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LUKÁCSY SÁNDOR 

PÁZMÁNY FORDÍTÓI ELVEI ÉS GYAKORLATA 

Gyakran idézik Pázmánytól Kempis-fordítása bevezetőjének ezt a mondatát : „Igye
keztem azon, hogy a deák bötűnek értelmét híven magyaráznám; a szólásnak módját 
pedig úgy ejteném, hogy ne lát tatnék deákból csigázott homályossággal repedezett
nek, hanem oly kedvesen folyna, min tha először magyar embertül, magyarul í rat tatot t 
volna." 

Nem szokták ellenben idézni azt a formulát, melyet Pázmány a prédikációi előtt 
közölt perikopához fűz mindannyiszor: előbb meghatározza a bibliai helyet, „melynek 
bötű-szerént-való magyarsága eképpen vagyon", majd a perikopa u t á n megismétli: 
„Ez & iiiái Szent Evangeliomnak bötű-szerént-való magyarsága."1 

Szabadon fordítani vagy betű szerint: ellenkező elvek. A különbségtevés köztük ősi 
egyházi hagyomány. 

A Biblia szakrális szöveg, a Szent Lélek műve. Benne „egyetlen szótagot, egyetlen 
írásjelet sem szabad elhanyagolni" — írta Aranyszájú Szent János;2 „a Szentírásban 
még a szórendnek is titkos értelme van" — szögezi le Szent Jeromos.3 

Másképp áll a dolog, ha nem bibliai szövegek fordításáról van szó. Ekkor a betű 
szerinti tolmácsolás nem kötelező. „Ha görög szerzőt fordítok, nem szót szóval, hanem 
gondolatot gondolattal igyekszem kifejezni" — olvassuk Szent Jeremosnak Pammachi-
ushoz írt levelében, rögtön azután, hogy a bibliai szórend titkos értelméről, tehát a 
szent szöveg tiszteletben tartandó eleméről szólt.4 

Ebben a levélben — akadékoskodó bírálóival vitatkozva — Szent Jeromos részle
tesen kifejti fordítói elveit. A szabad tolmácsolás híveként Ciceróra hivatkozik, aki 
görög szónokok műveinek fordításához írt előszavában kijelentette, hogy inkább író
ként, mint fordítóként dolgozott: megőrizte az eredeti szövegek mondatfűzését, szó- és 

1 Káldi és más prédikátorok, írásban, nem használták ezt a formulát. Megvan viszont az Érdy-
kódexben. „Ez mai szent Epistolának azért betű szerént való magyarsága ezenképpen vagyon." 
Idézi, több más példával együtt, HEXENDORF Edit, Szótanulmányok a szellemi élet középkori ma
gyar kifejezésanyagának köréből. Nyelvtudományi Értekezések. 15. sz. Bp. 1958. 20 és passim. E-
löszóban szokásos lehetett a formula: erre vall Telegdi Miklós tanácsa „a falukon tanétó egyigyü 
jámbor egyházi embereknek": a prédikálószékben először is vessetek keresztet, aztán szólítsátok 
fel a híveket, hogy hallgassák meg „ez mai szent Evangeliomot [ . . . ] . Kinek bötü szerént va
ló magyarázatja imigyen lehet", majd miután „szép halkan és fen szóval" felolvastátok a bibliai 
textust, „közbevetés nélkül imigyen szólljatok: Ez a mai szent Evangeliomnak avagy Epistolá
nak bötü szerént való magyarázatja." Telegdi Miklós, Az Evangeliomoknak magyarázattyának elsoe 
része. Bécs, 1577. 9. 

2 Aranyszájú Szent János 42. homiliája a Genezisről. In Keresztény Remekírók. Szerk. KÜHÁR 
Flóris. 12. k. Bp. 1944. Az idézet a 45. lapon. Ford. S I M O N Sándor. 

3 „et verborum ordo mysterium est". Ad Pammachium. S A I N T JÉRÓME, Lettres. Texte établi 
et traduit par Jéróme L A B O U R T . I-VIII. Paris, 1949-1963. III. 59. 

4 „non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu." (III. 59.) 
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gondolat-alakzatait, m a latifi nyelvsgqkásho? alkalmazkodott,5 Hivatkozik továbbá 
Horatiusra is, aki Ars p©etíeijában i l t a tanácsot adta , hogy a hűséges fordítónak 
sem, kell szó szerinti tolmácsolásra törekednie,6 Nem kell, teszi hozzá Szent Jeromos, 
mert a szóról szóra való fordítás inkább eltakarja, mintsem megvilágítja az értelmet, 
miként a sűrű ga« elfojtja a gabonavetést,7 Ám vesződjenek mások szótagokkal és be
tűkkel; a jó fordító a gondolattal törődik.$ Álló napig t a r t ana csupán a felsorolása 
azoknak, akik ezt az elvet követték;^ legyen elég Szent HUariust említeni, aki nem tö
rődött a henye betűkkel, sem az oktalan pontosságigénnyel, hanem az eredetinek az 
értelmet fölényesen, mintegy a győztes jogán, plántálta át a maga latin nyelvéhe,10 

Némi szabadságot Szent Jeromos a bibliai szövegek tolmácsolásában is megenged. 
Követendő példának tekinti az evangélistákat, akik, ha ótestamentumi idézeteket for
dítottak, nern a szavakra, hanem az értelemre ügyeltek.-1 Nem így Rufinus, a betű 
szerinti fordítás megszállottja, aki nem vette figyelembe, hogy ami jól hangzik görögül, 
posszul hangzik latinul. í ? A maga Biblia-fordításában Szept Jeromos a latinosságot 
elsőrendű követelménynek tartotta, „Non resonat in Latino", ismételgeti abban a le
velében, mely pontról pontra elutasítja zsoltárfordítása kritikusainak betürágó ellen-
javaslatait . í 3 Nem tilos betoldani a. fordításba egy-egy szót, mely hiányzik a görögből, 
ha úgy kívánja a latin, nyelvhelyesség.14 Törekedni kell a, jóhangzásra is.15 Persze 
csak akkor, ha a« értelmi hűség nem vallja kárát;16 de gyakran éppen ennek érdeké
ben kell elkerülni a szóról szóra való fordítás csapdáját.1 ? Az a jó fordító tehát , aki 

5„nec converti ut ipterpres, sed ut orator, senteptüs üsdem et earum formis tarn quam figuris, 
verbis ad nostram copsuetudipem aptis,"(III. 60.) 

6„pec verbum verbo curabis reddere fldus interpres". (III. 60.) — Szent Jeromos a horatiusi 
Ars poetica 133-134. sorát i(Jéssi, 

?„ex all» IP aÜaPí Upguapi ad verbum expressa translatio sepsus operit, et veiuti laeto gramine 
sata stranguiat." (III, 61.) — Esst a véleményt Szept Jeromos egy fordító-kollégájától, Evagriustól 
idézi, egyetértően. 

»„Alii syllabas aucupentur et Utteras, |y quaere sententias," (III, 62.) 
^„Ries, pie defieiet sj ap\niurp qui ad sepsum interpretati sunt testimonia replicavero." (III-

62.) 
'%pec adsedit litterae dormitanti, et pptida rusticorum interpretatione se torsit, scd quasi 

captivos sensus jp suarn linguarn Victor is iure trspsposuit." (III. 62.) 
' í „in interpretatione veterurn acripturarum sensum quaesisse, non verba". (III. 69.) 
1 2 „Quanta epim apud Cifaeees feepe dicUPtpr quae, SÍ ad verbum transferamus, in Latino non 

resonant." (III. 71.) 
^3A<1 Sunniam et Fratelam, J;, Lahourt kiadása, V. 126. „»Sagittae parvulorum factae sunt 

plagae eorum.« Pro quo in Grae^o* »Sagittao parvulorum«; sed si sic dicamus, non resonat in 
Latino." (V. 120.) — „*TerrihÍÜ, et ei qui aufert spiritum príncipum.« Dicitis quod »ci« non sit 
seriptqm. in QpaecQ; verum esti nisi appesperimus *m*x Latipus sermo non resonat," (V, 126.) 

H^Pieitis. qpod *eos,«: in, Qrajecp npp habest» quod et verum est; sed nos, pe sententia ppndeat, 
Latinum ser-mnnem sua prpp?ietate eopplevimps," (V, 28.) 

H ^ vp|upripius diecFe; »Domine quis, incolet tabernaculum tuuip?« [•••-•] pordes euphonian". 
(V. 106.) « »Pro »ius,ti&«, Meítos,« in Graecp vos legísse dicitis; sed hoc propter cuphopiap ita 
tp Latipprp versufp est." (V, U6,) — „Dieitis ip Graeco POP esse »tu«, et verum est; scd apud 
Latinos propter euphopian positum." (V. 133.) 

16„Eadem igitur interpretanda sequi-nda est regula, quam saepe diximus, ut ubj non fit damnum 
in sensu linguae, in quam trapsífepiipus, euphoniaet proprietas conservetur." (V. 131.) — „Et nos 
hoc sequimur, ut uhi nulla de sensu est immutatio, Latini sermonis elegantiarn conservemus." 
(V. 13,0.) — „pon debemus in putida nos verborum interpretatione torquere, cum damnum non 
s,it jp sepai^si,M (V, UT,) 

lT„pop debempsi sie verbuip de ver-bo, e^pppnere, ut dum syllaham sequimur, pordamus intelti-
geptiaip^ (V. 116-1??,) 
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az értelmi hűség primátusát a jó stílus esztétikai követelményeivel (euphonia, sermo-
nis elegantia), főként pedig a nyelvi sajátságok (proprietates)18 tiszteletben tartásával 
tudja párosítani. 

