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PÁZMÁNY PÉTER HITELES JELLEMZÉSE- .

KEMÉNY JÁNOS. ÖNÉLETfRÁSÁBANl

A híres erdélyi fejedelemnek és írónak, Kemény Jánosnak Pázmány Péterről

adott jellemzése, annak hitelessége évszázados vitát váltott ki. Csakugyan fel:
ismerte volna Pázmány aBethlen Gábor- és I. Rákóczi György-kori önálló Erdély
fennállásának szükségszerűségét?Miben látta az érsek az erős erdélyi fejede
lemség jelentőségét? Általában véve hogyan viszonyult a hajdani kálvinista ifjú
a XVII. századi Erdélyhez? E kérdések megválaszolásához hozzásegít Kemény
Jánosnak a XVII. század közepén készült Önéletírása. Néhány eddig hallgató
adat és összefüggés meggyőzhet bennünket arról, hogy Kemény Pázmány-képe
még részleteiben is hiteles. .

Kemény János történelmünk ismertebb alakjai közé tartozik. A régi arisztok
rata család sarjának társadalmi-politikai emelkedése gyors volt: Bethlen Gábor
halála évében, 1629-ben már elmondhatta magáról, hogy- fontos diplomáciai kö
vetségben' megjárta Bécset, Berlint, Lengyelországot és Konstantinápolyt, részt
vett ura két hadjáratában. I. Rákóczi György uralma idején Fejér megyei fő

ispán, fogarasi főkapitány, egyben a harmincéves háború egyik magyar. diplo
matája. Életének kiemelkedő eseménye II. Rákóczi György 1657. évi lengyelor
szági hadjárata volt, melyben az erdélyi hadak fővezérekéntvett részt. A balsze
rencsés vállalkozást követő tatár rabságból hatalmas váltságdíjjal szabadult
1659-ben, majd - ahogy egyik levelében írta - "Istenem rendelésének és hazám
kívánságának" engedvén fejedelem lett. Egy év múlva, 1662. január 23-án halt
meg a tragikus végű nagyszöllősiütközetben. Önéletírását "kedves atyámfiainak
és gyermekimnek emlékezetül hagyásra"2 rabsága idején, 1657-58-ban, ötven
éves korában, Pázmány halála után két évtizeddel írta meg. Ebben különböző

részletességgel szóla XVII. század eseményeiről gyermekkorától II. Rákóczi
György fejedelemségének kezdetéig. Emű forrásértékének, történelmi hitelének
.Jemérése a kor más forrásaival való szembesítés útján még nem történt meg",'
így részletvizsgálatokra még bőséges alkalom nyílik. Vonatkozik ez a Páz
mánnyal kapcsolatos részekre is.

Kemény Önéletírásában Pázmányt hét alkalommal említi. Az utalásokból kide
rül, hogy tíz esztendei kapcsolatuk során legalább öt alkalommal fordult meg az
érseknél az erdélyi fejedelmek/követeként. Először, amint írja "l627-ben és
1628 kezdetiben két utat tettem postán oda fel azon cardinálhoz".' (Hozzá kell
tennünk, hogy Pázmány csak 1629-ben lett bíborossá.) A "két út" közül az első

nek van nyoma Pázmány levelezésében. 1627. december 28-án Bethlenhez írott
levelében megemlíti az érsek, hogy "Az minemű punctokat felséged írásban
adott volt Kemény János uramnak, summáját kiszedetvén, ő felségének az mi ke
gyelmes Urunknak megküldöm, és az felséged jó intentomát megjelentem".' Páz
mány még ugyanezen a napon valóban "megjelentette" II. Ferdinándnak Ke-
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mény követségét egy szintén fennmaradt levél tanúsága szerint," Az Önéletírás e
helyén Kemény arról is beszámol, hogy "noha ifiacska volt", "de hatalmas dol
gokról való tractatusban" vehetett részt.' Ez pedig nem más, mint tárgyalások
Bethlen esetleges fővezérségéről, hogy a fejedelem Habsburg-szövetségben "len
ne generalis exercituum christianorum contra turcum, melyre igen inclinatus is
vala, mert noha színezett nékik igen (ti. Bethlen a töröknek), de keresztény gyo
morból gyűlölte a pogányságot"." A kölcsönös bizalmatlanság miatt a felvetett
lehetőséget csak általánosságban, konkrétumok nélkül tárgyalták.?

