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Sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Bitskey István. Bp. 1984. Európa K. 

Der liebe Gott steckt im Detail. 
A. Warburg 

A Pázmány körüli évtizedes csend 1983/84-ben ugyancsak megtört. Már-már konjunktúrának 
nevezhető', hogy a Magyar Remekírók sorozatban megjelent átfogó válogatás mellé (Tarnóc Márton 
munkája) odatehetjük a Szent István Társulat 3 kötetes válogatását (öry Miklós, Szabó Ferenc és 
Vas Péter munkáját), amely a prédikációk teljes gyűjteményét is tartalmazza. (Sajnálatos, hogy a 
nagyon hasonlónak bizonyuló szempontok mintegy 580 (!) oldal reduplikálását eredményezték. 
Ez az elveszett terjedelem akár a teljes Kempis-fordításra elegendő' lehetett volna...) 

Ezekhez társult az Európa Könyvkiadó dicséretes vállalkozása, hogy a teljes öt levelet közreadja. 
Bár a mű két verziója közötti választást ki-ki ízlése szerint értékelheti (nevezetesen, hogy az 1609-es 
öt szép levél talán kevésbé kidolgozott, de nyelvileg eró'teljesebb változatát, vagy a Kalauz függelé
keként 1613-ban megjelent, s ahhoz szervesen kapcsolódó öt levelet részesíti-e előnyben), az nem 
vitatható, hogy szerencsés gondolat volt éppen ezt az irodalmilag is érdekes írást kiadni. A második 
változat közlése mellett felhozott érv is meggyőző, hogy így egy kevésbé számon tartott, érett 
Pázmány-mű kerül az Olvasó kezébe. Az öt levélhez illő utószó is járul, amely dicséretesen méltatja 
Pázmányt, műveit s ezt az írását is. 

Ráadásul a 150 oldalnyi terjedelmű szöveghez még dicséretesebb módon (az utószón kívül) 63(!) 
oldalnyi négyszeres jegyzetapparátus is társul, ami a magyar kiadói gyakorlatban - sajnos! - fehér 
holló. E négyszeres apparátus áll pedig a következőkből: (V a szövegben található latin idézetek 
fordításaiból (ez Csonka Ferenc munkája),(2^a források jegyzékéből és magyarázatából, (£>a név
magyarázatokból, flu a szómagyarázatokból Sajnos, az erkölcsök és az erudíció általános hanyatlását 
tekintve ez az apparátus egyáltalán nem tekinthető túlzottnak. Nem tudunk immár latinul, nincs 
egyházi műveltségünk, s humanisztikus műveltségünk általában valahol egy közepesen képzett prédi
kátoré alatt mozog. Az élő kultúra eltűntével - akár tetszik, akár nem — a filológus feladatává vált, 
hogy az eredetileg csupán margináliákkal (amelyeket ez a kiadás is „korhűen" mellékel) felszerelt 
írásnak a széles körű és nagyérdemű publikum számára érthetetlen helyeit világossá tegye. A mai 
jegyzet tehát nem annyira igazi jegyzet (értsd: hivatkozás), mint kommentár (értsd: felvilágosítás, 
segédinformáció a szöveghez). Ebből következően két feladatot kell teljesítenie 1 • az elképzelt 
olvasóhoz igazítva minden lehetséges problémát tárgyaznia kell, 2. a (szükséges és elégséges) helyes 
információt tartalmazva. 

^•""""Ettól a ponttól kezdve azonban a szép kiállítású kötet nem tarthat igényt több méltatásra. A 
f legkevésbé sem állíthatjuk ugyanis, hogy jegyzetei eleget tennének főleg a fenti kritériumok máso

dikjának. 
A Tekintsük ugyanis például a^források magyarázatait Ezek a Pázmány által hivatkozott szerzőket 
és műveket veszik számba, ami nem tűnik nehéz feladatnak, mert ahogy Bitskey István is megjegyzi: 
„A hitvitázó írásokban a filológiai pontosság különösen jelentőssé vált, hiszen az ellenfelek a leg
apróbb tévedést is kihasználták arra, hogy tudatlanságot olvassanak egymás fejére." (I. m. 220.) A 
jegyzetek mégis különös meglepetésekkel szolgálnak. 

""^^ Például Hieronymus „Contra vigilantiam (Az éberség ellen)" (i. m. 226.) című munkájával, 
amelynek váratlan címe mellett legfőbb érdekessége az, hogy szt. Jeromos munkái között hiába 
keressük. Ilyen című munkája nincs. Van viszont egy másik, erre nagyon hasonlító című írása, a 
Contra Vigilantium (Vigilantius ellen), amely azonban kevéssé foglalkozik a Vigilantius nevű sze
mély éberségével. (Cf. PL. 23, 353 sqq.) Vajon Pázmány melyik művet idézi a Cont Vigilant 
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rövidítéssel a 105. oldal margóján? (Furcsa iróniája a nyomda ördögének a következő sorokból a 
személyek és dolgok további keveredésének ügyében: Epistola... de laudibus vitae Solitariae -sic!) 

Továbbra is Hieronymusnál maradva. Mit gondoljunk a következő művének ríme kapcsán? 
„Epistola ad Pammachium adversus errores Jovianus (sic!) Hierosolimi (Levél Pammachiushoz a 
jeruzsálemi (sic) János tevtanai ellen." (I. m. 226.) Itt Jovi(/ii)anus nominativusban áll genitivus 
helyett (s Jánost jelent), s jelzője az ismeretlen Hierosolymus alak. Gondoljunk arra, hogy a helyes 
cím: ...adversus errores Joanni Hierosolymitani (Cf. PL 23, 371 sqq.) így az is világossá válik, 
hogy Jovinianus véletlenül sem azonos Joannes HierosolymitanusszaL ^ 

Még mindig szt. Jeromosnál maradva megjegyzem, hogy az „Altercatio Luciferiani et Orthodoxi" 
(i.m. 226.) című írást a PL mérvadó kiadása Dialógus contra Luciferianos címen ismeri. (PL 23. 
163.) 