Pázmány jól ismerte, sokat forgatta Szent Jeromos írásait. Prédikációiban — Bendi 
Nándor statisztikája szerint — az egyházatyák közül Szent Ágoston után a legtöbbször 
öt idézte: 116-szor.19 Leggyakrabban éppen a leveleit. Nehéz elképzelni, hogy ami
kor a maga fordítói elvét megfogalmazta, elkerülték volna figyelmét Szent Jeromos 
tanácsai. Miként nagy elődje, első helyre teszi ő is a szöveg („deák bötű"2 0) értelmé
nek (sensus, intelligentia) hü tolmácsolását, de ami a „szóllás" (sermo) módját illeti, 
arra törekszik, hogy az „kedvesen folyna" (elegantia), „mintha először magyar ember-
tül, magyarul Írattatott volna" (nostra consuetudo, proprietas linguae). — Kempis 
könyvének másik korabeli fordítója, Marosvásárhelyi Gergely még azt vallotta: „Az 
mennyire lehetett a fordításnak állapatja, [... ] igyekeztem, hogy világos értelme le
hessen, deák írásnak is megtartassák tulajdonsága."21 Pázmány, épp ellenkezőleg, a 
magyar írásnak tulajdonságához alkalmazkodott, s az idegen szöveget ugyanúgy a 
győztes jogán (victoris iure) akarta birtokba venni, mint „a fordítók fejedelme"22: 
Szent Jeromos. 

Sík Sándor szerint Pázmánynak „A fordítás művészi feladatáról olyan szabatos, 
szinte tudományosan korrekt felfogása van, amelyre u tána kétszáz évig kell várnunk 
a magyar irodalomban."23 Ez az állítás helyesbítésre szorul, mert Rimay János már 
1629-ben így írt: „Szabadságot adván tomácsolásunkban Cicero, maga is több szóval s 
igével azt megmagyaráznunk, akit egy szóval elegendőképpen ki nem mondhatunk"2 4 ; 
Medgyesi Pál pedig 1636-ban úgyszólván Pázmány gondolatát fogalmazta meg: a 
fordításnak „az én ítéletem szerint úgy kellene esni, hogy ne ismernék fordításnak 
lenni."25 Már a XVIII. században, egy protestáns kegyessegi irat fordítója, Szabó 
János azt vallja: „Nézni nem annyira az igékre, mint az igéknek értelmére" kell;26 

egy másik protestáns, Gombási István: „A fordításban igen szorossan a betűhez nem 
kötöttem magamat"2 7 ; s ekkor, aki — mint Szentsimonyi Ambrus ferencrendi szerzetes 
— „szorgalmatos betű-szerént lett fordítása"-val dicsekszik, az irodalom élő áramán 
kívül rekedt, archaikus jelenségnek számít.28 A szabad fordítás elve a XVII-XVIII. 

1 8„unaquaeque lingua suis proprietatibus loquitur." (V. 177.) 
19 BENDI Nándor, Pázmány Péter prédikációi és az ókori klasszikusok. Székesfehérvár, 1910. 
24-25. — A listavezetők idézeteinek száma: Augustinus, 353; Jeromos, 116; Eusebius, 69. 
20 A „szöveg" nyelvújítási szó. 
21 Idézi M I K L Ó S Rafael, A Krisztus követése magyar fordításai. Szombathely, 1935. 32. 
22Valéry Larbaud-tól idézi J. LABOURT, id. kiadása jegyzetében, III. 241. 
2 3 SÍK Sándor, Pázmány, az ember és az író. Bp. 1939. 74. 
24 Rimay levele I. Rákóczi Györgyhöz, 1629. május 25. Rimay János összes müvei. Bp. 1955. 436. 
25 MEDGYESI Pál, Praxis pietatis. I N C Z E Gábor kiadása. Bp. 1936. 19. A keresztyén olvasóhoz. 

— Az idézet folytatása: . . . „fonákul az írás ne esnék, azaz amit magyarra kellene fordítani, annak 
nem deák, német, anglus formán, hanem magyar módon kellene esni. Igazán mondom, igyekez
tem e z e n . . . " — Még egy érdekes összecsengés Pázmány és Medgyesi Pál előszavai között: „én a 
Biblia u tán nem olvastam könyvet, melynek előtte ezt nem itíltem volna fordításra méltónak" — 
írta Kempis-tolmácsolása elé a katolikus főpap; a protestáns prédikátor pedig, mintegy vele vi
tatkozva (Lewis Bayly müvéről): „a keresztyén, idvezülni kívánó embernek az egy Biblián kívül 
könyv soha ennél hasznosb kezében nem volt." (Az Ajánlásból, id. kiadás, 12.) 

26 Arnd Jánosnak az igaz keresztyénségről írott négy könyvei. Jena, 1741. Elöljáró beszéd, 25. 
paragrafus. 

2 7 Egy néhány válogatott és szükségesebb matériákra való prédikátziók. Melyeket Frantz és Német 
Nyelvekből Magyarra fordított [ . . . ] G O M B Á S I István. Kolozsvár, 1779. 32. 

28 Poenitentia az-az Szent Ágoston hipponiai püspök elmélkedési. Ford. P. F. N. N. A Csíki Sarlós 
Boldog Aszszony Klastromában, 1776. Az olvasóhoz. 
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században általánosan érvényesült, és többször ki is mondatott; Pázmány érdeme, 
hogy — Szent Jeromos szellemében — a leghatásosabban fogalmazta meg. 

* 

„Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra" — így fordítja Káldi a 
Genezis szavait (1.26.). Az egyházatyák ezt úgy értelmezték, hogy az ember az Isten 
képe, mert így teremtetett, de a hasonlatosságot magának kell, szabad akaratával, el
érnie.29 „Mindezeket — írja Stankovátsi Leopold — rövid summába foglalja Naziánzi 
Sz. Gergely, és azt mondja, hogy az igaz keresztyén ember életének nem egyébnek kell 
lenni, hanem imitatio Divinae Naturae, az isteni természet követésének, amelly jóság, 
igazság, szeretet és minden tökélletesség. Sz. Cypriánus pedig azt mondja, hogy az 
igaz keresztyén ember élete nem egyéb, hanem a bűnök halála és a jó erkölcsök élete; 
mert a sz. keresztségben megholtunk a bűnnek, és új életre támadtunk fel Kristus-
ban. A keresztyén embernek azért le kell rajzolni magában a Kristus életének képét, 
mert ennek billyeget vettük a szent keresztségben, és ezt kívánja látni mibennünk a 
mennyei Atya: conformes fieri imaginis filii sui, Rom. 8. v. 29. hogy hasonlókká legyünk 
az ő Fia ábrázatjához."30 Kempis egész könyve ennek a fontos tételnek a fejtegeté
se, az Isten fiához való hasonlóság eléréséhez ad tanácsokat, az egyházatyák hagyo
mányos szellemében, könyve címét is az ő szókészletükből választva: Imitatio Christi. 
Pázmány fordításában a cím Krisztus követése lett, s ha a követés szót erőtlenebbnek 
érezzük, mint az imitatiót, nem Pázmány tehet róla, mert a pontosabb utánzás nyelv
újítási alkotás. A latin főnevet Calepinus szótára is követésnek fordítja, és ezt a szót 
használja Pázmány az eredeti müveiben is.31 Kiss Ignác, aki 1885-ben szemügyre vet
te Kempis magyar fordításait, azt mondja, hogy Pázmány „nem egészen" váltotta 
be igéretét, „mert bizony sokszor meglátszik fordításán, hogy latinból csigázott"32 — 
és néhány szövegpéldával igazolja állítását, s Pázmány verziói helyett jobb megoldá
sokat kínál. Némelykor igaza van, némelykor túloz. „Sapientes dici" — írja Kempis; 
„tudósoknak mondatni" — fordítja Pázmány. „Ezen latinismust is — fűzi hozzá Kiss Ig
nác — könnyű lett volna elkerülni, például: tudósok hírében állani." A kérdés mármost 
az: megrovandó latinizmus-e egy szenvedő igealak — a XVII. század elején? Pázmány 
fordítói teljesítményéről akkor alkothatunk méltányos véleményt, ha apró fogyatékos
ságainak anakronisztikus fölhánytorgatása helyett bepillantunk műhelyébe. 

Az Imitatio Christi hosszabb-rövidebb részleteit már kódexíróink is fordították.33 

29 B A S I L E DE C É S A R É E (= Nagy Szent Vazul): Sur l'origine de l'homme. Ed. Alexis S M E T S 
et Michel van E S B R O E C K . Sources Chrétiennes, n° 160. Paris, 1970. 206-207, 208-209. — Az 
Egyház e hagyományos felfogását hosszan fejtegeti Cornelius a Lapide (1566-1637), Commeniaria 
in Pentateuckum Mosta. Venetiis, 1761. 42-44. Idézi, többek közt, Szent Jeromost: „notandum 
est, quod imago tunc (in creatione) facta sit tantum, similitudo in baptismate compleatur", 
továbbá Aranyszájú Szent Jánost: „Imaginem dixit, ob principatus rationem; similitudinem, ut 
pro viribus humanis similes fiamus Deo." 