Az Önéletírás egy későbbi helyén olvashatjuk a híres. nyilatkozatot Erdély tör
ténelmi szerepéről, melyet Kemény szerint az érsek a következő 'szavakkal fogal
mazott meg: "Átkozott ember volna, ki titeket arra kísztetne, hogy töröktől el
szakadjatok, ellene rugoldozzatok, míg Isten a kereszténységen másképpen nem
könyörül; mert ti azoknak torkokban laktok ... , tekéntetünk van mostan az mi
kegyelmes keresztény császár urunk előtt, de csak addig durál az az német nem
zet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni, azontúl mindjárt
contemptusban jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, barát vagy akárki
légyen."!" A korábbi szakirodalom Keménynek Pázmányról szóló utalásai
közül egyedül ezzel foglalkozott részletesen. Deák Farkas (1886-ban) és később

Szekfű Gyula a Magyar történetben nem tartotta hitelt érdemlőnek, mivel Páz
mány politikai felfogásával ellenkezőnek vélte.H Így vált az állítólagos Pázmány
kijelentés a szkeptikus Bartoniek Emma tollán a .Jeghirhedtebb" Kemény
epizóddá.'? Bartoniek Emma tanulmányának szakirodalmi hivatkozásai alapján
megállapítható, hogy feltehetőleg 1935 és 1938 között foglalkozott a kér-'
déssel. Még nem utal ugyanis Hóman Bálintra, aki 1938-ban tartalmi érvek alap
ján adott hitelt a nyilatkozatnak.v Egy évvel később Sík Sándor monográfiájában
stíluskritikai szempontból is a hitelesség mellett érvelt." További érvet a for
rásérték mellett Incze Gábor hozott 1957-ben, kimutatva Pázmány és Kemény
rokoni kapcsolatát, mint az egymás előtti őszinteség okát." 1959-ben V. Win
disch Éva idézte fel újra Sík Sándor és Incze Gábor érveit, s a kijelentés hiteles
ségét tovább bizonyítandó, egyéb Pázmány-idézeteket hozott tartalmi párhuza
maként Kemény Önéletírás-részletéhez.16 Ezek után Bán Imre fogalmazta meg az
irodalomtörténeti kézikönyvben, hogy a kijelentésnek "legfeljebb stilisztikai hi
telessége vitatható"." Hangsúlyoznunk kell, hogy Kemény Önéletírásának ez a
nevezetes részlete tökéletes összhangban van a többi Pázmányról szóló rész
szemléletével. A stilisztikai hitelességet Sík Sándor úgy fogalmazta meg, hogy a
nyilatkozat "Pázmány legegyénibb stílusára vall, és szembeszökően ugrik ki Ke
ménynek szürkébb, élettelen beszédéből". 18 Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy Páz
mány a "gallér alá pökik" kifejezést - Margalits Ede gyűjteménye alapján állít
hatjuk - a Kalauzban is alkalmazta."

Kemény következő követségére 1629 végén került sor. Ahogy írja: Bethlen
halálának napján "estve expediálának római császárhoz postán, hogy én vinném
meg első hírét az fejedelem halálának'V? Bethlen november 15-én halt meg, Páz
mány egyik Ferdinándhoz írt levelének tanúsága szerint pedig tíz nappal ké
sőbb, november 25-én érkezett Kemény Pozsonyba." Az Önéletírásban Pázmány
és Kemény bizalmas kapcsolatát jellemző esetet olvashatunk arról, hogy ez alka
lommal - az érsek éppen nem tartózkodván otthon - miként találkoztak össze a
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Nagyszombatból Pozsony felé vezető úton. "Pozsonon innen útban jűni tanál
nám (ti. Kemény Pázmányt), kivel szemben lévén szekéréről leszálla, és priva
tim beszélgete velem; azután lovára ülvén s visszatérvén Pozsonyig beszélgetett;
onnan császárhoz bocsáta, írván császárnak mellettem szép commendatoriát,
melyben valának ez szók is is: Hunc juvenem ex praecipius Transsilvaniae nobi
libus Serenissima Princeps Catharina expedivit ad Vestram Majestatem signifi
cans mortem Principis Bethlenii't.P Pázmány említett levele, benne a "commem
datoriá"-val megmaradt (kelt 1629. november 25-én), így mindjárt az Önélet
írás-részlet mellé is tehetjük a Keményre vonatkozó sorokat: "Hac ipsa hora
pervenit hunc Posonium Vir ex primaria nobilitate Transsylvanica, qui per pos
tam venith."23 Kemény "igazmondását" még tovább dokumentálhatjuk. Az erdé
lyi követet ugyanis a császár visszaküldte Pázmányhoz egy november 26-án kelt
levél kíséretében, mely szintén fennmaradt. Az érsekhez való visszaérkezéséről

