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részletes elemzései mögött ismételten felsejlik, hogy kezdettől fogva 
mennyi empátiával és szimpátiával követte hazánk sorsát. Rögtön egyik 
első jelentésében például így ír: „A trianoni békeszerződés […] Magyar-
országtól elszakította népességének és területének kétharmadát, min-
den ellenséges invázióval szemben nyitott határt hagyott maga után, 
természetes védelem nélkül; elvette erdőit, legelőterületeit, bányáit, 
sóját, olaját, gázlelőhelyeit, vízerőműveit; annyira feldarabolta folyamai 
rendszerének természetes egységét, hogy lehetetlenné vált a folyóvizei-
vel való észszerű gazdálkodás; a mezőgazdaságra korlátozta gazdaságát, 
ugyanakkor megfosztotta ezt a mezőgazdaságot a fejlesztés minden esz-
közétől, elszakította szükséges nyersanyagaitól és kiszolgáltatta a szabá-
lyozatlan vizek kényének-kedvének. Még folytathatnám egy darabig a 
hatalmas károk és igazságtalanságok felsorolását, amelyeket az antant 
itteni képviselői előttem megvallottak.” (2. sz. dokumentum) Miként 
Johan Ickx kötetben szereplő tanulmányából tudjuk, ez a Magyarország 
iránti szimpátia lett Schioppa „veszte”. A román kormány nem a pártat-
lanságra ügyelő nunciust, hanem a magyar ügy elfogult szolgálóját vélte 
benne felfedezni, ezért addig intrikált ellene, amíg sikerült elérni, hogy 
1925. május 3-án áthelyezzék a hollandiai internunciatúrára. Utóda így 
hollandiai elődje, Cesare Orsenigo lett, akinek a budapesti jelen-
téseiből összeállítandó kötetet már most érdeklődéssel várjuk.

(ism.: Fejérdy András)

Hargittay Emil: Pázmány Péter írói módszere: A Kalauz 
és a vitairatok újraírása, Universitas Kiadó, Budapest, 
2019, 272 o.

Pázmány Péter a 17. századi egyháztörténet és irodalomtörténet megkerül-
hetetlen alakja, munkáinak hatása a barokk korai időszakától kezdve rend-
kívül szerteágazó volt. Az 1970-es évektől fellendülő Pázmány-kutatás elle-
nére a modern, kritikai igényű életműkiadás elindításával még sokáig adós 
maradt a szakma: csak az 1998-as Pázmány-konferencián fogalmazódott 
meg az igény egy korszerű kritikai kiadás iránt. A megkezdődő munkála-
tok eredményeként elsőként a Felelet jelenhetett meg 2000-ben, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen Hargittay Emil vezetésével létrejövő Pázmány 
Péter Kutatócsoportnak köszönhetően azonban mára már közel egy tu-
catnyi tudományos igényű kötet látott napvilágot. Hargittay Emil már az 
1998-as konferencia Pázmány és a kompiláció című előadásában felhívta a 
figyelmet a pázmányi életmű egészét átható újraírási tendenciára. E szö-
vegalkotási mód fő jellegzetességeinek feltárását, illetve ezek műről műre 
haladó áttekintését vállalta magára a kiterjedt szövegelemző vizsgálatokon 
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alapuló új monográfia. A  Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Pé-
ter életművében (2009) című korábbi tanulmánygyűjtemény után tehát a 
szerző új kötetében ismét több évtizednyi kutatómunka eredményei ösz-
szegződnek. 

Az Universitas Kiadó gondozásában megjelent kiadvány elején sze-
replő mottó igen találóan érzékelteti Pázmány írói eljárásmódjának alap-
vonását, a tökéletes mű létrehozására irányuló szándékot: még az újraírás 
programját megfogalmazó sorok is módosult formában kerültek be a 
Kalauz újabb, harmadik redakciójába.  Hargittay Emil munkájának alap-
tétele szerint a pázmányi életmű centrumában a Kalauz áll, vagyis az az 
átfogó igényű, még a szerző életében három kiadást megért kötet, amelybe 
Pázmány valamilyen formában minden 1613 előtt írt vitairatát beolvasz-
totta. De a főmű az 1613 utáni hitvita-szövegek létrejöttét is alapvetően 
meghatározta: egyfelől az újabb munkák hivatkozási bázisává vált, másfe-
lől  – a nyomában kibontakozó protestáns reflexióknak köszönhetően – a 
későbbi vitairatok megírására is ösztönzően hatott.