30 STANKOVÁTSI Leopold, Vasárnapokra szolgáló predikáUiók. Első esztendő. Győr, 1789. I. 308. 
L. még Nűsszai Szent Gergelytől: „Christianismus est imitatio naturae divinae." Idézi Cornelius 
a Lapide, Commeniaria in quatuor propheias majores. Venetiis, 1761. 680. 

31 „Mely üdvösséges szép út a Christus követése." Advent IV. vasárnapjára második prédikáció. 
A prédikációk első kiadásában 81. 

3 2 Kiss Ignác, Kempis Tamás magyar fordításai. EPhK 1885. 236. 
3 3 M I K L Ó S Rafael: i. m. 18-28. 
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Bod-kódex 
íme azért, szerető atyámfia, mely ve

szedelemből szabadejthatod meg te maga
dat, mely nagy félelemtől menekedel meg, 
ha mastan ez világon mindenkoron félel
mes leendesz, és az te halálodról kétséges. 
Incselkedjél azért mastan ezképpen élnie, 
hogy inkább halálodnak idején őrölhess, 
hogynem félj. Tanolj mostan meghalnod ez 
velágnak, hogy akkoron kezdj élned Chris-
tusnak. Tanulj mastan mindeneket megu
tálnia, hogy akkoron Christushoz szabadon 
mehess. Gyeterjed mastan a te testedet az 
penitencia-tartásnak miatta, hogy akkoron 
bátorságos bizodalmat vallhass.34 

Pázmány 
Ihon, édes atyámfia, mely nagy vesze

delemből kifeselhetsz, mely nagy félelemtül 
szabadulhatsz, ha mindenkor félelemben 
lészesz, és szemed előtt forgatod halálodat! 
Úgy igyekezzél most élni, hogy halálod ó-
ráján örülhess inkább, hogysem retteghess. 
Most kezdj meghalni e világnak, hogy ak
kor élni kezdhess Christussal. Most utálj 
meg mindeneket, hogy akkor szabadoson 
mehess Christushoz. Most sanyargassad 
testedet penitentia-tartással, hogy akkor 
bizonyos bátorsággal lehess. (238)35 

Mintegy száz év telt el a két szöveg keletkezése között; ez idő alat t változott a 
nyelv, fejlődött az irodalmi stílus, apránként kibontakozván latinizmusaiból, de ahhoz, 
hogy Pázmány fordítását úgy olvashatjuk, „mintha magyarul í ra t ta to t t volna", az ö 
kivételes tehetsége kellett. 

Többnyire azzal ér el magyaros hatást , hogy Kempis éles, kihegyezett, de kissé 
ösztövér, csontos latinját szoválasztásai vagy éppen betoldásai által szemléletesebbé 
teszi, feldúsítja. A fordítás képzetköre tágabb, mint az eredeti műé. 

Ha minden esztendőben csak egy vétket 
kigyomlálnánk is . . . (221) 

Si omni anno unum vitium extirpare-
m u s . . . ( I . II .)3 6 

Igen javalljuk, hogy egyebek törvény 
alatt szorossan tartassanak; de magunk a 
zabolát nem akarjuk szenvedni. (226) 

Igazságot kell a Szentírásban keresni, 
nem ékesen szóllást vadászni. (216) 

Amennyire lehet, elkerülljed az emberek 
trécselését... (219) 

A tekélletes és ájtatos ember elrendeli 
először magában minden dolgait, mellye-
ket külső cselekedet ivei véghez kell vinni; 
és nem ezek vonják őtet a vétkes indulatok
nak kivánságira, hanem inkább ő igazittja 
ezeket az igaz okosságnak rámájára. (214.) 

Nem kicsiny dolog embernek klastrom
ban avagy más közönséges társaságban lak
ni; ott panasz nélkül magát viselni és mind 
szeme-húntáig hiven megmaradni. (226) 

Alios restringi per s tatuta volumus, et 
ipsi nullatenus patimur amplius cohiberi. 
(I. 16.) 

Veritas est in Scripturis sanctis quae-
renda, non eloquentia. (I. 5.) 

Caveas tumultum hominum, quantum 
potes . . . (I. 10.) 

Bonus et devotus homo opera sua prius 
intus disponit, quae foris agere debet. Nec 
illa trahunt eum ad desideria vitiosae incli-
nationis; sed ipse infiectit ea ad arbitrium 
rectae rationis. (I. 3.) 

Non est parvum in monasteriis, vei in 
congregatione habitare, et ibi sine quere-
la conversari, et usque ad mortem fidelis 
perseverare. (I. 17.) 

35 BOD-KÓDEX. Hasonmás-kiadás. Bp. 1987. 26-27. 
35 Pázmány fordítását összes munkái kiadásának első kötetéből (Bp. 1894) idézem, lapszám 

szerint. 
36 Könnyebb eligazodás végett közlöm a latin szöveg könyv- és caput-beosztásának számait. 
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Soli Deo et Angelis ejus opta familiáris 
esse . . . (I. 8.) 

. . . nee displiceant tibi paraboláé senio-
r u m . . . (I. 5.) 

Sed perfecti viri non facile credunt omni 
enarranti, quia sciunt infirmitatem huma-
nam ad malum proelivem, et in verbis satis 
labilem. (I. 4.) 

. . . magis eligunt magni esse, quam hu-
miles. . . (I. 3.) 

Divitibus noli blandiri, et coram ma-
gnatibus non libenter appareas. (I. 8.) 

Magna sapientia est, non esse praeeipi-
tem in agendis.. . (I. 4.) 

Persze, tévedésbe ne essünk! Ha azt olvassuk, hogy „akiben csak egy szikrája vol
na is az igaz szeretetnek" (225), hajlamosak lehetnénk fölkiáltani: milyen tősgyökeres 
magyar és pázmányos kifejezés! — ámde ez a szikra Kempis latinjából való: „qui scin-
tillam haberet verae charitatis" (I. 15.) — „ . . . ülj veszteg, mint a magán szakadott 
veréb a ház fedelén" (362): ez a rusztikus hasonlat sem a „népies" Pázmány leleménye, 
hanem szószerinti fordítás: „sede tamquam passer solitarius in tecto." (V. 12.) 

Pázmány egyik szóválasztása különös figyelmet érdemel. „Boldog, akit az Igaz
ság magán taní t , nem árnyékok és elmúlandó szózatok á l t a l . . . " (213) Az eredetiben: 
„Felix, quem veritas per se docet, non per figurás et voces t r a n s e u n t e s . . . " (I. 3.) A 
„figura" (a görög „tüposz" megfelelője) szakszó, az egyházi hermeneutika kulcssza
va. Azokat az ótestamentumi személyeket, szertartásokat, eseményeket minősíti, akik 
és amelyek újszövetségi párjuk előképei voltak. De miért fordítja Pázmány „árnyék"-
nak? Szent Pált követi s egyszersmind a magyar szokást. Az apostol leveleiben olvas
ható az előkép jelölésére az „umbra" szó, ezt helyettesítette később az egyházatyák 
„tüposz" vagy „figura" szava. A magyar irodalom azonban Komjáti Benedek fordí
tása nyomán Szent Pál kifejezését fogadta be, az „árnyék" („árnyékoz", „árnyékos") 
vált általánossá jó két századig valamennyi egyházi írónknál. Ezzel élt Bornemisza, 
Dávid Ferenc, Lépes Bálint és megannyi más. Amikor tehát Pázmány a „figura" szót 
„árnyék"-nak fordította, a bevett terminológiához, a hazai hagyományhoz igazodott; 
a „mintha először magyar embertül, magyarul írat tatott volna" elvének érvényesítése 
kívánta így.37 

Kempis fordítása közben Pázmány találkozott az ubi sunt formulával.38 

3 7 Pázmány szóhasználata következetes, „aliquibus in signis et figuris dulciter appareo, quibus-
dam verő in multo lumine revelo mysteria" — írja Kempis (III. 43.); a fordítás: „nemellyekben 
jelekben és árnyékokban édesdeden megjelenem, némellyéknek pedig nagy fényességben kinyilat
koztatom titkaimat" (315) Pázmány az „árnyék" szót használta Kalauzában és prédikációiban 
is. 

3 8 LUKÁCSY Sándor, Ubi sunt. Egy formula rövid életrajza. ItK 1989. 

. . . csak az Istennek és az ő szent an
gyalinak kívánjad gyakorlatos nyájasságát... 
(218) 

A vének példabeszédit fél kedvvel ne ve
gyed.. . (216) 

De a tekélletes emberek nem könnyen 
hisznek minden csacsogásnak\ mert tudják, 
hogy az emberi gyarlóság hajlandó a go
noszra, és könnyen botlik beszédében. (215) 

. . . inkább akarnak nagyon púposkodni, 
hogysem alázatosságban megmaradni 
. . .(215) 

Gazdagoknak ne hízelkedjél, és ne forogj 
örömest nagy urak körül. (218) 

Nagy bölcseség az, hogy cselekedetünk-
ban ne habahurjálkodjunk... (215) 

C 



, . . , , , , , Die Mihi, übl iüfit modo öffinéS líli 
. . . mondd meg, kérlek, hol vannak most domlni ét magiatrí, quos bene nösti, dum 

ama« urak és doetorok, kiket jól ismertél, &dhue viverérít, tt ifi stüdiis flóférettt? (1, 
mikor éltek és tudományokban virágoztak? 3 ) 
(214) ' 

Más helyeken Pázmány az eredetitől eltérő fordítást adottj vagy mert nem ismerte 
föl, hogy formula (eredeti müveiben sosem használta), vagy mert ízlése ismétlődés 
helyett változatosságot kívánt. 

