekből; de ahhoz, hogy eldönthessük: milyen magyar Bib
liát használt Pázmány Péter - elegendő a fenti példákra hivatkoznunk.

5. Miként vethetők össze, szövegüket tekintve a fenti idézetek a Károli Gáspár
-féle vizsolyi Biblia szövegével ? Ennek 1590. évi első kiadásában a következő

tordítás-rnegoldásokat találjuk. a Pázmányból vett idézetek sorrendjét követve:
"Térj meg én lelkem az te nyugalmadba: Mert az ÚR jól tött te veled (588b) 
Isteni hatalom ez (55a) - Az megbotsátással el ne hidgyed magadat, hogy a
bűnöket egy másra (ti. egymásra) raktad (652a) - Kiczoda vólna nékem, menyek
ben ... ? és te náladnál egyébben nem gyönyörködöm ez földön (569a) - Isten
azokat (ti. az eget és a földet) semmiből czínálta, és ugyan azonképpen terem
tette az emberi nemzetet is (255b) - És a mint akariatoc hogy az emberec ti
veletec czelekedgyenec, tiis azonképpen czelekedgyetec- azockal (újszövetségi rész,
56a) - Vegyetec szent lelket (újszövetségi rész, 102b) - Valakiknec meg bo
tsáttyátok bűnöket, meg botsáttatnac nékiec, az kinec meg tartyátoc, meg tar
tatnac (ugyanott) - és az ő országánac vége nem lészen (újszövetségi rész, 50a)".

A fenti idézetek összehasonlítása alapján látható, hogy Pázmány nemigen
merített a vizsolyi Bibliából. De bizonyára ismerte szöveg ét, hiszen a KaLauz 3.
kiadásában elemzi és bírálja is bizonyos részeinek fordítás-megoldásait; ám nem
vette át, sőt talán kifejezetten ügyelt arra, hogy az általa adott szöveg ne egyez
zék a Károliéval. Néha már-már egyezést fedeznénk fel, mint a "Valakiknek
megbocsátjátok bűnöket, megbocsáttatnak" szövegrész esetén, de a mondat befe
jezése merőben más Pázmánynál és Károlinál; Pázmány többes számban foly
tatja, Károli egyes számra tér át. Károli közbeilleszti a "nékiek" nyomósító
szócskát. A Pázmány által adott szöveg néha ott is nagyon eltér, ahol csak egyet
len ékezet az eltérés: Károliban "Vegyetek Szentlelket", Pázmánynál "Vegyétek
Szentlelket".

Lehet, hogy Pázmány nem a nagyalakú vizsolyi Bibliát forgatta, hanem an
nak Molnár Alberttől származó kiadását (1608), de szövegét tekintve ez sem mu
tat egyezést a Pázmány-féle változattal.

6. Hátha szerencsésebben járunk, ha a Pázmány-féle bibliai részleteket rendtársa,
Káldi György bibliafordításának (1626) szövegével vetjük egybe. Itt persze csak
az 1626 utáni Pázmány-művek idézeteit foghatjuk vallatóra. A Predikáci6k első

kötetéből való idézeteket vesszük tehát csak számba; íme ezek a szövegek Káldi
fordításában: "Mert mim vagyon nékem az égben? és te-kívüled mit akartam
a földön?" (528) - Semmiből teremtette azokat (ti. az eget és a földet) az Isten,
és az emberi nemzetet-is (888) - És a ,mint akarjátok hogy czelekedgyenek ve
letek az emberek, ti-is hasonlóképpen czelekedgyetek vélek (958) - Vegyétek a
Szent Lelket (1008) :..... a' kiknek bűnöket meg-bocháttyátok, "meg-bocháttatnak
nékik: és a' kiknek meg-tartyátok meg vannak tartva (ugyanott) - és az ő

országának nem lészen vége (951)".



Jóllehet Pázmány Kalauz-a harmadik kiadásában - ahol a bibliafordítással
kapcsolatos vidakra felel - említi' a "mi bibliánkat", mégis meglepö módon,
Pázmány nem Károlyiból veszi az idézeteket. Akkor hát honnan merítette?