A bevezetés a kutatástörténet főbb állomásait tekinti át, míg a követ-
kező fejezet  Pázmány irodalomszemléletének jellegzetes összetevőit a 
művekben található különféle paratextusok vizsgálata alapján vázolja fel. E 
viszonylag rövid szakasz mutatja be azt a szemléleti hátteret, amely a követ-
kező szakaszban elemzett munkák létrejöttét is alapvetően meghatározta. 
A fejezet az ajánlólevelek kapcsán mutat rá arra, hogy Pázmány anyagi 
függetlenedésének köszönhetően később már szabadon, az adott szöveg 
funkcióját figyelembe véve választhatta meg az ajánlások címzettjeit. Jól 
példázza e tendenciát a Felelet 1603. évi kiadása: Pázmány e munkájában 
Forgách Ferenc püspökhöz csupán egyetlen epigramma szól, a mű volta-
képpeni címzettje az a Nádasdy Ferenc, aki itt nem mint mecénás, hanem 
mint megtérítendő fél jut szerephez. Az evilági kötöttségektől való elszaka-
dás folyamata e téren végül a prédikációs kötetben érte el tetőpontját, ahol 
az ajánlás címzettje maga Isten.

 E fejezetnek képezi részét az idézéstechnika átfogó vizsgálata is. 
A korszakra jellemző gyakorlatot követve az idézetek Pázmánynál is 
tipográfiailag elkülönítve szerepelnek a főszövegben, fogalmazásmód-
jára pedig jellemző, hogy a latin citátumok kihagyása se grammatikailag, 
se értelmileg nem zavarja meg a mondatfűzés folytonosságát. Hargittay 
Emil arra is felhívja a figyelmet, hogy a latin-magyar kétnyelnyelvűség 
mögött teológiai-hitvédelmi indok, az autoritás-elvűség húzódik meg, ami 
másfelől a pázmányi írásgyakorlat kompilációs szövegalkotását megalapozó 
nézetnek is tekinthető. A korszakban egyébként általánosan jellemző 
irodalomszemlélet, mely az imitációt az eredetiség fölé helyezte, Pázmány 
egész életművét áthatja, amit igen szemléletesen érzékeltet a topikus jel-
legű pók-méh-hasonlat.  Ennek fényében nem meglepő, hogy Pázmány írói 
működésére a kompilálás mindkét eljárása, vagyis a más szerzők műveiből 
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kiemelt részletek egybeszerkesztése, illetve a saját alkotások – átdolgozás-
sal, újraírással egybekötött – újrafelhasználása egyaránt jellemző. 

A szövegkapcsolatok részletes elemzését közlő fejezetet a könyv 
címébe is beemelt főmű  bemutatása előzi meg. A Kalauz kiadástörténetét, 
főbb vonásait és utóéletét ismertető alfejezetek mellett itt a szövegstruktu-
ráló elvként felfogható pázmányi szillogizmusok alkalmazási technikájába 
is betekintést nyerünk. A fejezet zárlatában pedig a Kalauz egyik fennma-
radt példányának margóin olvasható hitvita részleteivel ismerkedhetünk 
meg. A recepciótörténet e szelete azért bír külön érdekességgel, mert a kéz-
iratos bejegyzések nemcsak a pázmányi fejtegetésre reflektáló protestáns 
fél (név szerint: Munkácsy István) véleményét rögzítik, hanem egy későbbi 
tulajdonos, Ambrosovszky Mihály egri kanonok Munkácsyval vitába 
szálló viszontválaszait is megőrizték. A változó terjedelmű glosszák között 
ma már megmosolyogtatóan ható, személyeskedő megjegyzéseket éppúgy 
találhatunk, mint a vitatkozó felek filológia igényéről tanúskodó, locusje-
lölésekkel ellátott fejtegetéseket.