Hol lappang tehát a kérkedékenség? Hol Ubi est ergo latebra gloríae? ubi eöfifU 
vagyon a magam tekélletességbe vetett bí« dentía de virtute eoncepta? (líí. 14.) 
zodalom? (284) 

De hon vagyon most ez az ájtatosság? Sed ubi esi haec devotio? ubi lacryma-
hon találtatik a szent könyvhullatásnak bő' rum sanctarum copiosa effusio? (IV, 11,) 
séges folyása? (359) 

Kempis fordítójának sokféle stilisztikai feladatot kellett megoldania, és Pázmány 
gyakorolhatta olyan írói eszközök használatát, melyek majd prédikációiban lesznek 
bevált fogásai. A halmozó technikára, mely stílusának fontos jellemvonása, számos 
példát talált az Imit&tiö Christi lapjain- Egy szép melléknév-szekvenciája így szólí 

A szeretetnél nincs semmi édesb, sem- Nihil duldus est arnere, nihil fertíus, 
mi erösb, semmi felségesb, semmi kedvesb, nihil altíus, nihil laetíus, nihil jueundius, 
semmi győnyőrüségesb, semmi teljesb és níhíl plenius, nihil melius ín eeele ét in 
jobb az égbe és a főidőn; mert a szefetet terra; quia amorex ßea flatus est; nm 
Istentűi származik, és semmiben meg nem potest, nisi ín Deo, super omnia creaia 
nyughatik, hanem csak a teremtett állatok requiescere. (III. 5.) 
felett való Istenben, (272) 

Pázmány itt szorosan követi az eredetit, mégis magyaros zamatot tud adni szöve
gének: természetesen folyó ritmusával. 

Bravúros szekvencia a következő; 
Engedd, édes szerelmes Jézusom, hogy 

minden teremtett állatok felett tebenned 
megnyugodjam; minden egészség és ékes
ség, minden dücsősség és tisztesség, minden 
hatalom és méltóság, minden tudomány és 
elmésség, minden gazdagság és mesterség, 
minden orom és vígaság, minden hírnév 
és dícsíret, minden édesség és vigasztalás, 
minden remenség és í g/f et, minden érdem 
és kívánság, minden adomány és ajándék 
felett, mellyet te adhatsz és szö vembe őnt-~ 
hetsz, minden vígaság és örvendezés felett* 
mellyet elmém megfoghat és érezhet* vége
zetre az angyalok* arehangyaJok és minden 
mennyei seregek felett* minden látható és 
láthatatlan állatok felett; mindenek felett* 
valami te nem vagy, én Istenem. (2§Ö-29i) 

A fordítás égy ponton elmarad az eredetitől: Kempis „ejéultatío* és ^gaudium^ 
szavaira Pázmány nem talált magyar szinonimákat, ezéít kétszer irt *vigaság#--otí 
egyébként viszont mtivesz&b szöveget tiyújjii mint az" Imitätw s^efzőjé: Ke&pisnél 
fárasztó a „super" szó tizenhats-zotos ismétlődése,- fé&mé&y *m étffcéf&ííí é§ éS-afc a 



szekvencia végén, ahol tagjainak amplitúdója növekszik, s ahol a mondanivaló az 
összegezés magas régiójába emelkedik — csak i t t , e fenséges zárlatban enged meg 
négyszeres ismétlődést („felett"), s ezzel a ritmusnak olyan fokozását, a mondatnak 
— kiterjesztett szárnyú sasként — olyan elevációját teszi lehetővé, amely Kempisnél 
ismeretlen. A magyar próza egyik legragyogóbb ékköve ez a passzus; öserejű tehetség 
és számító művészi tudatosság hozta létre. 

A szekvenciák fordítása bőségesen adott alkalmat Pázmánynak ritmikai gyakorla
tokra, egy szövegrész pedig prózavers írására késztette. A latin szavak gyakran egyfor
ma végződései helyenként rímszerű képződményeket alkotnak; ezeket Pázmány rímes 
prózában tolmácsolta; tudatosságára vall, hogy a rímek számát az eredetihez képest 
megnövelte. 

Minden cselekedetedben és gondolatod
ban úgy kellene magadat tartanod, mintha 
e napon vagy órán meg kellene halnod. Ha 
jó lelki ismerettel bírnál, nemigen retteg
tetne a halál. Jobb volna a büntül távúi 
járnod, hogysem a haláltúl futnod. A halál
hoz ha ma nem vagy kész, holnap mint lesz 
merész? Bizonytalan e mái nap; és mint tu
dod, hogy reád kél a holnap? Mi hasznunk 
hosszú életünkben, holott ily kevés jobbítás 
vagyon erkölcsünkben? [... ] Sokan számlál
ják esztendeit megtéréseknek; de gyakran 
kevés láttatja vagyon jobbulásoknak. Ha 
rettenetes a halál, talán a hosszú életben 
nagyobb veszedelem talál, (237) 

A „sermonis elegantia" e különleges és 
egy idézet, melyről az elemzőnek nincs mit 
mert „kedvesen foly." 

Sokszor mondottam néked, és ismét 
mondom: Hadd el magadat, hadd énre-
ám magadat, és nagy belső békeségben 
vigadsz. Mindenestül add magadat énéret
tem, semmit ki ne végy, semmit vissza ne 
kérj. Tisztán és állhatatossan ragaszkod
jál énhozzám, és én tied leszek. Szabados 
lészesz szüvedben, és a setétség le nem ta
pod téged. Erre igyekezzél, ezt kérjed, ezt 
kívánjad, hogy minden tulajdonodtul meg
foszthassad magadat, és mezítelen kövessed 
a mezítelen Jézust. Magadnak meghalj, és 
nékem örökké élj. Mikor erre jutsz, meg
szűnnek akkor minden hiúságos gondol
kodások, hamis háborodások és felettébb 
való szorgalmatosságok. Akkor eltávozik a 
mértéktelen félelem, és meghal a rendetlen 
szerelem. (310) 

Sic te in omni facto et cogitatu debe-
res tenere, quasi statim esses moriturus. Si 
bonam conscientiam haberes, mon multum 
mortem timeres. Melius esset peccata ca-
vere, quam mortem fugere. Si hodie non 
es paratus, quomodo cras eris? Cras est 
dies incerta; et qui scis, si crastinum habe-
bis? Quid prodest diu vivere, quando tarn 
parum emendamur? [... ] Multi annos 
computant conversionis, sed saepe parvus 
est fructus emendationis. Si formidolosum 
est mori, forsitan periculosius erit diutius 
vivere. (I. 23.) 

kommentált példái u tán következzék még 
mondania, legföljebb annyi, hogy szereti, 

Dixi tibi saepissime, et nunc iterum di-
co: relinque te, resigna te, et frueris magna 
interna pace. Da totum pro totó: nihil ex-
cipe, nihil repete, sta pure et inhaesitanter 
in me, et habebis me. Eris liber in cor-
de, et tenebrae non conculcabunt te. Ad 
hoc conare, hoc ora, hoc desiderare stude: 
Ut ab omni proprietate possis exspoliari, 
et nudus nudum Jesum sequi;39tibi mori, 
et mihi aeternaliter vivere. Tunc deficient 
omnes vanae phantasiae, conturbationes 
iniquae et curae superíluae, Tunc etiam 
récédet immoderatus timor, et inordinatus 
amor morietur. (III. 37.) 

39 A fontos kifejezés Szent Jeromostól való: „nudum Christum, nudus sequere". Ad Marcellinum 
et Anapsychiam. J. LA30URT kiadása, VII. 134. 



P á z m á n y a Bib l ián k ívü l n e m i smer t h a s z n o s a b b lelki o l v a s m á n y t , m i n t az Imitatio 
Christi. Véln i l ehe tne , h o g y j ó c s k á n k i a k n á z t a műve i készí tésekor . N e m így t ö r t é n t . 
P r é d i k á c i ó i b a n ( h a elég figyelmesen o lvas t am őket ) csak egyszer idézi K e m p i s t . És 
ekkor is csak l a t i n u l és t a r t a l m i összefoglalásban. 

Krisztus követése 
Egy kis fizetésért hosszú u t a t futnak; 

az örök életért sokan alég emelítik egyszer 
lábokat a földrül. A rósz kis hasznot szor-
ga lmatossan keresik; egy pínzecskéért n é h a 
ru tú l veszekednek; egy hiuságos dologért 
és kevés igéretért nem restéinek éjjel-nap
pal fá radni . (269) 

Prédikáció 
Pro modica praebenda, longa via curritur; 

pro aeterna vita, vix semel a muitis pes eleva-
tur. Nagy szégyen ez, Keresztyének, nagy 
gyalázat , hogy Chr is tusér t és az ö Orszá
gaért annyi m u n k á t nem teszünk, mennyi t 
egynehány pénzér t . 4 0 

Kempi s könyvének ez a részlete , ú g y te tsz ik , becsben ál l t a régiek e lő t t , m e r t t ö b b 
ször is fel-felbukkan — de n e m P á z m á n y fo rd í t á sában . 