Hieronymus után térjünk most át a Pázmány kora által legnagyobbra tartott egyházatyára, 
szt. Ágostonra, akitől Pázmány is bőven merített. Például a De fide et Symbolo című írásából, 
amelynek azonban nem kis meglepetésünkre ezt a fordítását találjuk a 223. oldalon: „A hitről és a 
jelképről." Ez a „jelkép" azonban nem más, mint a Symbolum Apostolicum, amelyet azonban/ 
magyarra az „apostoli hitvallás" vagy „hiszekegy" terminus technikusszal szoktak fordítani. 

Továbbá: a Contra litteras Petiliani c. mű nem Petiliani, hanem Petiliant/s levelei ellen íródott, 
(i.m. 223). 

Továbbá: szt. Ágoston művének a címe nem „De consensu Evangelii (Az evangélium összhang- • 
járói)" (i. h.), hanem De consensu evangelistarum, azaz Az evangélisták összhangjáról. 

Továbbá: a „Quaestiones (problémák)" (i. h.) cím így elégtelen a forrás meghatározására. Vajon a 
Quaestiones Veteris et Növi Testamenti, a 17 quaestiones in Evangelium secundum Matthaeum, a 
Quaestiones in Pentateuchum vagy a Quaestionum Evangeliorum libri duo stb. művekről van szó? 
Pázmány az elsőre hivatkozik (pL a 28. oldalon), a jegyzetben azonban a pontos címen felül azt is 
meg kellett volna adni, hogy már a PL szerint is kétséges az eredetisége. 

Továbbá: a „Contra Parmenionen (sic!) (Parmenio ellen)" (uo.) helyes ríme: Contra epistolam » 
Parmeniani, azaz Parmenianus levele ellen. (PL. 43, 33. sqq.) 

Továbbá: a már ismert Joannes Hierosolymitanus újra nem Hierosolymus (Lh.), s újra nem 
„jeruzsálemi János", hanem Jeruzsálemi János (esetleg: János jeruzsálemi püspök) Alexandriai szt 
Kelemen és Nazianszoszi szt. Gergely mintájára, még ha nem is mérhető hozzájuk hírességben és 
tekintélyben. A jegyzetekben ez a levél szt. Ágoston munkájaként van feltüntetve. Sajnos, bár ő is 
írt egy levelet Joannes Hierosolymitanushoz, a 42. oldal margináliáján hivatkozott Epist ad Joan. 
Hieros. nem az ő művére, hanem Epiphanius ugyanilyen címzésű levelére utal, ahogy azt Pázmány 
világosan meg is mondja a felette levő sorban. 

Továbbá: a jegyzetíró bevallottan nem tud mit kezdeni („. . . alig három-négy eset akadt, amely
ben a marginális jegyzet elégtelen volt (kiemelés tőlem -G.Gy.) a forrás szerzőjének és címének 
egyértelmű megállapítására." (220.)) a következő rövidítésekkel, sőt meg is kérdőjelezi azokat: De 
utilitate ered. és-'Contra Crescon. (223.) Mindkét mű Augustinusé. Nos, az ágostoni életmű felületes, 
pusztán címekre szorítkozó ismeretében is megadhatnók a választ: De utilitate credendi (A hit 
hasznáról) és Contra Cresconium grammaticum donatistam (A donatista Cresconius grammatikus 
ellen). A margináliák tehát nem bizonyultak elégtelennek. Megjegyzem, hogy még a jegyzet hivat
kozása sem jó: Pázmány nem a 123., hanem a 118. oldal margóján hivatkozik ez utóbbi műre. • 

Továbbá: miért hiányzik a Pázmány által forrásként használt Augustinus-művek felsorolásából a 
De vera religione (135. marg.), a De decem chordis (= Sermo IX. - G. Gy.) (111. o. marg.) és a De 
ecclesiasticis dogmatibus (112. marg.)? 

Továbbá: ha már egyebütt odaíratott, miért marad el pont Ambrosiusnál nevének magyaros 
szt. Ambrus alakja? De túl ezen: mi legyen ez a műve: ,,De Epheseos (Az efézusiakhoz)" (sic!) (222.)? 
Röviden: nem de amely ablatívusszal járna), hanem ad - ami nem jelenti azt, hogy szt. Ambrus 
szt. Pál után ismét levelet intézett volna az efézusiakhoz, hanem csak a pali levelekhez írt kommen
tárjai közül jelenti az efezusiaknak írt levélhez fűzött kommentárjait. (Commentaria in Epistolas 
B. Pauli, PL. 17, 45 sqq.) Ugyanitt: az Enarrationes in 12 Psalmos nem ,A 12 zsoltár magyarázata", 
mert ezekből 150 van, hanem „12 zsoltár magyarázata". Még csak nem is az első 12-é, hanem össze
vissza (1, 35, 36, 37, 38, 39,40,43,45,47,48,61). 
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Továbbá: Nagy Szent Atanáz (vö. Ambrosius) művei között miért nem szerepel a neve alatt 
fennmaradt leghíresebb irat, a Symbolum Athanasianum? Azért, hogy átkerüljön a szómagyará
zatok közé a 235. oldalra? De arra itt sem derül fény, hogy e híres hitvallásnak a filológia állása 
szerint bizonyosan nem Athanasius a szerzője. (Lásd: Denzinger-Schönmetzer: Enchiridion Symbo-
lorum, Barcinone / Friburgi Brisgoviae / Romae 1976.2 * 75 sköv. oldalak, irodalommal) Nem szere
pel továbbá a 78. oldal margóján idézett Epistola ad solitariam vitám agentes sem. 

