
hető „kegyeseket szaggatják" kifejezés szétválasztása, 5) a Borsa filológiai kommentárjából született ,,a 
vagy ek" sor törlése (ui. Borsa ezt még úgy gondolta, hogy vagy „ak", vagy ,,ek" olvasandó a 
szövegben, s itt az átíró Borsa kommentárját is versnek képzelte). Tehát: 

. . . öltöznek be az erdő zöld . . . [-ij 
he hea hó virág6 

, . . zöld erdőben neki. . . 
. . . h ó 

Az piros hajnal. . . 
. . . az ifjak kegyeseket . . . 
. . . szaggatják (? ) 

he he hea hó virág. 
. . . mert(? ) virágzik az harmattól. . 

he he hea hó 
. . . ez világ. . . 

he he hea hó virág 

A Pázmány-ievélfilológia helyzete 

A Pázmány-leve lek, -dokumentumok napjainkban is tartó szorgos gyűjtögetését figyelve néhány 
megjegyzést kell tennünk arra vonatkozólag, hogy milyen korábbi s újabb pontatlanságokkal kell 
számolnunk, milyenek a további kutatás lehetőségei, hogy is áll ma a Pázmány-levélfilológia? 

1. Új bibliográfiánk valamennyi levél-publikációt számon tartja 1822-től 1967-ig.1 A kiadások 
történetében, a dokumentumok feltárásának előrehaladásában igen nevezetes Hanuy Ferenc kétkötetes, 
század eleji kiadása.2 A levelek nyelvi megoszlását azonban Hanuy adataihoz képest (i. m. I. köt. XVI, 
1.) helyesbítenünk kell: a latin-magyar-olasz-német-spanyol szövegek aránya nem 812 + 267 + 
+ 25 + 1 + 1 / »s 1106/, hanem 803 + 277 + 2 6 + 1 + 1'/= 1108/. (A levelek összes számának eltérésére 
a magyarázat a 12-es jegyzet I. részében van. A nyelvi megoszlás helytelen adatait egyébként a Hanuy 
könyvéről szóló recenziók némelyike átvette.)3 

2. 1967-ben Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter két „kiadatlan" Pázmány-levelet közölt.4 Ezeket 
azonban - másokkal egyetemben - Galla Ferenc 1943-ban már kiadta, 4-es és 8-as szám alatt.5 

Az említett 1967-es publikációban egy sajtóhiba is található: az 51 . lapon közölt, Telegdy 
Annához címzett levél (ez Gallánál a 8-as számú) megnevezésében az írást 1633. december 6-ára 
datálják, holott - néhány sorral lejjebb - az eredetiben december 5-ét olvashatunk, akárcsak Galla 
közlésében. 

3. Galla Ferenc említett kiadványában szerepel az a három levél is (az 5-ös, 7-es és 10-es számúak), 
melyeket megtalálhatunk az ItK 1975/5-6. számának 690-691 . oldalán Benda Kálmán „Pázmány 
Péter néhány kiadatlan levele" című közleményében,6 (Bendanál ezek az 5-ös, 7-es és 8-as számú 
levelek.) Az utolsó egyező levél dátuma (Galla: 10-es, Benda: 8-as) egyébként eltérő a két közlemény
ben: Gallánál 1635. december 15, Bendanál 25. A helyes dátum december 25. 

Gallának erre a harminchárom évvel ezelőtti szövegközlésére (amelyet szintén tartalmaz a Bibliográ
fia említett helye) tehát azért érdemes figyelmeztetnünk, mert az utóbbi években már a második 
esetben ismétlik meg egyes részleteit. 

6 hé hea hó virág? - Észrevételeiért köszönet a lektor Varjas Bélának. 
'STOLL Béla-VARGA Imre-V. KOVÁCS Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 

1772-ig. Bp. 1972. 447. 
2 Pázmány Péter bíbornok. . . összegyűjtött levelei. I—II. köt. Kiad. és bev. HANUY Ferenc. Bp. 

1910-11 . 
3LUKCSICS József, Religio 1910. 25. sz. 399., TAUBER Sándor, Hittudományi Folyóirat 1911. 

817,. ZUBRICZKY Aladár, Katholikus Szemle 1910. 669. 
4 KOVÁCS Sándor Iván-KULCSÁR Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei. A. 

Hist. Litt. Hung. A. Univ. Szeg. 1967. VII. 4 9 - 5 1 . - Klny.: It. Dolg. 48. 
5 GALLA Ferenc: Ujabb kiadatlan Pázmány-levelek. Regnum 1942/43. 305-321 . - Klny. is. 
6BENDA Kálmán: Pázmány Péter néhány kiadatlan levele. ItK 1975. 685-691 . 