Csete István — Gyalogi János: 
Egy kis nyereségért T o l n á t - B a r a n y á t bejár juk; Pro Regno Caelorwm vix pes a terra 

levatur, menyországér t egy n y o m á s t t e n n i sa jná l juk , ú g y m o n d Kempis T a m á s . 4 1 

Simon Máté: 
Pro modica praebenda, longa via curritur, egy kevés nyereségér t hosszú u t a k a t meg

f u t u n k (így panaszo lkod ik Kempis T a m á s ) , az örök é le té r t pedig még egyet lépni is 
res te l lünk; va lami h ívságos dologér t é j je l -nappal n e m á t a l l u n k f á r a d o z n i . . . 4 2 

K e m p i s t , „ a m a n a g y tökél le tességü a t y á " - t , 4 3 t i sz te l ték , de n e m n a g y divat volt 
idézni , és h a mégis , akkor sem P á z m á n y fo rd í t á sá t , n o h a az ú j meg új k i a d á s o k b a n 
(1624, 1638, 1648 s t b . ) , 4 4 á l l a n d ó a n a p i acon forgot t . 

Hajnal Mátyás 
. . . a te a í ta tos szolgáddal , Kempis Ta

mással , kívánom Uram, minden szentid-
nek, kik világ kezdetitől fogva kedvesek 
vol tak, és világ végéig kedvesek lesznek ná
lad, hozzád való buzgóságos szeretetöket 
érzenem m a g a m b a n . 4 5 

Pázmány 
Uram, nagy aj ta tossággal és buzgó sze

retet tel , szüvemnek teljes kevánságával és 
gerjedezésivel akarlak téged fogadni , amin t 
kevántanak téged a részesülésben sok szent 
és istenes emberek, kik te előtted kedvesek 
voltak a szentségekért, és buzgó a j ta tos-
ságban éltének. (367) 

4 0 Virágvasárnapi második prédikáció. Pázmány prédikációinak első kiadásában 479. 
4 1 CSETE István, Panegyrici sanciorum patronum Regni Hungáriáé. Ford. GYALOGI János. Kassa, 

1754. 214. — A beszéd 1702-ben hangzott el. 
4 2 S I M O N Máté, Az Isien-félőknek mind ezen a világon, mind o másikon-való boldogságokról húsz pré-

dikátziók. Vác, 1800. 274. — Ugyanennek a passzusnak más fordítása: „csekély nyereségért nagy 
utakat tesznek; az örök életért s talpnyi földért nagy port indítanak, csekély dologért s igére
tért éjjel-nappal fáradnak; de az örökkévaló kinccsel, tisztelettel, dicsőséggel keveset gondolnak." 
Simon Máté beszéde Szentháromság napjára. In ALEXOVICS Basilius, Vasárnapi prédikátziók. 
Nyári rész. Pest, 1791. II. Toldalék. XCVI. 

4 3 S Z A B Ó István, Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók. Nagyszombat, 1746. II. 224. 
44 M I K L Ó S Rafael, i. m. 57-58. 
4 5 RMKT XVII/7. 504. 
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Csete látván — Gyaíogi János 
... szent igaz Kempis Tamás mondá

sa: Melior est humilis rusticus, qui Deo servit, 
quam superbus Philosophus; Jobb egy Isten
félő együgyű paraszt a büszke filozófus
nál . . . 4 6 

Csúzy Zsigmond 
... ezért mondja vala boldog emléke

zetű Kempis Tamás; Non est vera libertás, 
nee bona laetitia, nisi in timore Dei, cum bo
na conscientia. Hogy nincs, nem volt s nem 
is lészen igaz szabadság és valóságos öröm, 
hanem jó leikiesmérettel, csak az isteni 
félelemben.47 

Pázmány fordításának mellőzése nem ellenszenvből, hanem régi egyházi íróink 
munkamódszeréből ered. Latin idézeteiket rögtönözve tolmácsolták magyarul, több
nyire nagyon szabadon és néha jobban, mint Pázmány. Ez volt az általános szokás, 
Pázmányé is. Az Imitatio Christi remek fordítását, úgy látszik, nemigen tar tot ták kéz
nél. 

Kivétel talán Stankovátsi Leopold. Megesik, hogy ő is maga fordít,48 többnyire 
asonban Pázmány szövegét veszi át.49 Kempis-citátumainak száma, más prédiká
torokhoz képest, meglepően nagy, és nem csak az Imitatio Christit, hanem Kempis 
egyéb munkáit is idézi. Kempis ugyanis nem egykönyvűíró (mint vélni lehetne abból, 
hogy mindenki csak a főművét emlegeti); írt Ő sermókat, meditációkat, solíloquiumot, 
Hortulus rosarwm és Vallis liliorum címmel egyéb kegyességi műveket, lelkigyakorlatos 
elmélkedéseket, imákat, életrajzokat, még verseket is, bár ezt nem kellett volna. Egyik 
beszédéből Stankovátsi igen szép részletet idéz, Krisztus keresztjéről, mely élőfához 
hasonlíttatik: „ennek a fának gyökere alázatossság és szegénység; héja fáradság és pe-
nitentia-tartás; ágai irgalmasság és igazság; levelei igazmondás és tudomány; virági 
tisztesség és szemérmetesség; illatja józanság és mértékletesség; szépsége tisztaság és 
engedelmesség; fényessége igaz hit és állhatatos reménység; erőssége bátorság és békes
séges tűrés; hosszúsága hosszú várakozás és végig megmaradás; szélessége kegyesség 
és egészség; magassága szeretet és bölcsesség; gyümölcse öröm és mennyei dicsőség."50 

4 6 CsETE István, i. m. 235 bis. 
47CsÚZY Zsigmond, Lelki éhségei enyhétő evangeliomi kőlcsönyözöit három kenyér, Pozsony, 1724. 

596. 
4 8 „Ha minden esztendőben csak egy gonosz indulatot meggyőznénk, egy rossz szokást kiirta

nánk is magunkból, úgymond Kempis Tamás, végre tekélletesek lennénk." Stankovátsi vasár
napi prédikációi. Első esztendő. Győr, 1978. I. 36-37. V.o. Pázmány fordításának már idézett 
passzusával. (221) — Más példa: „Tisztelendő Kempis Tamás a Kristus kővetésérül írt arany 
könyvecskéjében azt mondja: minden ember természet szerént tudni kíván, de a tudomány az 
Isten félelme nélkül mit használ? Jobb az alázatos paraszt ember, aki Istennek szolgál, mint
sem a kevély filosophus... " Stankovátsi vasárnapi prédikációi. Harmadik esztendő. Komárom, 
1798. I. 45-46. V.o. Pázmány és Csete István idézett forditásrészleteível. 

4 9 Stankovátsi vasárnapi prédikációi. Első esztendő, I. 494, IL 7, H. 530; STANKOVÁTS* Leopold, 
Hangzó trombita. Harmadik rész. Komárom, 1800. 162-163; s tb , 

50 STANKOVÁTSI Leopold, Makula nélkül való tűkor. Harmadik rész. Komárom, 1799. 126. A la
tin eredeti: „Hujus enim nobilissimae et felicissimae arboris radix est humilttas et paupertas; 
cortex, labor et poenitentia; rami, misericordia et justitia; fólia, veritas et doctrina; flores, ho-
nestas et pudicitia; odor, sobrietas et abstinentia; pulchritudo, castitas et obedientia; splendor, 

Pázmány 
.,. jobb renden vagyon dolga az aláza

tos pórnak, mely Istennek szolgál, hogysem 
a felfuvalkodott filozófusnak . . . (212) 

Pázmány 
Nincs igaz szabadság, sem tekélletes vi-

gaság az isteni félelem és jó lelki ismeret 
kivül. (233) 
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Stankovátsinál még arra is van példa (talán az egyetlen irodalmunkban), hogy egy 
prédikációja egyik részletének kidolgozásához Kempis beszédét vette mintául (vagy 
mind a ketten közös forrásból merítettek, valószínűleg Szent Bernáttól). Szerzőnk 
Isten irgalmasságát Dávid király példájával illusztrálja, aki megkegyelmezett föllázadt 
fiának: servate mihi puerum Absolom. (Sámuel könyve, 18,12.) Hasonlóképpen az 
Űr, az ítélet napján, amikor „minden elementomok felfegyverkeznek a bűnös ember 
ellen"; „feltámad a tűz, és azt mondja: én megemésztem az istentelent; de az Isten 
irgalmassága azt kiáltja, servate, tartsátok meg! Feltámad a víz, és azt mondja: én 
elburítom s megölöm; de az Isten irgalmassága azt kiáltja: servate, tartsátok meg! 
Feltámad a levegő ég, és azt mondja: én megfojtom, pestissel megdögleltetem; de az 
Isten irgalmassága azt kiáltja: servate, tartsátok meg! Feltámad a föld, és azt mondja: 
én elnyelem s porrá teszem; de az Isten irgalmassága azt kiáltja: servate, tartsátok 
meg!"81 Kempisnél a szekvencia sokkal hosszabb: az ítéletkor vádlóként lépnek föl az 
angyalok, az ördögök, a pátriárkák és a próféták, az apostolok és az evangélisták, a 
mártírok, a hitvallók, a papok és az egyházdoktorok, a remeték, a szent szüzek és 
özvegyek, a prelátusok és az egyházi elöljárók, a szerzetes testvérek, sőt a világiak 
is, végül pedig: „Accusabunt nos insuper elementa..." — és következik a magyar 
prédikációrészlethez hasonló szöveg, Stankovátsi esetleges mintája: „Ignis dicet... , 
Aer dicet... , Aqua dicet. . . , Terra dicet... ."52 

Prédikátoraink nagy többsége nem tanúsított akkora érdeklődést Kempis iránt, 
mint Stankovátsi. Az Imitatio Christi, a világ egyik legolvasottabb, számtalanszor 
kiadott könyve, inkább a lelkekre, mintsem irodalmunkra hatott, Pázmány fordítása 
sem lett irodalmi szenzáció, nem vált normává, eleven stilisztikai hatóerővé. Mintha 
csak azért készült volna, hogy majdan ínyenc irodalomtörténészek csemegéje legyen. 