7. Már alig .rnarad hátra valami más lehetőség. Egybevetettük a fenti idézetek
újszövetségi részeit a Sylvester János-féle új szígetí Bibliával is, de ez merőben

eltérőnek mutatkozott. Az erazmista Sylvester sajátos egyéni fordítása idegen
lehetett a szintén egyénisége érvényesítésére törekvő Pázmány számára. Legin
kább arra lehetne gondolni, hogy Pázmány ifjúkora és tanulóévei során kézira
tos bibliafordítások szövegét tanulhatta meg s később prédikációinak és lendüle
tes fogalmazásainak alkalmával ezek az egykor emlékezetébe vésett szövegek ju
tottak az eszébe. Vajon igy volt-e? Aligha tudjuk biztosan megállapítani, mivel
számos kéziratos bibliafordítás vagy -részlet elveszett. A fennmaradt kódexek
szövegével - próbaképpen - vessünk össze mégis egy Pázmányból vett zsoltárt,
a 110. (korábbi számozás szerint 109.) zsoltár harmadik versének szövegét, Ez
így hangzik Pázmánynál: "Te-veled a kezdet a te hatalmasságod napjan. a szen
tek fényességében, méhemből szültelek tégedet, a hajnalcsillag előtt" (Kalauz, 3.
kiadás).

Az 1416-1439 között keletkezett Huszita Biblia zsoltáros 'részének egyik má
solatában, az Apor Kódex-ben így hangzik ez a vers: "Te veled kezdet te tehet
ségednek napiaban: zenteknek fénességekberi: méhtől lucifernek (ti. a hainalcsíl
lagnak) előttő zültelek tégedet."

A Döbrentei Kódex szövegében ezt a változatot találjuk : "Eleb te veled, te
erödnek napian: vilag viselő előtt: en mehemből: zenteknek fenessegebe zülélek
tedeg" (így hibásan).

A Batthyány kódex-ben a következő szöveget olvassuk: "Mikoron hatalmassá
godnac jeleit meg mutatod: Jelen leszen te neked az te neped. Oerömest es vi
gan áldozik te neked: Nem fogátkozik el de inkab meg sokasul mint a hainali
harmat."

A Kultsár Kódex-ben a következő szöveg áll: "The veled kezdeth és the
erwdnek napyan zenteknek fenyessegebe een mechembewI wylaag vyselenek
eletthe zywlelek tegedeth.'

A Keszthelyi Kódex az alábbi fordítást adja: "Te veled kezdeth, ees the
erewdnek napvan zenteknek fenessegebe, een mehembewl vylaag vyselenek elette
zywlelek tegedeth" (vagyis: Te veled kezdet és te erődnek napján szeriteknek
Iényességébe, én méhemből . világ viselének elette szülélek tégedet).

A Festetich-kódex-ben ilyen szövegváltozat található: "Te weled kezdeth the
erewdnek napyan : zentheknek fenessegyben een mehembewl háynal hughnak
elette zyleelek thegedeth."

A Károli-féle Bibliában: "Az te néped szabad akarattya szerint az te sere
gednec (mustrálásánac) napián (ietén lészen te néked) szentséges öltözeteckel: Az
ő méhétől fogva, havnaltól fogua (ielen lészen néked) az te iffiaidnac harmattya
(587a)."

A Káldi-féle 1626-i kiadás viszont az alábbi változatot adja: "Te-veled az
elsőség a' te erödnek napján, a' szentek fényességiben: méhernből a' hajnali
chillag-előtt szültelek téged" (548. lap).

Nos, rnelyik kéziratos fordításemlék szövegével egyezik a Pázmány-féle? Pon
tosan egyikével sem. A Pázmány fordította "te hatalmasságod napján" szöveg
rész a korábbi mintákban nem található. A "hajnalcsillag előtt" hátrakerülése
is csak nála tűnik fel, ugyanakkor számos egyezés is van: a "Te veled kezdet"
több helyen - köztük az Apor Kódex-ben - is szerepel, és az elbeszélő múlt
(szülélek) helyett több változatban - csakúgy, mint Pázmánynál - egyszerű

múlt időt találunk.

Mire utalnak az egyezések? Arra, hogy esetleg létezhetett egy olyan válto
zat, ami a Pázmány-félével szövegszerűen egybeesett ; a fordított mondat Páz
mánynál a többi változatokkal rokonságót mutat, ez nem lehet puszta véletlen.
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Szerintünk Pázmány a perikópák Szemírás-részeit, valamint a zsoltárok és
a közismert egyéb egyházi (kereszteléskor és más szentségek kiszolgáltatásakor
mondott) szövegek, imák és egyházi énekek magyar változatát az ősi egyházi
hagyományokban kikristályosodott formában használta, még ha ezeknek nem is
találjuk meg a betű szerinti forrását (hiszen korabeli nyomtatott könyvek is el
vesztek, nemhogy kéziratok l). De a kevéssé ismert és az egyházi gyakorlatban
csak ritkábban előforduló, ám a teológiai vitákban és a prédikációkban hivat
kozásként nagyon is fontos bibliai részek esetében - mint már korábban is
sejtettük - Pázmány maga adott megfelelő magyar fordítást. Hogy ez biztosan
Igy volt, azt Pázmány fordításának itt-ott előforduló hibái is tanúsítják. A fenti
szövegek között is van ilyen. A Sirák fiának könyvéből vett rész latin szövegét
Pázmány félreértette: secursus-t ol vas securus helyett, s így a "meg ne ostoroz
tassék érette" fordítást kapjuk, amit másutt sehol sem olvashatott.