Továbbá: Aquinói szt. Tamás idézett művei közül nem szerepel a jegyzetekben a Quaestiones 
quodlibetales (Quodlibeta) a 69. oldal margójáról 

Továbbá: miért szerepel indoklás nélkül külön címszóként a Pázmány által Joannes Damascenus 
műveként idézett História Tripartita? 

Továbbá: a Plutarkhosz címszónál miért nem szerepel az a mű, amelyre Pázmány a 14. oldal 
margóján hivatkozik, nevezetesen a De cess. or. rövidítéssel megadott De cessatione oraculorum, 
vagy ahogy a filológiában ma idézik, De defectu oraculorum? Ez volt egyébként az egyetlen 
hivatkozás Plutarkhoszra. 

Továbbá: Tertullianus Adversus Marcionem című munkájának címzettjét rendkívül ritkán említik 
Marcióként (229.), de inkább Markionként. Ezenkívül nem 3. hanem 2. századi gnosztikus eretnek 
(223.), aki Tertullianus ellenfele legfeljebb elkárhozott hamvaiban lehetett. 

Továbbá: miért nem szerepel a források között feltüntetett következő szerzőknél is a születési és 
halálozási évszám (amennyiben ismerjük ezeket): Evagrius, Rufinus, Socrates, Sozomenos, Theo-
doretus? 

Térjünk itt ki a margináliák problémájára. Ezek, mint a hivatkozások általában, Pázmány ko
rában is az olvasók informálására szolgáltak. Ma azonban, amikor újabb és újabb kiadások, más 
rövidítési konvenciók vannak, ezek az eredeti margináliák csak nehezen megfejthető hieroglifák (ha 
mégoly pontosak is). Azt várnánk tehát, hogy egy modern kiadásban ezek átíratnak a mai idézési 
gyakorlatnak megfelelően. Várakozásunkban azonban csalódunk. Ha azonban a kötet gondozója 
valami érthető indokból már eleve lemondott a margináliák átírásáról, akkor miért közli mégis a 
latin idézetek fordításainak végén zárójelben (hivatkozásként!) a margináliák (sok esetben csak 
többé-kevésbé) pontos másolatátl Meggyőződésem, hogy így ennek semmi értelme. A rövidítéseket 
vagy fel kellett volna oldani s új hivatkozásokkal megadni a GChSch, a CSEL, legrosszabb esetben a 
PL, PG stb. szövegkiadására vonatkoztatva, vagy teljesen el kellett volna hagyni, hiszen funkciójukat 
vesztett díszekként alkalmasint nemcsak a jó szándékú olvasót vezethetik immár félre. Ennek szép 
példája a 197. oldal, ahol a margináliák félreértése miatt kánonjogi passzusokat sorozatban találunk 
Ágostonnak tulajdonítva. (73—77. jegyzetek hivatkozásai.) 

Áttérve a néymagyjrázat.o.kxa: Apollón (sic!) miért a „pásztorok istene, később a művészetek 
védnöke"? S (csak) a „görög mitológiában Zeusz fia"? (231.) Ez talán nem a legszerencsésebb 
jegyzet a „leghellénebb" istenről... 

Továbbá: „Cerinthus, görög bölcselő.. . Tanait eretneknek nyilvánították." (232.) Egy pogány 
tanait hogyan lehet eretneknek nyilvánítani? Egy zsidó-keresztény gnosztikus esetében azonban, mint 
amilyen Kérinthos is volt, ez nem ütközik nehézségbe. 

Továbbá: a Dágonról szóló jegyzetet („előázsiai istenség, halfarokban végződő férfinak ábrázol
ták, a földművelés istene" — 232.) talán célszerűbb és pontosabb lett volna így fogalmazni: 
mezopotámiai eredetű filiszteus istenség, akit a szt. Jeromos által örökített téves népetimológia alap
ján hal alakúnak tartottak. (l."T = hal.) 

Továbbá: „Faustus Manicheus, Mani, perzsa vallásalapító, tanainak követőit manicheusoknak 
nevezték. A kereszténység által eretneknek minősített szekta egyik teológusa volt Miiénei Faustus, 
aki ellen szt. Ágoston írt vitairatot." (232.) Ez a megfogalmazás grammatikája miatt teljesen félre
vezető. Mani a központozás miatt F. M. értelmezőjének helyzetébe kerül, ezért a kettőt az olvasó 
könnyen azonosíthatja. A „miiénei" jelzős Faustusról pedig egyáltalán nem derül ki, hogy azonos 
Faustus Manicheusszal. Mindemellett Faustus mellékneve Milevitanus. (PL 42. 207.) 

Továbbá: a „Jerobeám (sic!), izraeli király" jegyzet nem csak mulatságos politikai tréfára ad 
lehetőséget, hanem a név alakja is más, ti. Jeroboám. S talán helyesebb lett volna így fogalmazni: 
Izrael (az északi országrész) királya. (233.) 

Továbbá: Montanus eretnekké nyilvánított dogmák hirdetője lett volna? (234.) A dogma 
persze eredetileg valóban tant jelentett, de mai értelmében egyházi hittétel Márpedig az eretnek 
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dogma ebben az értelemben contradictio in adjecto. Egyébként a többi eretnekséghez hasonlóan az 
eretnekség mibenlétéről itt sem esik szó, pedig Pázmány érvelésének megértéséhez erre alkalmasint 
szükség volna. A montanisták kapcsán is legalább annyit meg lehetne jegyezni, hogy karizmatikus 
mozgalom volt, magát spirituális elitnek tartó közösség, amely a Szentlélek közvetlen befolyása alá 
helyezte magát 

Továbbá: miért nem szerepel a 136. oldalon említett Paulus Samosatenus a névmagyarázatok 
között? 