* 

Régi prédikációink tele vannak idézetekkel. „Sermo presbyteri scripturarum lectio-
ne conditus sit" —írta elő Szent Jeromos.53 Ez akkor még csak a Bibliára vonatkozott; 
később az egyházatyák és más kegyes szerzők munkái is sűrű idézgetés forrásai lettek. 
Az egyházi író nem eredetiségre törekedett, hanem tekintélyt tisztelt és hagyományt 
őrzött. „Magam gondolatit és újomból szopott dolgokat nem írok: Isten könyvéből, 
az Anyaszentegyház doktorinak írásiból vettem tanításimat" — közölte prédikációi 
olvasóival Pázmány.54 Ez a módszer egyrészt a hirdetett tan hitelességét szavatol
ta; másrészt: amikor az elhangzott beszéd sajtó alá került, már irodalmi mű volt, 
értelmiségi közönséghez, kollégákhoz szólt, bizonyságot kellett tennie a szerző mű
veltségéről, a szakirodalomban való jártasságáról. Mennél többször, annál jobb. Sok 
egyházi beszéd vendégszövegek mozaikja. A leginkább éppen a nagyoknál; ők voltak 

fides recta et spes firma; fortitudo, magnamimitas et patientia; longitudo, longanimitas et per-
severentia; latitudo, benignitas et concordia; altitudo, charitas et sapientia; dulcedo, amor et 
laetitia; fructus, salus et vita aeterna." Vener. viri Thomae a K E M P I S [.«.] Opera omnia. Colo-
niae Agrippinae, 1660. I. 80. — Stankovátsi Leopoldon kívül még Kosztolány Sándornál találtam 
olyan Kempis-idézetet, mely nem az Imitatióból való: „Húzza az alázatos Jézus az ö keresztét 
az istentelenekért, hogy megszentelje az istenteleneket; szenved az alávaló szolgákért, hogy ö-
ket országa örököseinek rendelje. Úgymond Tiszt. Kempis Tamás." KosZTOLÁNY Sándor, Négy 
esztendő-béli böjti napokra rendeltetett szent beszédek. Pozsony és Pest, 1798. III. 66. Kempisnél: De 
Christi passione. Opera omnia, id. kiadás, I. 238. 

5 1 Stankovátsi vasárnapi prédikációi. Második esztendő. Győr, 1790. II. 447-448. 
5 2 De districto Dei judicio, ubi accusabunt nos omnes creaturae. K E M P I S , Opera omnia, íd. 

kiadás, I. 51-56. 
5 3 Ad Nepotianum presbyterum. J. L A B O U R T kiadása, II. 183. 
54 A keresztyén olvasókhoz. (Pázmány prédikációi előtt, számozatlan lapon.) 
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a legtudósabbak. Az idézeteket rendszerint az eredeti latin nyelven közölték, de több
nyire — részben vagy egészben — magyar értelmét is hozzáfűzték, ezért valamennyi 
régi egyházi írónk egyszersmind fordítónak is tekinthető. 

Pázmány szabad és magyaros fordítói gyakorlatának számtalan példáját találjuk 
meg prédikációiban. 

Advent második vasárnapjára irt első beszéde arról szól: „Miért sanyargatja Is
ten híveit a földön, és ellenségit gyakorta kedvekre tart ja?" Az Úr látszólag furcsa 
viselkedésének bölcsességét Pázmány példával világítja meg: 

„Láttátok-e, mint bánnak az orvosok a betegekkel? Akinek életét meg akarják 
tartani, vassal, tűzzel kínozzák; éhséggel, szomjúsággal fárasztják; csontjokat szedik; 
tagokat metélik; keserű italokkal kérődtetik: egy szóval, úgy bánnak a szegény beteggel, 
mintha szegödségek arra volna, hogy kínozzák őtet." 

Az orvosi példázat az egyházatyáknál igen gyakori,55 Pázmány azonban ezúttal 
nem valamelyiküktől kölcsönzött, hanem kedvenc Senecájától: 

„Si miraris haec [száműzetést s egyéb sorscsapásokat] pro aliquo esse, miraberis 
quosdam ferro et igne curari, nee minus fame ac siti. Sed, si cogitaveris tecum remedii 
causa quibusdam et radi ossa et legi et extrahi venas et quaedam amputari membra 
quae sine totius pernicie corporis haerere non poterant, hoc quoque patieris probari 
tibi, quaedam incommoda pro iis esse quibus accidunt . . . . "5 6 

Seneca szövegének ez a nagyon szabados adaptációja kitűnő példa arra, hogy Páz
mány, ha úgy lát ta jónak, inkább íróként, mint fordítóként („nec ut interpres, sed ut 
orator") tolmácsolt, és arra is figyelmeztet, hogy amit stílusának méltatói kiváltképp 
pázmányosnak tartanak: a mozgalmas részletezést, Pázmány gyakran már forrásszö
vegeiben megtalálta, csak követnie kellett. 

Seneca példázatát szónokunk Szent Jeromos gondolataival folytatja, idézve is: 
„De mikor látják [az orvosok], hogy a betegség meggyőzte a természetet, és nincs 

reménység a felgyógyulásban, nem hogy nehéz itallal erőltetnék, vagy kedves eledeltűi 
tilalmaznák a beteget, de sőt valamit kíván, mindenben kedvét töltik: Medicus, si cessat 
curare, desperavit, és kétségbe esvén gyógyulásaiul, néki vetik a zabolát. Nagy dolog 
ez: Senki nem csudálja, hogy e világi orvos tűzzel és vassal, éhséggel és szomjúsággal 
orvosol; azon pedig ennyin csudálkozunk, törődünk, hogy Isten, Hic úrit, hic secat, ut 
aeternum parcat, itt égeti, vagdalja az igazakat, hogy meggyógyítsa és örökké megtartsa, 
a gonoszokat pedig kedvekre bocsátja, de boldogságából kirekeszti." 

Pázmány szokása egyik idézetét a másikba ölteni, Seneca és Szent Jeromos u tán 
tehát Szent Ágoston következik: 

„Amely ökröt mészárosnak akarsz adni, munkára nem fogod; mezőn, gyenge sar-
jún szabadgyában gázoltatod; Taurum eligatum victimae, permittis errare libere, et vas-
tare quae potest, usque ad diem occisionis; Amellyet pedig magad szolgalatjára tartasz, 
gyakran befogod; ekét, boronát, szekeret vontatsz vélle, és minden munkára hajtod". 
(32a)57 

Mivel ez a dolgozatom Szent Jeromos jegyében áll, a továbbiakban tőle vett citá
tumok egynéhányának fordítását mutatom be. 

A Vulgata megalkotójának müveit nemcsak Pázmány, más prédikátorok is szívesen 
idézték, különösen sokszor Káldi. Ki-ki a maga érdeklődése és igénye szerint: Pázmány 
többnyire erkölcsi tanításait támasztotta alá Szent Jeromos tekintélyével és szép mon
dataival, Landovics István a hitelvi fejtegetéseit. Ez lehet az oka, hogy ritka az olyan 
szövegrész, melyet többen is lefordítottak. 

55 Ókeresztény írók, VI /1 . Szerk. VANYÓ László. A kappadóktax atyák. Bp. 1983. 858. (Szerkesztői 
jegyzet.) 

56 De Providentia, 3. caput, az elején. 
5 7 Pázmány prédikációit az első kiadás lapszámának megadásával idézem. 
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Pázmány Szabó István 
. . . a Szent Jerónimus mondása szerént: . . . azt meri mondani Szent Hyeronimus: 

Dives, aut iniquus, aut haeres iniqui; Minden Omnis dives, aut iniquus, aut iniqui haeres. 
gazdag hamis, vagy hamisról szállott reá Minden gazdag vagy hamisan keres, vagy 
gazdagsága.(356) hamis keresmények örököse.58 

Pázmány Kelemen Didák 
... vipera mellett fekszik, úgymond Sz. . . . Sz. Hyeronimus azt mondja: Vipera 

Jerónimus, aki gonoszokkal együtt lakik. mellett fekszik, aki gonoszokkal társolko-
(933) dik.59 

Pázmány bőséges idézetválasztékából néhány szép példa: 

„Non confundant opera tua sermonem tuum; ne, cum in Ecclesia loqueris, tacitus quilibet 
respondeat: Cur haec dicis, ipse nonfacis? [... ] Cselekedetedet ne hazudtolja tanításod; 
mikor tanítasz a templomban, senki azt ne gondolhassa: Miért nem miveled, amit 
tanítasz?" (A keresztyén prédikátorokhoz intés, számozatlan.) 

