
PÁZMÁNY PÉTER

FŐTISZTELENDŐ ÉS BAJELHÁRÍTÓ ALVINCZI PÉTER URAMNAK
REVERENDa DOMINo D. PETRa ALVINCI ALEXICACO sua

Mint a titánnak, ki csüng nagy kaukázusi sziklán,
S kéri Heraklesztöl sírva a szabadulást:

Kívánom, Péter, hogy jöjjön rendbe a nyelved,
'Félek azonban, hogy túl késön jön ez el!

Itt van a sas, csörével marcangolja a rnáiad,
Tépdesi szivedet, és marja az arcodat is.

Ha te nem űzöd, PÉTER, el azt, ami rágja a belsöd,
Úgy a bilincsedböl soha ki nem szabadulsz.

FT. ÉS BAJELHÁRÍTÓ ALVINCZI PÉTER URAM VÁLASZA
R. D. PETRUS ALV. ALEXICA~US RESPONDET

Mit zaklatsz, acsarogsz ízetlen jajszavaiddal?
Szüntelen aggódsz és gondod nem szünetel.

Tétova harcokban habozik nekem otthon a kardom,
És a guzsalyhoz köti a betevö falatom.

És a betegség új látványa meg új sebe borzaszt.
Már Chlronorn- neve is a feledésbe merül.

Pedig a gyógyfüveket nekem ö magyarázta meg egykor,
S most a bajomra nem ad gyógyírt egy füve sem!

Anticyrába' siess, ha agyad gyógyitni akarnád:
Hallgass, légy süket és titkold el bajodat.
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1-2 Utalás Akhilleusra, akit Kheirón (a bölcs Kentaur) nevelt múvelt és harcilag képzett ifjúvá. De
szülei (Phéleusz és Thétisz) - jóslat folytán féltve öt a haláltól, lánynak álcázták, guzsaly mellé ültet
ték.

3 Anticyra (Antikura) az elmebetegségek gyógyhelye volt az ókori Görögországban.

Hímnusz Szűzmáriához!

p gloriosa, o speciosa ...

Ó, dicsöséges, gyönyörüséges,
Mint a csillag fényes,

Földünk úrnöle. jó anyánk, erényes!

Angyali szózat, próféta-jóslat
Dávidtól való vagy,

Salamon király énekelt terólad.
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Menny patrónája, baj orvossága,
Ég erős bástyája,

Tavaszi rügyek viruló zöld ága ..

Hajnal, mely virrad, mécses, mely hírt ad,
Nap, mely lángot villant.

Derű, mely űzöd éji árnyai nkat.

Holdvilág szépe, baj menedéke;
Légy rabok segélye,

Akiket bilincs sú]t és börtön éje!

Nap versenytársa, füst karcsú sáv]a,
Égi-szép leányka, .

Megkivánt a menny szeplötlen királya.

Aranyos násfa, király borága,
S elefántcsont vára:

Őrköd], mint sisak, a szegény agyára!

Erkölcs pálmája, mennyek nektárja,
Fűszerezett pára;

A bujdosókat vidd a kész hazába!

Meghántolt mag vagy, láng, ami felcsap,
Káprázatos csillag;

Kérünk, hogy zengö énekünk meghallgasd!

Had vezetője. vígság kúttö]e.
Szűz-virág nemtöje:

Mennyei kincseknek összeqyüitö]e.

Liliomszín vagy, rózsa, mely pírt ad,
Jó ibolyaillat,

Kebledben rejtözik az aranycsillag.

Szúzanyánk drága, földünk virága,
Vezess ég honába,

Hogy mi, bujdosók, ne legyünk kizárva!

6, szentelt fényünk, égi reményünk
/J, lelki segélyünk:

A szolgáidnak add, hogy sokat éljünk!
(?)

Tóth István fordításai

I Újabban vitatják ez esetben Pázmány szerzőségét, de az érvelés nem kielégítő (lásd RMKT
XVII/7. 84. 551. 1.);számomra legalábbis nem.
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