A jzómagyarázatokból mindenekelőtt: az Adonáj szó olyannyira nem „Isten hatalmát kifejező 
név" (235.), hogy Isten neve helyett mondjuk. 

>• Iter.: ,,anno-év".(uo.) Ezt talán helyesebb volna anno (scilicet Domini), azaz az Úr valamely 
f esztendejében rövidítéseként magyarázni 

Item: „Antikrisztus - Krisztus ellensége, a bűn megtestesítője." (uo.) De hát pl. Saulus is 
Krisztus ellensége volt, mielőtt Paulusszá lett volna! A bűn megtestesítője pedig mindenekelőtt a 
Babilóniai Ringyó. Talán helyesebb lett volna valami ilyesfélét írni: eredetileg a messiási címet és 
prerogatívumokat bitorló eszkatalogikus gonosz hatalom vagy személy, később egyértelműen Isten 
és egyházának ősellensége, aki Krisztus második eljövetele előtt uralkodik. Tertullianus nyomán 
bármely eretnekre vagy Krisztus ellen lázadó személyre alkalmazott terminus. A reformáció korában 
a felek kölcsönösen gyakorta alkalmazták egymás diffamálására. 

Item: az ariánusok kapcsán legalább annyit meg lehetett volna jegyezni, hogy tagadták Krisztus 
és a Szentlélek istenségét. 

Item: „chimére - szörnyeteg, agyrém" (236.). Tudtommal Pázmány a latinos chimaera alak 
mellett a franciát ritkán használja, de akkor biztosan accent grave-Vdl... 

Item: a fallacia petitionis principii logikai hiba, nem pedig csalárdság. (238.) 
Item: a gabaonitákkal kapcsolatban (uo.) legalább a Józsué 9; II. Sámuel 21. bibliai helyeket 

meg kellett volna adni, ha már a jegyzetíró nem vállalkozott arra, hogy bemutassa őket az Ol
vasónak. 

Item: a niceai zsinaton nem csak és nem főleg „a kereszténységet nyilvánították államvallássá" 
(329.), hanem olyan apróságok is születtek itt, mint a niceai hitvallás vagy az arianizmus elíté
lése . . . 

Item: a patrisztika nem az egyházak, hanem az egyházatyák tanításával foglalkozik. Ezzel fog
lalkozik, s nem „tanaik összessége" (239.). 

Item: a szabad akaratnak a kegyelem rovására eltúlzott hangsúlyozása, az áteredő bűn tagadása 
(s némely egyéb rágalmak) miatt elítélt pelagiánusok nem a 4., hanem az 5. században tevékeny
kedtek. (240.) 

Item: az ubiquitas fogalmához a jegyzetíró a következő magyarázatokat fűzi: „mindenütt jelen
valóság (úrvacsoratani szakkifejezés)". (241.) Kérdezem, mit tud meg ebből az Olvasó? Azt, hogy 
mit jelent magyarul, s hogy szakkifejezés. De hol marad a jegyzet értelme, a „szakkifejezéshez" 
nyújtott értelmezés, magyarázat? Az, hogy Luther korai írásaiban ennek a fogalomnak a segítsé
gével próbálta megmagyarázni a feltámadt Krisztus test szerint való jelenlétét az Urvacsorában. Arra 
a kérdésre felel ugyanis ezzel, hogy a feltámadt Krisztus az Atya jobbján ülve hogyan lehet test 
szerint jelen egyszerre több helyen. Luther válasza az, hogy az „Isten jobbja" nem hely. S így 
Krisztus mindenütt jelenvaló, bár ebből nem következik, hogy mindenütt meg is ragadható, mint az 
Urvacsorában, ahol ígérete szerint számunkra adja magát. 

Item: a í szómagyarázatok között hiányolom a következő szavak és kifejezések magyarázatát a 
mai olvasó számára: reteszt vét pattantyújok (20.); megkócsagosodni (16.); kérődni (21.); megté-
rengetni (25.); megkocni (63.); halgát (sic!), mint a hugyó disznó (90.); dercés (114.) stb. Hamar 
az alít szót megmagyarázzuk, s jegyzetelési útmutatónkban azt állítjuk, hogy „az idegen vagy ma 
már nem használt magyar kifejezések és szavak jelentését a szómagyarázat tartalmazza" (230.) . . . 

Tekintsük most az öt levél latin szövegeinek fordításait (Ez Csonka Ferenc munkája.) 
1) A 29. oldalon találjuk a következő latin nyelvű Arisztotelész-idézetet: „Intelligentem enim 

necesse est phantasmata speculari", ami Csonka Ferenc fordításában így hangzik (186. 23-as szám 
alatt): „Amit ugyanis érzékelünk, azt szükségképpen valamilyen képként szemléljük". Ezen az 
Olvasó joggal tűnődik el, hiszen mióta szemléljük képként az édes ízt, a hármashangzatot vagy a 
rózsa illatát? Sok furcsaságot beszéltek össze a régiek, de ez abból is sok. Ami ilyenkor a leghe-
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lyesebb, fordítsuk újra: „Aki gondolkodik, az szükségképpen képzetekben gondolkodik" vagy „a 
gondolkodás szükségképpen képzetek segítségével történik". A kép ugyanis nem összetévesztendő a 
képzettel. S hogy ez a helyes fordítás (aminek mindjárt több értelme is van), azt tanúsítja a görög 
szöveg is: 810 ovSénore voei &vev ^avrdoßoiToq fj \pvxn (Aristotelis De anima. Rec.W. D. Ross. Ox
ford, 19744; 431al7). Ami Dr. Förster Aurél fordításában (Aristoteles: A lélekről Bp. 1915.) így 
hangzik: „Nem gondolkodik soha képzet nélkül a lélek." Természetesen Pázmány a latin fordítást 
használta, de az őt nem zavarta az arisztotelészi gondolat helyes értelmezésében. Bármi legyen is most 
meggyőződésünk az említett állítás értelmével és igazságával kapcsolatban, annyit leszögezhetünk, 
hogy 