„Szent Jerónimus azt írja, hogy Cunctis peccatiis et fornicationibus pejor est doctrina 
Haereticorum; Minden bűnöknél és paráznaságoknál gonoszabb és veszedelmesebb az 
eretnek tudomány." (290) 

„ . . . halljad, mit ír Szent Jerónimus: Tenera res in feminis, fáma puditiae est; et quasi 
fios, cito ad levem marcescit aurám. Scio multas, clausis ad publicum foribus, non caruis-
se infamia servulorum quos suspectus faciebat, aut cultus immoderatus, aut ex conscientia 
amoris occulti securus animi tumor, qui etiam bene dissimulatus erumpit, et conservos quasi 
servos despicit. Gyenge dolog, úgymond, az asszony tisztaságának híre; és mint a vi
rág, kicsiny szelecskétül meghervad. Tudok sokakat, akik megvonták magokat, kinn 
nem forognak, betéve tartják ajtajokat, de azért gyalázatos hírben kevertettek a szol
gákkal, kik gyanuságba estek vagy cifra öltözetekkel, vagy a titkon való szerelemnek 
bizakodásából származott kevélységgel, mely a szolga-társokat úgy ta r to t t a mint szol
gákat." (143) 

Egyik idézetére Pázmány a margón e szavakkal hívja föl a figyelmet: „Eleganter 
describit Hyeronimus . . . " (349) — és az egyházatya stilisztikájában oly fontos elegan-
tiát, mely gyakran a szentenciózus tömörségben áll, maga is többnyire igen sikeresen 
tudja magyarul megvalósítani. 

„Az Úr Isten Omnia in mensura et numero et pondere disponii; Mindeneket mértékre, 
számra és fontra cselekszik." (117) 

„Vinolentos sacerdotes et Apostolus damnat, et lex vetus prohibet; Boros papokat az 
Apostol kárhoztat, a Törvény tilalmaz." (225) 

„Anima, nimio sanguine et adipibus quasi luto involutae, nihil tenue, nihil caeleste, sed 
semper de carnibus et ructu cogitant A kövér hájban, mint annyi sárban elmerült lélek 
nem a mennyei dolgokról, hanem húsról és kérődésrül gondolkodik." (435) 

Szent Jeromos szövegeivel — mind a latin passzus idézésével, mind pedig a fordí
tásával — Pázmány szabadon bánik: kihagy, változtat, hozzátold, ahogyan a maga 
gondolatmenete, a maga mondatfűzése megkívánja: 

5 8 S Z A B Ó István, i. m. II. 198. 
59 K E L E M E N Diák, Búza fejek. Kassa, 1729. 144. — A két szónyi különbség ellenére valószínű, 

hogy a minorita szerző ezt az idézetet Pázmány prédikációjából írta ki, mert szokása volt bőven 
kölcsönözni a nagy hitszónoktól. Ezt teszi éppen az idézet szövegkörnyezetében is. Vö. O C S K A Y 
György, Pázmány hatása Kelemen Didák prédikációiban. Itk 1982. 436-448. 
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„ . . . propter vitia sacerdotum, Dei sanctuarium destitutum est; Kevés gonosz pap lator-
ságáért a böcsülletes papság tiszteletlenségre ju that ." (926) 

— ha itt-ott mégis szóról szóra fordít, az eredmény nem mindig szerencsés: 

„ Venter merő aestuans cito despumat in libidine; a borral gőzölgő has hamar fajtalan
ságra tajtékozik." (224) 

A „tajtékzó has"-féle idegenszerű kifejezés60 azonban a legnagyobb ritkaság, talán 
ez az egyetlen példa. Az idézetek nem zökkentenek ki Pázmány saját dikciójának 
élvezetéből. Már csak azért sem, mert a rövidebb citátumokat gyakran beleszövi a 
maga mondatába. 

„Aki azért lelkével nem akar fizetni fiáért, úgy tanítsa őtet, amint Sz. Jerónimus 
mondja, hogy Jurare non discat; mentiri sacTÜegium putet; Esküdni ne tudjon; a hazug
ságot szentségtörésnek tartsa." (198) 

„Szent Jerónimus azt parancsolja Leata asszonynak, hogy ha maga nem neveli 
gyermekét, oly dajkát válasszon, Nutrix ipsa non sit temtdenta, non lasciva, non garrula; 
mely részeges, buja, nyelves ne légyen." (199) 

„Minekutána azt mondotta Jerónimus, hogy a pogány Scotusok emberhúsnál gyö-
nyörüségesb étket nem tartottak, azt írja, hogy: Quasi Piatonis politiam et Catonis sec-
tentur exempla, proprias uxores non habent; sed, ut cuiquam libitum est, pecudum more la-
sciviunt; A Plató törvénye és Cáto példája szerént, barom módra, ki kivel akart, azzal 
bagzott." (372) 

Pázmány azért idézi az eredeti latin mondatokat, mert ezt követelte tudós becsülete 
és a szokás. De ha valaki „deákul nem túd, vagy aki a kösség előtt deákul nem akar 
olvasni," mellőzheti a latin szavakat, mert „csorba nem esik" az értelemben, sőt a 
magyar szöveg „úgy foly, mintha a deák szók közbevetve sem volnának."61 A szerző 
felhatalmazásával tegyünk egy próbát: 

„Nevezet szerént senkit nem illettem; a bűnök ellen szóllottam. Valaki ezért nehez
tel reám, magárúi vallást tészen, hogy része vagyon a bűnben. Mikor a szabó megüti 
az asztalt, az olló kimutatja magát; mert noha őtet nem illetik, de o t tan megcserdül; 
úgy, akinek hol fáj, ot t tapogatja, akármely gyengén illetik is." (Intés, számozatlan) 

Ugyan ki mondaná meg e latintalanított szövegrészről, hogy az eleje és a vége 
fordítás, Szent Jeromostól, ül. Plutarkhosztól,62 és csak a nevezetes szabó-hasonlat 
Pázmány sajátja? (Amig valaki ennek is ki nem deríti a forrását.)63 

Pázmány citátumai Szent Jeromos életművének igen alapos ismeretéről tanúskod
nak. Idézte Biblia-kommentárjait, vitairatait Advtrsus Jovinianum, Adversus Helvidium, 

60Telegdi Miklós, szabadabban és egyszerűbben fordítva, elkerülte a szokatlan szókapcsolatot: 
„az dobzódás és részegség paráznaságnak gerjesztője. Mert úgymond szent Hieronimus, hogy 
az borral és étekkel megrakodott hasat követi az szeméremtestnek gonosz kévánsága." Telegdi 
Miklós, id. mű. 10. — Baróti Szabó Dávidnak, velem ellentétben, tetszett Pázmány szokatlan 
szókapcsolata, a szép stilisztikai példák közt idézi. A magyarság virági. Szedte B A R Ó T I S Z A B Ó 
Dávid. Komárom, 1803. 72. 

61 Négy dologrul tudósíttatnak az olvasók. (A prédikációk előtt.) 
6 2 Szent Jeromos: „Neminem specialiter mens sermo pulsavit; generalis de vitiis dísputatio est: 

Qui mihi irasci voluerit, prius ipse de se, quod talis sit, confitebitur." — Pázmány természetesen 
Plutarkhoszt is latinul idézi: „Ubi quis dolet, ibi manum habet." 

6 3 Jóval később, Kónyi Jánosnál is megvan Pázmány „megfigyelése": „A szabóknál szokás, hogy 
mikor az ollót keresik, tehát az asztalt megütik, ha nem csörren-é." K Ó N Y I János, A mindenkor 
nevető Demokritus. Bp. 1981. 96. 
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életrajzait (Remete Szent Pálról, Hilariusról, Macariusról), De viris illustribus című tör
téneti munkáját , legtöbbször a leveleit, Ebből a betűtengerből kitűnő tájékozottsággal 
és biztos memóriával emelte ki azokat a passzusokat, melyek egy-egy prédikációjának 
fejtegetéseit támogatták és ékesítették. Volt úgy, hogy egyszerre két művéből válasz
tott ki rokon gondolatokat: 

„ . , . a Sz. Jerónimus mondása szerént, Esus carnium, potus vini, ventrisque saturitas 
seminarium libidini est.64 [,..} Non Aethnaei ignes, non Vulcania tellus, non Vesuvius tantis 
ardoribus aestuant, ut juvenibus medullae vino plenae et dapibus infiammatae:65 A teli has 
fészke és forrása a bujaságnak. És nincs oly nagy tüze az Etna hegyének, mint az ifjú 
ember velejének, mikor jó étkekkel és borral felgyújtátik." (433-434) 

Nem kerülte el Pázmány figyelmét az a nevezetes levél,66 melyben Szent Jeromos 
leírta hosszú bőjtőlés miatt támadt vízióját. Idézni sok lett volna, összefoglalta tehát : 

„Ne csak böcsülljük és tiszteljük az isteni bölcseség tárházát, a Sz. Bibliát, hanem 
olvassuk, és életünket ahhoz igazítsuk; hogy úgy ne járjunk, mint Szent Jerónimus, ki 
azt írja magárúi, hogy mikor néki jobbízűnek tetszenék az Egyiptom büdös hagymája, 
hogysem, az Isten mannája,67 s inkább gyönyörködtetné a Cicero olvasása, hogysem 
a Szent írás forgatása, Isten széki elébe ragadtatok, és azzal vádoltatok, hogy inkább 
Ciceronianus, hogysem Christianus." (394)68 

Az Egyház számára életfontosságú kérdésről van itt szó: a bibliai és a világi (an
tik, pogány) műveltség viszonyáról. Viták után , melyben fontos szerepe volt Nagy 
Szent Vazul könyvecskéjének,69 a dilemma a világi irodalom javára dőlt el: szabad 
az antik írókat olvasni, idézni, de csak mint a Biblia mellett másodrangú tekintélye
ket, mint a keresztény hitelnek és erkölcsi tanok önkéntelen megerősítöit. Emellett 
érvelt Pázmány is prédikációi elé helyezett Tudósításában, és bőségesen idézte a po
gány szerzőket, Hierarchiájukkal persze tisztában volt. Olvasta az Eustochiumhoz írt 
levélben, épp a lázálom leírása előtt, Szent Jeromos elítélő szavait: mit ér Horatius a 
Zsoltárok könyvéhez képest, mit az Aeneis az evangéliumok, Cicero Szent Pál mellett? 
Olvasni őket vajon nem oly felháborító-e, mint a bálványok templomában lakomázni? 
Igaz, a tiszták számára minden tiszta; mégis: szabad-e egyaránt inni Krisztus és az ör
dögök kelyhéből?70 Pázmány olvasta ezt a passzust, de az Egyház türelmesebbé vált 
gyakorlatához igazodott, és igehirdetése javára kamatoztatta klasszikus műveltségét. 
Egy helyt épp Szent Jeromos szavaihoz társított pogány szerzőktől vett idézeteket. 