Lassan körvonalazódik számunkra a tény: Pázmány bibliai idézeteinek nem-
.Igen találjuk határozott, egy korábbi szövegre következetesen vísszamuiató forrá
sát. Az esetek nagy százalékában - véleményünk szerint - nem is létezett ilyen
forrás. Az a legmeglepőbb, hogy 1626-ot - a Káldi-féle fordítás megjelenését
- követően sem találjuk biztos nyomát az új katolikus Biblia használatának.
Ennyire hajszolt élete lett volna Pázmánynak, hogy az általa bizonyára latinul,
sőt magyarul fej ből ismert szövegeket időhiány miatt ne tudta volna a Káldi-féle
kötetből kikeresni?

Inkább azt lehet feltételezni Pázmány szövegidézésí gyakorlatáról, hogy ő

nem is törekedett még mindenképpen egy - az egész magyar katolikus egyházban
egységes - magyar nyelvű bibliai szöveghasználatra: számára az volt a fontos,
hogy a szöveg a valós, hamisítatlan jelentéstartalmat tükrözze. "Mert job, úgy
mond Sz. Agoston, hogy aGrammaticusok csufollyanak, hogy sem homályosan
fordítcsuk az Írást" - olvassuk a Kalauz első kiadásának 301. lapján. A hívek
csak úgy tudják szerinte "vastagon meg tartani" (Kalauz, 474) az Írás tanítását,
ha olyan formában hallják és olvassák, ami kitörölhetetlenül a szívükbe vésődik.

Ez a meggyőzési szempont volt Pázmány ideálja. A Bibliából vett idézeteket is
ennek'az elvnek vetette alá: fordításaiban sok esetben saját maga ültette át a
szentírási verseket latinból magyarra, néha sarkítva, bővítve, grammatikailag
átformálva.

Vajon poeta natus vagy poeta doctus volt-e Pázmány? Tárgyi tudásának
rendkívüli gazdagsága ellenére, alapjában véve érzelmektől, hittől, ihletettségtől

fűtött egyéniség volt. Beleillik alakja a jeles magyar ösztönös ihletésű írók (Ma
dách, Móricz stb.) és poéták (Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady stb.) - tehát a kü
lönösen nagy hatású literátorok sorába. Egész működése poeta natus voltát bizo
nyítja, de egy másik írástudó-sorba is beleillik: a magyarul tudó hittérítők, a korai
magyar prédikátorok, hitszónokok sorába is, olyanokéba, mint amilyen például
Szent Gellért. Az ő gyakorlatuk az lehetett (a Hatotti Beszéd is erre utal), hogy
a latin szövegeket saját maguk tették át magyarra tanítóbeszédük vagy prédi
kálásuk folyamán. Így folyamatos, meggyőzőerr dinamikus szöveg keletkezett, ami
ti hívekre szuggesztív erővel hathatott. Az a szempont, hogy minden tanító egy
és ugyanazon szövegváltozatot használjon, még i;el sem merült, vagy csak kis
mértékben, egy-egy rendre Ieszűkítetten jelentkezett. És Pázmány - jóllehet egy
fél évezreddel később - a korai térítökhöz hasonló helyzetben találta magát.
A protestantizmus olyan - mindenkit meghódító - erővel tolmácsolta nemzeti
nyelveken a Szentírást, hogy mellette a főként latin kultúrájú katolikus egyház
tanításának ereje - szuggesztívitását tekintve - eltörpült, s nem szólhatott méltó
vetélytársként a széles népközösségre kiterjedő hatással. Mindezt egyszerre kellett
behozni, s Pázmány - a maga hatalmas anyanyelvi műveltségével - képes volt
erre, képes volt olyan szuggesztív kifejezési és fogalmazási formákat kialakítani,
amelyek valóban széles rétegekhez - á kisgyermektől a felnőttíg mindenkihez
- szóltak. Az egységes fordítási norma még nem volt eszményképe, vagy ha
eszményképe volt is, ezt megvalósítani már nem tudta. Csak így érthetjük meg
Pázmány bibliai idézeteinek sajátos "forrásnélküliségé1,", sarkttottságát, bővített

ségét, az eredetitől nemegyszer eltérő grammatikai formáját.
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