olvashatjuk az Önéletírásban: "Minekelőtte válaszom lött volna, császár az ma
gyar secretariussal, Ferenczfivel, engemet esmét Pozsonyban az cardinálhoz
expediála ad consilium: az ki ugyan (tehát Pázmány) dicsekedvén mutatá és kez
detit olvasá császár írta levélnek ilyen szókig: Úgy hiszek tenéked, mint magam
szívének." 24 Nézzük tehát a ·"császár írta" saját kezű levelet, melyben Pázmány
ra bízza ama bizonyos hét vármegye ügyében tárgyaló biztosok kijelölését, ezért
nyolc "carta biancát" is küld: "Mitto octo cartas biancas, et cum D (6minationis)
V (estrae) R (everendissi) mae uti anima meae creso et confido, poterit per
Secretarium fieri expeditiones necessarias ..."25 Talán meglepő, de így van, Ke
mény az idézett helyek tanúsága szerint jól emlékezett minden részletre, sőt sza
vakra is harminc év után. Jellemző a "privatim beszélgete" kifejezés, de jellemző

az érsek "dicsekvése" is, nemcsak Keméri.nyel való kapcsolatára, de önmagára
vonatkozóan is.

Bethlen halálát köve'tően megindultak az egyezkedések a fejedelem által meg
szerzett hét vármegye visszacsatolása ügyében. A tárgyalások ideje alatt, 1630.
február 16-i levelében kérte Brandenburgi Katalin Pázmány segítségét a bizto
sok túlkapásai ellen.26 Ebben az ügyben Bethlen özvegye Kemény rendkívüli kö
vetségét is igénybe vette. A küldetés pontos idejét (1630. március 18) Pázmány
nak a császárhoz írt leveléből ismerjük." Kemény, aki ekkor Eszterházy Miklós
sal is találkozott, így emlékszik vissza az eseményekre: "Ekkor nem postakép
pen, hanem iriternuncius voltam; de ekkor noha böcsületesb állapottal voltam,
és külsőképpen mutatták hogy már, de belsőképpen nem látának szívesen úgy,
mint mikor szegény uram halálának hírét vittem vala, mert az reménl.ett practi
cának és fejedelemasszony pápistaságának is nyaka szakadott vala."28 A "remén
lett practíca" utalás mögött talán a királyi biztosok túlbuzgósága sejthető, akik
Bethlennek három magyarországi örökölhető várát (Tokajt, Munkácsot és Ecse
det) is el akarták csatolni. Pázmány mindenesetre a békés megoldás híve volt,
ezért támogatta a fejedelemasszony kérését Ferdinándnál. Az erdélyiekkel való
alkudozások kapcsán az esetleges erőszakos Habsburg beavatkozásról már ko
rábban (1630. január 15-én) megirta véleményét Csáky Istvánnak, az erdélyi kato
likus párt vezetőjének: "nehéz egy darab országnak visszavonásában idegen se
gítséget vennyi (síel), mivel in smilicasu az segítség is ellenség szokott lenni."29
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Brandenburgi Katalin még férje életében szimpátiát mutatott a katolikus val
lás iránt. Ezért Bécsben szorgalmazták áttérését, ezekről a "practicákról" Ke"
mény is beszámol. Kemény nyilván azért írta 1630-ról való visszaemlékezésében
azt, hogya "fejedelemasszony pápistaságának is nyaka szakadott vala", mert
Katalin a Bethlen párt ereje miatt ekkor még nem mert katolizálni. Erre csak
később, Erdélybőlvaló távozása után került sor.