A könyv legterjedelmesebb fejezete időrendben haladva mutatja be 
az egyes vitairatok és a Kalauz kapcsolatrendszerét, az 1603-ban megje-
lenő Felelettől egészen az 1631. évi Okok, nem okokig bezárólag. A vizsgálat 
viszonyítási pontja mindig a főműnek tekintett Kalauz, s noha a tárgyalás-
mód az újraírás mikéntjére koncentrál, a szerző az ezzel összefüggésben álló 
egyéb részletkérdésekre is kitér. E fejezet bőséges kutatási anyagából csu-
pán néhány meglátást emelnék ki. Az elemzésekből kiderül, hogy Pázmány 
egyik jellegzetes eljárása volt az átfogó műegészbe való áthelyezés során 
a műfaji egyneműsítés. Ez történik például a Keresztényi felettel (1607), 
melynek  Kalauzba való átkerülése együtt járt a gondolatmenet átdolgozá-
sával és a vitairatokra jellemző személyeskedések higgadtabb tónusú meg-
szólalásokra való cserélésével. A módszer legszemléletesebb példája azon-
ban az Öt szép levél (1609): Pázmány a művet az első szövegváltozat fikciós 
alaphelyzetét, a levélformát elhagyva emelte át Kalauzába. A jelentékeny 
szövegváltoztatást ebben az esetben is a vitastílus értekező hangvételre 
váltása kísérte. A vitairatok keletkezéstörténeti viszonyrendszere arra mutat, 
hogy az életmű periodizációját illetően szintén a Kalauz megszületése 
tekinthető a leginkább meghatározó határpontnak. A szerző szerint ugyanis 
a pázmányi szövegalkotás tekintetében 1614-től kezdve beszélhetünk egy-
fajta fordulatról: innentől az egyes vitairatok már nem a főmű előzménye-
inek, előkészítő munkálatainak szerepét töltik be; az irány megfordul, s a 
Kalauz válik Pázmány egyik fontos hivatkozási alapjává, ahová tovább- 
irányíthatja a vita adott pontjáról a másik vitafelet, illetve a  bővebb kifej-
tésű érvmenet iránt érdeklődő olvasót. A Kalauz tehát központi szerepé-
ből megjelenése után sem veszít, csupán a későbbi művekhez való  kapcso-
lódásának módozatai formálódnak át. A fejezet gondos filológiai elemzései 
még számos fontos észrevétellel bővítik a szakirodalom eddigi meglátásait, 
miközben a vitairatok előttünk kirajzolódó alakulástörténete meggyő-
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zően igazolja a mű alapállítását, a Kalauz centrális jelentőségét Pázmány 
munkásságában. 

A lineáris szemléletű vizsgálatot a strukturális megközelítésmód 
ismertetése követi. E fejezet az adatok átláthatósága érdekében főként 
táblázatok segítségével dolgozik, a szöveges szakaszok ezekhez nyújtanak 
magyarázatot. Az ábrák közül a legfontosabb a kötet hátsó borítója elé 
helyezett kompilációs stemma, amely felülről lefelé, időrendben haladva 
veszi számba a vitairatok (és néhány más eltérő műfajú, de szövegkapcso-
latot mutató kiadvány) tartalmi összefüggésrendszerét. Emellett a Kalauz 
1637. és 1623. évi kiadása közötti tartalmi eltérések egy olyan táblázatban 
követhetőek nyomon, amely a kötetben szereplő, Pázmány által összeállí-
tott tartalomjegyzéket utólag kibővítve, az alapstruktúrát tagoló könyve-
ken és részeken túl az alosztásokat és alfejezeteket is feltünteti. A táblázat 
így a jelentékenyebb szövegátalakító műveletek jelzése mellett a mű tema-
tikus elágazásainak feltérképezéséhez is nagy segítséget nyújt.

A szerzőség és az írói terv kérdését körüljáró fejezet szintén táblázatba 
rendezve közli a kiadványok címlapjain szereplő nevek, álnevek vagy név-
hiányok adatait. Ezekből kiderül, hogy a későbbi kiadások alkalmával álta-
lában már a névtelenül megjelent művek címlapján is feltűnt a szerzői név, 
a Kalauz redakcióiba felvett átdolgozott változatok révén pedig az álneves 
nyomtatványok attribuálása is lényegileg megtörtént. Ez a fejezet ismer-
teti egybefüggően a Pázmányhoz köthető, fennmaradt munkapéldányok-
kal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is. Az áttenkintés megerősíti a 
korábbi fejezetek állításait: az 1603-tól 1627-ig terjedő időintervallumból 
ránk maradt munkapéldányok azt a feltevést igazolják, hogy a saját művek 
újraírása Pázmány alkotásmódját alapvetően meghatározó eljárás volt. (A 
kötet végén elhelyezett képmellékletek között a munkapéldányokról is 
található néhány felvétel.)

Az Összegzésből a Kalauz műfaji problémájára vonatkozó 
meglátásokat érdemes még kiemelni: ezek alapján a mű „egyszerre teoló-
giai szintézis és vitairat” (219), bár benne mennyiségileg a polemikus jelleg 
dominál. A szöveg stílusát meghatározó kettősség új műfaji minőséget hoz 
létre: „hodoegus”-t, vagyis gyakorlati útmutatót. Hargittay Emil maga is 
úgy jellemzi munkáját, mint ami alkalmas a Kalauz kritikai kiadását elő-
készítő módszertani útmutató szerepét betölteni. A recenzált kötet tehát 
eltérő módon ugyan, de Pázmány főművéhez hasonlóan szintén egyfajta 
„kalauz”: megbízható útmutató a pázmányi vitairatok szövevényes viszony-
rendszerét és szövegkapcsolatait áttekinteni kívánók számára. 

(ism. Hernády Judit)
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