.-ben 

Horváth Iván 

185 



4. A legújabb szövegközlés után a ma összesen publikált Pázmány-szövegek (levelek és egyéb iratok) 
száma a következőképpen alakul: 

Hanuy 1108 db 
Szabady7 l d b 
Tóth8 l d b 
Galla9 31 db 
Galla1 ° 10 db 
Iványi1 ' 12 db 
Benda 4 db 

összesen: 1167 db levél12 

A fenti adatok azért figyelemre méltóak, mert Hanuy kiadásáig, tehát 1910—11-ig mindössze 313 levél 
volt publikálva. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres, só't a szórványos kutatások Összessége is eredményesnek 
bizonyult, másfelől, a csak másodlagosan ismert írások száma is gyarapodott. (Ld. a 12 jegyzet II. része.) 

5. Másodlagos információnk sok van: ezek az illető szöveget valahol említik, de maga a dokumen
tum nincs a birtokunkban. Már Hanuy közölte 13 lappangó levél adatait1 3 , melyek közül néhány 
azóta előkerült. Galla Ferenc 1936. évi szövegközlésében 8,1943-as szövegkiadásában pedig 19 írásról 
tud, melyeknek fellelésére esélyünk lehet.1 4 

6. További búvárkodásokra kell, hogy ösztönözzön az a tény is, hogy többen olyan könyvtárakra 
hívták fel a figyelmet, melyekben ismeretlen Pázmány-dokumentumokra lelhetnénk. Tóth László a 
nyitrai könyvtárra hívta fel a figyelmet, ahol Pázmány 1632. évi római útjával kapcsolatos iratokat 
sejtett.1 s A kutatások folytatására biztat öry Miklós i s 1 6 , s egy személyes közlés alkalmával néhány 
könyvtárra is felhívta a figyelmet: a prágai egyetemi könyvtár Lobkowitz-hagyatékára, Dietrichstein 
kardinális olmützi hagyatékára, valamint a bécsi Kriegsarchivra. Ezek a helyek nem elérhetetlenek 
számunkra, de a Pázmánnyal kapcsolatos, egyre csak növekvő feladatok is arra köteleznek, hogy a 
kutatások a lehetőség szerint ismét tervszerűen folyjanak. Nem árt felfigyelnünk Pázmány levelezé
sére, melyről eddig még senki nem publikált nagyobb értékelő tanulmányt. A munka kezdete a 
rendelkezésre álló dokumentumok felmérése lehetne: el kellene különíteni Pázmány valódi leveleit a 
csak aláírásával ellátott, több mint két tucatnyi, a korabeli hivatalos iratok műfajaiba sorolható 
szövegektől, melyeket félreérthetően, a mai napig „levelek" név alatt emlegetünk. De egy sereg 
tanulsága lehet a levelek politika-történeti, művelődéstörténeti, irodalmi-stilisztikai vizsgálatának is. 
Szükséges mindez a tisztánlátás érdekében. 

Hargittay Emil 

7SZABADY Béla: Pázmány Péter kiadatlan levele Draskovich György váci püspökhöz. Győri 
Szemle 1930. 88 -89 . 

8Tóth László: Pázmány Péter ismeretlen levele a magyar pálosok reformja ügyében. MKsz 1930. 
106-112.-Klny. is. 

9Pázmány Péter: Epistolae ineditae. Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél. Kiad. GALLA Ferenc. 
Vác, 1936. 

1 ° L. az 5. sz. jegyzetet. 
1 ' IVÁNYI Béla: Pázmány Péter kiadatlan levelei. Körmend, 1943. (Körmendi Füzetek 3.) 
1 a Az adatokkal kapcsolatban három megjegyzést kell tennünk. I. Hanuy kiadásának bevezetésében 

(I. köt. VJ.) még 1106 levéllel számol, a II. köt. egy lábjegyzetében azonban (761.) megmagyarázza a 
végüüs 1108 levél kiadását. Ez az adat a kiadvány recenzióiban is (ld. 1, illetve 3 jegyzet) tévesen, 
1106-ként szerepel. II. Galla Ferenc korábbi publikációja (ld. 9 jegyzet) címében 39 kiadatlan levelet 
ígért, azonban ezek közül 8 írásnak csak rövidebb-hosszabb tartalmi vonatkozását ismerteti az eredeti 
szöveg autopsziája, publikálása nélkül. Mivel ezek - sajnos - nem meglévő levelek, ezért kellett ennél a 
kiadásnál csupán 31 szöveggel számolni. III. Benda tulajdonképpen csak négy új levelet hozott, mert 
6. sz. alatt közölt levélrészlete nem jelent új szöveget, csak a Hanuy által 794. sz. alatt kiadott csonka 
levél kiegészítését. (Ld. Benda i. m. 690. 36. j .) 

1 'HANUY: i. m. I: köt. XV-XVI. 
1 "GALLA: Újabb kiadatlan. . . 3 - 5 . 
1 s TÓTH: i. m. 106. 
1 *ŐRY Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt, 1970. 7. 
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