a) az állításának önállóan nincs értelme, 
b) fordításként nem azt jelenti, amit az idézet, 
c) az „Arist. 3. de Animae text. 30.39" marginális rövidítések a mai olvasók számára (elhanya

golható ezrelékük kivételével) érthetetlenek Joggal. Ma Arisztotelészt a Bekker-féle számozás alap
ján idézzük, nem pedig a Pázmány korában még szokásos skolasztikus lectiofelosztás szerint. Adott 
esetben természetesen a latin idézetet kell lefordítani (helyesen!), de konvenció szerint hozzá kell 
fűzni, hogy „cf. De anima 431al7". Annak pedig végképp semmi értelme nincs, hogy a jegyzetben 
közölt fordítás után ugyanazt a rövidítést másoljuk oda az idézet helyének megadására, amelyet már 
a margináliában sem értettünk egyszer. 

2) A 107. oldal alján Hieronymustól a következő idézetet találjuk: „Ostendunt, quam sancte 
vivant, qui male de omnibus suspiciantur." A 208. oldalon a 108-as jegyzetben e mondat fordítása 
így szól: „Kitetszik abból is, hogy milyen jámborul élnek, hogy mindenkire gyanakszanak." Ele
mezzük megint a magyar mondatot! A főmondattól két alanyi mellékmondat függ, amelyeknek 
azonban az egymás közti viszonya egyáltalán nem világos. Következésképpen a mondatnak három 
értelmezése lehetséges: 

a) Kitetszik jámbor életükből is, hogy mindenkire gyanakszanak. 
b) Jámbor életük kitetszik mindenkire való gyanakvásukból is. 
c) (Valami) kitetszik jámbor életükből és mindenre való gyanakvásukból is. 

A latin mondat nem teszi lehetővé e hármas értelmezést, ami kitetszik abból is, ahogy Pázmány a 
következő sorban lefordítja a mondatot: „Megtetszik csak abból is jámborságok, hogy gyanósak 
mindenkihez" (107.). Mi értelme van ennél szebb és jobb fordítással kísérletezni? 

3) Apróság. A 110. oldalon találjuk a klasszikus bibliai idézetet: Crescite, multiplicamini 
(Gen. 122.). Klasszikusságát kétszeri lefordítása is bizonyítja, úgy mint a 209. oldalon a 122. számú 
jegyzet alatt, valamint a szómagyarázatokban a 237. oldalon. Először ebben a fordításban: „Növe
kedjetek, szaporodj átok" (? !) - míg másodszor: „Szaporodjatok, sokasodjatok!"' Miért volt szükség 
ismét egy veretes megoldás értelemzavaró újrafordítására? Ha pedig nem a Károlyi-féle megoldást 
akarjuk használni, akkor miért nem jó az új katolikus fordításban: „Legyetek termékenyek, szapo
rodjatok!"? S egyáltalán miért kellett kétszer bevenni az apparátusba? 

4) A 35. oldalon Pázmány szt. Ágostontól idézi Nólai Paulinus himnusztöredékét: „Pleno co-
ruscat Trinitas mysterio / Stat Christus agno, vox Patris coelo tonat / Et per columbam Spiritus 
Sanctus fluit". A 189. oldalon a 36. jegyzetben ennek fordítása így hangzik: „A Szentháromság 
teljes fénnyel fennragyog / bárányt visz Krisztus, az égből Atyja zendül, / Galamb képében a Szent
lélek áradoz". Nézetem szerint a „pleno mysterio coruscere" inkább „teljes titkában ragyognit" 
jelent, az „agno stare" viszont semmiképpen sem „bárányt vinni", hanem „bárány képében (alak
jában lenni, báránynak lenni" (dativus finalis)). Továbbá nem az „Atya zendül", hanem „az Atya 
hangja dörög / az égből/". Félek, hogy műfordítási kísérlet helyett jobb lett volna egy pontos nyers
fordítás. A titoknak fényként való műfordítása ugyanis adott esetben a gondolatmenet szempont
jából is zavaró, hiszen éppen arról van szó, hogy a Szentháromság kimondhatatlan titka jelenik meg 
quoad nos. Végül egy kérdés: vajon az első fordítás baklövéseit helyreigazítandó van ugyanez a 
himnusz másodszor is lefordítva a 240. oldalon (most helyesen)? 

A kommentárt kívánó félrefordítások után most tekintsük a kommentárt nem kívánó félre
fordításokat (Kiemelések és kérdőjelek tőlem. - G. Gy.) 

1. fordítási jegyzet Latin szöveg: „ . . . discernebam tarnen a veritate rerum; „ . . . Fordítása:... 
„mégis elvonatkoztattam (?) a tények igazságától" . . . Helyesebben: már megkülönböztettem 
(Faustus ékesszólását) a dolgok igazságától. 

320 

file:///pvxn


5. fj. Latin: „Principale crimen generis humani, summus saeculi reatus, tota causa judicii idio-
latria." Fordítása: „Az emberi nem legfőbb vétke, a század legnagyobb bűne, az ítélkezés (?) 
minden oka a bálványozás." Helyesebben: Az emberi nem legfőbb bűne, a világ legsúlyosabb vétke, 
az ítélet (ti. az utolsó) egész oka a bálványimádás. 