E követsége Keményt Bécsbe is elvezette. Itt ismét találkozott a már korábban
említett Ferenczffy Lőrinc udvari titkárral. Epizódokra építő stílusának bemu
tatása végett érdemes idéznünk, amit róla jegyzett fel: "felette részeges, és
ugyan is azért csudáltatott elméje, hogy részegen is hivataljának megfelelt fo
gyatkozás nélkül ..." "néha csaknem virradtig is elpirittyelt, én lefeküdtem s
aludtam.t"? Később pedig azt írja, hogy "Többi közt egykorban császár hí
vatván piacon tanáltatott (mármint Ferenczffy), ott egy kappant vévén, tötte az
szokása szerént magánál hordozott leveles táskában, bémenvén császárhoz és le
veleket akarván az táskából kivenni, az kappan is kiugrott; benne tanálván lenni
császárné is, egyvele apró ebecskék, az kappant az kutyák kergették, csihlották:
másfelől Ferenczfi is futkosott, bujkált utána, hogy megfoghassa . .." Hozzáteszi
még Kemény, hogy "Egyébkor is az leveles táskában darab sajtok, hagymák,
zsemlye, néhányszor szalonnadarab is egyaránt volt közösleg; de elmés és igen

J

hiteles ember vala, és már harmadik császárt szolgálta azon állapotban."!'
1630. tavaszi követségéről való hazatértében Kemény - az emlékirat tanúsága

szerint - egy ferences barátot is magával vitt Erdélybe. A barátot annak kéré
sére szöktette meg, ahogyan írja: "katonaköntösben öltözve más úton valóban
szaporán elrándulék véle, éjjel-nappal sietvén, míg az Tiszán általkelheték."32 Az
esetet egy másik követsége idején (hogy pontosan mikor, azt nem állapíthattam
meg) "esmét felmenésemben szegény cardinál Pázmány" a szemére vetette. Mire
Kemény a következő beszélgetést írja le: "vajha nagyságodat is megnyerhetném
s vihetném Istennek és az hazámnak, bizonyára kész lennék életemet érette
kockára vetni. Kire szegény (ti. Pázmány) mondá: Azt is vétkesen cselekedted, jó
öcsém, engem pedig nem Istennek, hanem Istentől vinnél el. Hazádnak is pedig,
ki nékem is hazám, ott lakva kevesbet használhatnék"." E beszélgetést - egyéb
adatok híján - csak közvetve tarthatjuk hitelt érdemlőnek,amennyiben' bizalmas
kapcsolatuk korábban bemutatott dokumentumai közé beillik. Ugyancsak nem
találtam adatszerű bizonyitékot az Önéletírás egy másik helyének kijelentésére,
mely szerint Kemény egykori gyulafehérvári tanáráról, Geleji Katona Istvánról
Pázmány "dicsíretes emlékezetet" tett volna.34