Ugyanitt: A „Quibus insidiis? " nem „Hogyan tudta tőrbe csalni? ", hanem inkább: Miféle for
téllyal (vette rá erre)? . A „Quo telő?" mondat nincsen lefordítva. (Miféle eszközzel?) A perinde 
pedig itt nem ellentétes „de", hanem kapcsolatos értelmű továbbá, éppígy stb. 

15. fj. Latin: „Haec quae oculis apparent, pagani tamquam Deos colunt, tamquam partes unius 
magni Dei" Fordítás: „A pogányok istenként tisztelik mindazt, ami a szemük elé tárul, mint az 
isteni nagyság egyik részét" Helyesebben: . . . mint egy hatalmas isten részeit. 

16.fj. Latin: „Pro anima ergo est daemon; pro corpore simulacrum." Fordítás: „Léleknek tehát a 
gonosz lelket tartják, testnek pedig a bálványt" Helyesebben: A lelke tehát démon, a teste pedig 
képmás. Vö. az egész mondattal, in: Augustinus, De civ.Dei.8.26. 

26. fj. Az adoro nem „könyörögni"-t jelent itt, hanem imádkozni-X. 
37. fj. A credo nem „elhiszem", hanem azt hiszem. 
48. fj. Latin: „Si quiete coelesti frui et humana curare inter se pugnant..." Fordítás: „Ha a 

mennyei nyugalom és az emberi dolgokkal való törődés egymástó/ (-sic!) ellentétben volna.. ." 
Helyesebben: Ha ugyanis zavarná egymást a mennyei nyugalom élvezete és a világi dolgokkal való 
törődés... 

50. fj. A latin szöveg döntő hányada - lévén egykorú vitairatokból vett idézetek - jelen időben 
állít valamit Lutherről, míg a fordított szöveg konzekvensen múlt időt használ. Továbbá nem tudjuk 
eléggé csodálni a „nyelvének meggondolatlan és kelleténél nagyobb zabolázatlan voltát (-sic!)" tar
talmazó mondatot a 192. oldal közepén. 

51. fj. Latin: „Confessio fatetur salvos fuisse Numam..." Fordítás: „A Hitvallás azt mondja, 
hogy Numa békeszerető volt és üdvözült." A békeszerető az erre a mondatra következő okhatározói 
mellékmondatok másodikjából miért került ide előre? Ariszteidész pedig nem azért üdvözült, mert 
„sokat beszélnek becsületes életéről", hanem mert sok derék dolgot mesélnek életéről. (Multa de 
illius honesta vita praedicantur.) 

54. fj. Latin: „Christi mortem palám annihilaturi essemus, si justificationem, salutem et justitiam 
nostram ullis aliis mediis ptaeterquam unicae Christi passionis et redemptionis ipsius per fidem 
acceptam ferremus." (A szöveg sajtóhibáit javítottam.) Fordítás: „ . . . é s megváltása által kapott 
hitünk révén." Helyesen: . . . mint az egy Krisztus szenvedésébe és megváltásába vetett hiten kívül 
elfogadhatónak tartjuk. 

56. fj. Latin: „Unica fides est, quae nos justos et bonorum Christi participes facit." Fordítás: 
„Egyedül a hit az, amely Krisztus igazai és jámborai közé juttat minket." Helyesebben: Egyedül a 
hit tesz minket igazzá és Krisztus javainak részeseivé. 

59/a fj. Latin: „Synodum Ephesinam, Chalcedonensem, symbola item Constantinapoli Concilii 
5.et 6., Toletani 1.4. et 6. recipimus." Fordítás: „Az efézusi kalcedoni (sic!!!) szinódusokat elfo
gadjuk, elfogadjuk a konstantinápolyi szinódus 5. és 6. tételét, valamint a toletoni (sic!) szinódus 
1.4. és 6. tétélét." Ez súlyos melléfogás. Helyesen: Elfogadjuk az efezusi és kalcedoni zsinatokat, 
továbbá az 5. és 6. konstantinápolyi és az 1. 4. és 6. toledói zsinat hitvallását. 

62. fj. Leo Augustus nem a „felséges Leó", hanem Leó császár. 
102. fj. Latin: „Veritas dicit eos, qui pio proposito ab uxore ducenda se continuerint, castrare 

seipsos propter regnum coelorum." Fordítás: ,Jgaz az a hír (sic!!!), hogy akik jámbor szándékból 
elhatározták, hogy megtartóztatják magukat a feleségüktől, azok a mennyei királyság miatt kihe-
réltették magukat." Helyesebben: Az Igazság mondja (tL Krisztus Mt 19. 12-ben), hogy azok, akik 
kegyes elhatározásból nem nősülnek meg, a mennyei királyságért kasztrálták magukat Ezen túl: a 
„necessitatem molestiarum conjugalium devitare" nem a „Házassági kellemetlenségek meglevő 
szükségszerűségének kikerülése", hanem kibúvás a házasság elkerülhetetlen bajai alól 

105. fj. A repudium nem „visszautasítás", hanem a válás kánonjogi terminusa. 
108. fj. Latin: „Non es recordata dominici resurrectionis, quia divino altari te obtulisti velen-

dam? " Fordítás: „Nem emlékszel húsvét vasárnapjára, amikor Isten oltárán feláldoztad szüzessé
gedet (sic!!!)?" Mielőtt valamiféle keresztény Priapus-ünnepre gondolnánk: ...amikor a szent 
oltárhoz járultál, hogy lefátyolozd magad? (Ti. ahogy Pázmány is mondja: „Istennek kössed szüzes
séged".) 
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Ugyanitt: Latin: „Hoc dictum ad non pollicitam pertinet, ad nondum velatam. Fordítás: „Ez a 
mondás arra vonatkozik, amit még nem ígértünk meg, amit még nem takartunk le." Helyesebben: 
Ez a mondás a még el nem ígérkezettre, a még le nem fátyolozottra (ti. nőre) vonatkozik. 