Az Önéletírás utolsó Pázmány-említése a Bethlen István trónkövetelése idő

szakáról (1635-36) szóló részekben található. Kemény e helyen összefoglaló jel
lemzést ad az érsek Erdéllyel kapcsolatos magatartásáról. Ahogy írja: "Szegény
Pázmány Péter cardinál az fejedelemnek (ti. I. Rákóczi Györgynek) nagy jóaka
rója vala, általa váltig sollicitálódánk, de semmi haszonnal, maga személyében
az vizpartról mint abban veszedelmezőembert valóban tanácsolja vala az fejede
lemnek, ne cedáljon, oltalmazza fejedelmi 'méltóságát és az országnak szabadsá
gát; az jó tanács jó vala, de melléje segítséget, erőt nem adnak.vala.?" Pázmány
nak imént bizonyos halk iróniával jellemzett magatartása más források szerint
pontosan egybevág Kemény véleményével. A "vizben veszedelmezőember", azaz
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I. Rákóczi György fejedelem 1636 elején Klobusiczky Andrást küldte követségbe
Pázmányhoz és Ferdinándhoz. Klobusiczky későbbi memoriáléjában Kemény
módszeréhez hasonlóan az érsekkel való találkozás leírásakor magát Pázmányt
idézi: "Az Istenért kérem a fejedelmet, vigyázzon magára, ott bent valami árul
tatás ne legyen; mert ha úgy leszen, sokkal kell inkább attól tartani, hogy nem
mint budaitól (ti. a budai basától), Pénzét ne kímélje, mert fejedelemnek min
denkor lehet pénze. Úgy gondolkodjék felőle, hogy ha Bethlen István szándékát
viszi végbe, itt sem maradhat miatta, mivel sokkal tovább fog terjedni a dolog,
hogy nem mint Bethlen István kívánná; mert lator a török. Az utakat in necessi
tate et ante tempus bevágassa ... Pacsirta módjára cselekedjék Nagyságod; ne
bátyjára, ne sógorára (mert azokban sokszor megcsalatkozik ember) hanem ma
gára bízza dolgot. Maga industriuskodjék Nagyságod; mert úgy veszi hasznát.
Szerettesse magát alattvalóival. Mindeneket magna cum prudentia et dexteritate
cselekedjék kegyelmed. - Mire tendált kegyelmes uram pacsirtáról való példa,
tudom érti Nagyságod."36 Az aesopusi mese szerint a pacsirta csak addig van bize
tonságban az aratás előtti búzában, míg a gazda mástól kér segítséget - úgysem
segítenek neki. Ahogy Heltai a 100. fabula "értelmében" magyarázza: "arra tanít
e fabula, hogy ki-ki mind ő maga lásson dolgához és másra ne bízza, mert ottan
megcsalatkozik.'?? A példa.később előbukkan Pázmány gyámfiának. Zrínyinek
Áfiumában is, itt már az egész magyarságra vonatkoztatva." Klobu
siczky 1636 elején járt Pázmánynál. Az érseknek tulajdonított mondatok néme
lyike szinte szó szerint megtalálható Pázmány ekkori levelezésében. Az utak
bevágásáról idézett résznek például megfelel a Rákóczi számára 1636. március
10-én Pozsonyból írt Pázmány-tanács: "A Tatárok útjait idején be kell vágatni és
sánczokkal kell erősíteni." Majd hozzáteszi: "A több dolgokrúl (talán épp a pa
csírta-hasonlatról'P) kegyelmedet Chernel uram és Klobusiczky tudósítja.''" Páz
mánynak jóval kiegyensúlyozottabb viszonya volt I. 'Rákóczi Györggyel,' mint
Bethlennel, ezt számos további adat bizonyíthatná.

A váradi születésú, majd Kolozsvárott tanuló Pázmány életútját figyelemmel
kísérve sajátos jelenségnek lehetünk tanúi. Fiatal korától haláláig számos tanú
jelét adta ifjúkora színhelye iránti vonzódásának. Az erdélyi misszióba kerülé
sével többször is foglalkoztak rendi elöljárói az 1600 körüli években." Egyik
1626-ban megjelent művének Bihar vármegyéhez írt ajánlásában olvashatjuk
alábbi vallomását: "Édes nevelő hazám, feledékenységben nem volt előttem em
lékezeted .. .",41 halála előtt mintegy fél évvel (1636. október 5-én) pedig Rá
kóczinak Erdélyt, mint "a kereszténységnek ilyen szép bástyáját" említi.v Páz
mány tizennyolc évesen hagyta el Erdélyt. Nincs adatunk arra, hogy oda bármi
kor is vissza tért volna.

Idézeteinket tovább szaporíthatnánk, ezzel azonban túlzottan eltávolodnánk a
közvetlen filológiai érvektól. melyek a Kemény-Önélétírás Pázmányról szóló ré
szeinek forrásértékét voltak hivatva bizonyítani.

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy Kemény Jánosnak Pázmányról
ellentmondások nélküli, kiforrott véleménye volt. A részletekre, egyes kifejezé
sekre is pontosan emlékezett vissza huszonöt-harminc év távlatából, fogságából,
ahol régebbi iratok nem állhattak rendelkezésére. Az Önéletírással foglalkozó
régebbi szakirodalom részben szkeptikus volta miatt magam korábban nem te-
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kintettem komolyan felhasználható érveknek Kemény Pázmányról szóló emlé
keit. Az adatok tüzetesebb vizsgálata nyomán azonban arra kellett következtet
nem; hogy a Kemény-mű a Pázmány-értékelés szempontjából elsőrendűen fel
használható, sőt felhasználandó. Kemény koherens véleménye pontosan bele
illik abba a Pézmány-képbes.amely az érsek-politikusról egyéb dokumentumok
figyelembevételével megraj zolható.43

Jegyzetek:
1. Az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek Régi magyar irodalmi tanszékei által '
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