109. fj. „Habebit damnationem" nem „büntetésben fog részesülni", hanem: el fog kárhozni 
A lista korántsem teljes. A figyelmes Olvasó a 19, 62, 91, 106, 110, 124, 125, 127, 135, 147, 

154. és 158. fordítási jegyzetekben is csemegézni való félrefordításokra és pontatlanságokra buk
kanhat, (összesen 44 jegyzetben találtam legalább egy hibát, ami közel egyharmados arány. Mindez 
szakmai lektorálás után.) 

^00 ' BRzéljünk ezek után a szöveggondozásról is. A régi írók műveinek mai, népszerű kiadásában arra 
f az elvre kell támaszkodni, hogy miközben a kiejtést teljesen megőrizzük, a helyesírást teljesen 

modernizálnunk kell. Bitskey István viszont szöveggondozási elveiről a következőket írja: „Mivel 
kiadásunk szélesebb olvasóközönség érdeklődésére számít, a szöveget a mai helyesíráshoz közelí
tettük (kiemelés tőlem - G.Gy.), de az eredeti hangalakot mindenütt iparkodtunk megőrizni E 
kettősségből fakad, hogy helyenként következetlennek tűnő megoldásokat is vállalnunk kel
lett." (181.) 

Lássuk, mire vezet ez a „vállalt következetlenség"! (összehasonlításként a PÖM magyar soro
zatának IV. kötetében megjelent öt levelet használtam. Sajtó alá rendezte Rapaics Rajmond.) 

Például a 19. oldalon az osztyátok, tellyes, haggy alakok megőrzik a Pázmány szerinti írásképet, 
míg a gondja, rántsd, tiszteljük alakok a modern helyesírást követik. A mongya, tudgya mindenütt 
mondja, tudja lesz - de miért marad meg a beóltyátok alak a 21. oldalon? (Három sorral lejjebb 
pedig már ismét hitethetjük formára bukkanunk.) Vagy: miért marad meg a 101. oldalon a meg-
másollya, ha a következő sorban a megrontya átiratik? 

Látható, hogy a következetlennek tűnő megoldások nagyon is következetlenek. Az ugyanis a 
következetlenségen belül is következetlenség, hogy a Pázmány által még írásban jelölt teljes haso
nulást hol feloldjuk, hol nem. Szép példa erre a birtokos személyrag esete, aholis a 99. oldalon az 
állapattyara alakot megtartjuk, nem emlékezvén a 97. oldalon átírt parancsolatja alakra (amely 
eredetileg szintén parancsolattya volt). S mi értelme van ajádszani alak megtartásának? (95.) 

Elfogadható következetlenség, ha az eredeti hosszú mássalhangzók esetében a Pázmány szerinti 
íráshoz ragaszkodunk: ákármellyik, valamellyik stb. De akkor az ag, töb eredeti hosszúságából miért 
lesz a modern agg, többi (148.) 

Azt pedig végképp nehéz megmagyarázni, hogy ha a lehetőségekhez képest legnagyobb hűségre 
törekszünk, akkor miért lesz a visla alakból vizsla (116.) - ha már a lélek csendeszségét megtar
tottuk, (uo.) 

Következetlen a kurziválás átvétele is. A 148. oldalon a triumphal az eredetiben kurzív, akárcsak 
a mű befejező két sora (149.). 

Szöveggondozási nehézség továbbá, hogy míg a Rapaics-féle kiadás a margináliákat számokkal 
hozza össze a szövegközi idézetekkel, addig Bitskey István pusztán csillagokkal. Ezt az indokolhatja, 
hogy a latin idézetek végén található számok a jegyzetek közt található megfelelő fordításokra 
utalnak - viszont nem minden marginália utal latin szövegre. Ezt azonban úgy is át lehetett volna 
hidalni, hogy a vonatkozásokat és a margináliákat ugyan párhuzamosan és folyamatosan számozzuk, 
de nem mindegyikhez tartozott volna egyúttal fordítás is. A megcsillagozás ugyanis azzal a sajnálatos 
következménnyel járt, hogy (különösen különböző szerzőktől származó, de folyamatosan össze
fűzött idézetek esetében) az idézetek és a hozzájuk tartozó margináliák kapcsolata tökéletesen 
áttekinthetetlenné vált. Elrettentő példája ennek a 135/136, és a 128. oldalakon stb. található zűrzavar. 
(Az idézetet jelölő csillagot is sokszor elhagyja a nyomda ördöge, pl. a 128., 138., 139. oldalakon -

\ ami nem baj, ha az oldalon csak egy idézet és egy marginális van. Okosodjon viszont ki az Olvasó a 
140. oldal kapcsolatai között!) 

Továbbá: a bibliai könyvek magyar elnevezéseinek megadásánál, különösen Pázmány esetében a 
ma használatos katolikus nomenclaturát illő követni. (Biblia. Szent István Társulat, Bp. 1976.) 
Ennek alapján a jegyzetek 220/221. oldalain 11 hibát találtunk, amelynek tételes felsorolásától most 
eltekintünk. Egy kirívó következetlenség: az Ad Ephesios átírása egyszer „az epheszosziakhoz" 
(Lh.), másszor (a következő oldalon) „az efézusiakhoz". Stb. 

\

Végezetül: a könyv hemzseg a (főleg latin) sajtóhibáktól, „kézkönyvecske" kézikönyvecske 
aelyett (223.); „haerese" haereses helyett (223.); „haerecticas" haereticas helyett (229.); „sanctuo-
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rium" sanctuarium helyett (241.); „Haebreso"' hebraeos helyett (221.); „nini" nisi helyett (139.); 
„mini" mihi helyett (7.) stb. Ezenkívül még kihagyott, vagy elírt margináliák szórakoztatják az 
Olvasót (pl.: a 13. oldal második margináliája rejtvényének helyes megoldását lásd a 7. jegyzet 
hivatkozásában). 

Mondanunk sem kell, hogy a hitviták fentebb már említett ars poeticája jegyében Alvinczi 
Péternek e lista csekély töredéke elég lett volna arra, hogy ellenfelét lehetetlenné tegye. De a 
„humanista erudíciójú"/tíz/nony nem szerezte meg neki ezt az örömet. 

Taxner-Tóth Ernő 
A KRITIKÁKAT ÍRÓ FIATAL KÖLCSEYRŐL 
(Csetri Lajos észrevételeihez) 

Csetri Lajos Berzsenyi vitái Kölcsey recenziójával című kitűnő írása1 sokoldalú, meglepően új 
képet ad az Antirecenzio szerzőjének esztétikai fölkészültségéről. Azt hiszem, azzal a szándékával is 
egyetérthetünk, hogy a sokat elemzett Kölcsey-Berzsenyi-vitában lemondva az „igazságosztás igé
nyéről, elsősorban Berzsenyi irodalomszemléletének rendszerét" igyekszik kifejteni; „Kölcsey el
méleti alapállását csak ott érintve részletesebben, ahol az a Berzsenyiének értelmezéséhez nélkü
lözhetetlen."2 Anélkül, hogy Csetrivel szemben igazságot akarnék szolgáltatni Kölcseynek, amire 
természetesen nincs szükség, szabadjon fejtegetéséhez néhány megjegyzést fűznöm. 

Tökéletesen igaza van Csetri Lajosnak, hogy Kölcsey és Berzsenyi félreértették egymást Mintha 
azonban - legalább egy vonatkozásban - ő is követné a félreértésben Berzsenyit, noha számos 
olyan irodalomtörténeti forrás áll rendelkezésére, amit a niklai költő nem ismerhetett. Berzsenyi -
a maga szempontjából tökéletesen érthetően - kiforrott esztétikai elvek eredményének fogta föl 
Kölcsey híres kritikáit Valójában ennek az ellenkezője igaz: éppen az elvek keresése késztette a 
saját költői lehetőségeit és társadalmi szerepét nem találó magányos, túlérzékeny fiatalembert, hogy 
szembenézzen azokkal a tanulságokkal, amelyeket idősebb kortársainak - Csokonainak, Kis János
nak, Berzsenyinek - a munkásságában keresett. Kételkedem tehát szabad-e ma ebben a vonatko
zásban „Kölcsey-féle zseni-tipológiát" emlegetni, „Kölcsey elméleti alapállást" személyes indítékai 
nélkül fölmérni. Arra, hogy mennyire minden forrásban volt Kölcsey eszmevilágában a tízes évek 
közepén, éppen Csetrinek a „zseni-tipológiára" fölhozott példája a legjobb bizonyíték. 

Csetri Lajos Berzsenyi álláspontjának jobb megértetésére szabadon idézi Kölcseynek a Csokonai
kritikában olvasható következő félmondatát: „Homér, Shakespeare és Goethe nagyok lettek volna 
minden körülményekben.. ."3 Csakhogy ezt a gondolatot Döbrenteivel vitázva Kölcsey már jóval a 
Berzsenyi-kritika írása előtt módosította: „Goethe, azt írod, nem tartozik egy rendbe Homerossal és 
Shakespearrel; s hogy őtet, mint Horácot és Virgilt a környülmények tették naggyá. Én örökre azt 
állítom: nem" - írja, de véleményét rögtön tovább magyarázza: „Goetne tanulhatott, s éppen ezért 
csinosb és kritikusabb mint az angol és a hellén..." Sajnos, nem fejti ki, mit ért tanulás alatt, de 
utal rá: „Bizonyos értelemben minden poétát csak a környülmény teszen" - mondja, majd hozzá
teszi: „ha környülmények és tanulás Goethét tehetnek, miért nem lehetett Voss is Goethévé? "4 S 
ez a kérdőjel itt mélyebb értelmű: a tehetség, a környülmények és a tanulás viszonya foglalkoztatta 
már ekkor Kölcseyt Az a kérdés, amire közel két évtized tapasztalatai alatt tudott csak válaszolni: 
„Mert bizony Schiller és Goethe magyar földön nem lettek volna azok, amik."5 De ez a gondolat 
érik már a Berzsenyi-kritikában is. 

Ide tartozik, hogy a Csokonai-bírálatnak az a szakasza, amiből fentebb idéztem, nem érthető 
úgy, ahogy Berzsenyi fölfogta. Kölcsey ugyanis éppen arról írt itt, hogy a nagyobb és kisebb zsenik 
„Mindnyájan függenek a környülményektől, a kornak véleményeitől stb., de a nagyobbak a sötét-

1 Csetri Lajos tanulmányát lásd: ItK 1983. 463-481. 
2Uo. 
3 Kölcsey írásait Szauder József 1960as kiadásából (K. F. Összes művei I-III.k.) idézem. A 

továbbiakban hivatkozás nélkül. A levelek e kiadás III. kötetében találhatók. 
4Kölcsey-Döbrenteinek. Álmosd,május 3-án, 1815. 
5 Kölcsey-Döbrenteinek. N.-Károly októb. 21. 1831. 

5 ItK 1985/3 323 