„Nem szükség a részegségből történt esz-vészeseknek példáit számlálni; mindennap 
eleget láthat , aki részegesek között forog; holott Crateres mensaeque volánt, areaegue 
Deorum; az asztalok és pohárok röpdösnek az emberek fején; vagy, amint Szent Je
rónimus szól: Videos alios, pocula in tela vertentes; scyphum in faciem jacere convivae; a 

64 Contra Jovinianum. 
65 Epistola ad Furiam. 
6 6 Ad Eustoehium. J. LABOURT kiadása, I. 100-160. 
6 7 Ess a bibliai utalás (Mózes IV. könyve, 11. 5.) nincs meg Szent Jeromos episztolájában. 
6 8„Interrogatus conditionem, Christianum me esse respondi. Et ille qui residebat: »mentiris«, 

ait, »Gieeronianus es, non Christianus«," (I, 145.) 
6 9 Buzdítás az ifjakhoz; hogyan olvashatják haszonnal a pogány irodalmi műveket? Ókeresztény írók, 

V l / l , 213-219. 
T0„Quid faeit cum psaiterio Horatius? cum evangeliis Maró? cum apostolo Cicero? nonne 

scandalizatur fráter, si te viderit in idolio recumbentem? et licet »omnia munda mundis et nihil 
reicjendum sit, quod gratiarum actione percipitur«, tarnen simul bibére non debemus calicem 
Christi et calicem daemoniarum." (I. 144.) 
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pohárok, itcék nyilakká változnak, és a torok nedvességét véres aggyal szárasztják." 
Ezután még Plutarkhoszra hivatkozik a szöveg, majd újabb antik vers idézettel 

zárul: „hamar szarvat vészen, aki bort iszik: Vei paupeT cornua sumit;71 mert jó legény 
a bor." (226) 

Szent Jeromos víziójának és megfeddetésének leírását Pázmány eredeti módon 
használta fel. Az egyházatya a pogány művek olvasását ítélte el, idézője az eretnek 
könyvekét — és a virágénekeket: 

„ 0 is [ti. Szent Jeromos] azután elbúlcsúzván a világi írásoktúl, mindenestűi a 
Szent írás tanulására fordítá elméjét. Ja j , ki sokan ollyanok a keresztyénségben, mint 
a patikárosok szelencéi, mellyekrűl az szokták mondani: Aliud in scripto, aliud in pixide; 
hogy nincs a szelencében, ami az írásban; mert sokszor a felső polcokon álló skatulákra 
írják, hogy illyen vagy amollyan drága orvosság vagyon benne, maga [= noha] üres 
vagy talmi gazzal teljes. Hlyen, aki keresztyén nevet visel, de nem a keresztyénséghez 
illendő tudományokban foglalja elméját, hanem csúfos bolondságokról, vagy fajtalan 
szerelmeskedésekrűl [!], vagy kárhozott eretnekségekrűl íratott könyvek olvasásában 
tölti idejét. Eszébe nem vészi, hogy ezek, Equi Trojani, ollyanok mint a Trójába vitt 
faló, mely csalárdsággal teljes lévén, veszedelmet hoz fejekre. Ollyanok, mint a Sirenák, 
mellyek édes beszéddel csalogatnak a halálra." (394) 

Pázmány idézeteit vizsgálva egyaránt csodálhatjuk a szabad és jómagyarságú for
dítót s a szuverén alkalmazót. Az írót. 

Sík Sándor figyelt föl arra, hogy Pázmány perikopáinak szövege eltér Káldi Biblia
fordításától.72 

Pázmány Káldi 
Az üdöben monda Jézus az ö tanítva- És jelek lesznek a napban és a hóidban 

nyinak: Jelek lesznek a napban és hóidban és a csillagokban, és a földön a népeknek 
és csillagokban, és a földön népek szoron- szorongatása, a tenger zúgása és a habja-
gatása, a tengernek és a haboknak öszveelegye- inak felháborodása miatt; elszáradván az 
dett zúgása miatt; elszáradván az emberek emberek azoknak félelme és várakodása mi-
azoknak félelme és várása miatt, mellyek at t , mellyek az egész világra következnek, 
az egész világ kerekségére következnek, mert mert az egek erei megindulnak; és akkor 
az egek erei megindulnak; és akkor látják látják az Ember fiát eljöni a felyhöben 
az ember fiát eljőni a felhőkben nagy ha- nagy hatalommal és dicsőséggel. Ezek pe-
talommal és dücsősséggel. Mikor pedig ezek dig meg kezdvén lenni, feltekintsetek, és 
kezdenek lenni, nézzetek, és emeljétek fel fe- emeljétek fel a fejeteket, mert elközelget a 
Jeteket, mert elközelget a ti váltságtok. ti váltságtok. 

71 Crateres memsaeque... , ÜL Vei pauper... : Pázmány a margón mindkét versidézet forrá
saként Horatiust jelölte meg, de egyik sem tőle származik. Szörényi László segítségével sikerült 
megállapítani, hogy az első Vergilius Aeneiséhöl való, a II. ének 764-765. sora, melyet Pázmány, 
nyilván emlékezetből, erősen átalakítva idézett. A második citátum meglepő helyen található: 
Ovidius Ars amatoriójában (I. 239). Horatiusnak forrásként való megjelölése az ovidiusi erotikus 
költemény helyett vajon szándékos félrevezetés? 

72 SÍK Sándor, i, m. 439. 
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És hasonlatosságot monda nékik. Te
kintsétek a fügefát és minden fákat: mikor 
immár bimbóznak, tudjátok, hogy közel va
gyon a nyár. Ugy ti is, mikor ezeket látjátok 
lenni, tudjátok, hogy közel vagyon a Isten 
országa. Bizony mondom néktek, hogy el 
nem múlik ez a nemzetség, míg mindezek 
meglesznek. Az ég és föld elmúlnak; az 
én szavaim pedig el nem múlnak. ( Advent 
első vasárnapi első prédikáció.) 

És hasonlatosságot monda nékik: Lássátok 
a fügefát és minden fákat: mikor immár ma
gokból gyümölcsöt hoznak, tudjátok, hogy 
közel vagyon a nyár. Ugy ti is, midőn lát
játok ezeket meglenni, tudjátok, hogy közel 
vagyon az Isten országa. Bizony mondom 
néktek, hogy el nem múlik e nemzetség, 
mígnem mindenek meglesznek. Az ég és a 
föld elmúlnak; az én beszédim pedig el nem 
múlnak. (Lukács evangéliuma, 21. rész.) 

Eltérések vannak a beszédbe szőtt ó- vagy új testamentum! idézetek és Káldi Bib
liája közt is. 

Pázmány 
Subjicite terram; dominamini piscibus, vo-

latilibus universis animalibus; Bírjátok a föl
det; uralkodjatok a halakon, madarakon és 
minden állatokon. (2) 

Gladium vibravit, arcúm tetendit; Immár 
felhúzta kardját, megvonta kézíját. (7) 

Et plangent se super eum omnes tribus ter
rae, és^ magokat siratják minden istentele
nek. Úgy siratják pedig, Ut doleri sólet in 
morte primogeniti, mint elsőszülöttét szokta 
siratni az édesanya. (11) 

Káldi 
... hajtsátok azt birodalmatok alá, és 

uralkodjatok a tengernek halain és az é-
gi madarakon és minden lelkes állatokon. 
(Genezis, 1. 28.) 

. . . fegyverét kivonja, kézíját megvon
t a . . . (10. zsoltár, 13.) 

És sírni fognak magokon öérette a föld
nek minden nemzetségi. (Jelenések könyve, 
é.7.) . . . é s bánkódnak őrajta, amint bán
kódni szoktak az elsőszülöttnek halálán. 
(Zakariás, 12.10.) 

Ezek az apró fordítástöredékek nyilván Pázmány szokásos módszerével készültek: 
beszédírás közben rögtönözve, és úgy, hogy jól beilleszkedjenek a prédikáció fejtege
téseibe és a dikcióba; az eltérésekre Káldi szövegétől ez elegendő magyarázat. De mit 
szóljunk a perikopákhoz? 

Szövegük nem egyéb, mint Káldi fordítása Pázmány csekély változtatásaival. Mi 
volt az oka és célja ezeknek? A változtató elégedetlen volt Káldi munkájával? Nem 
lehet, mert benne volt a bíráló bizottságban,73 s a magyar katolikus Biblia, „visa 
et approbata", az ő 1625. április 3-án kelt hivatalos engedélyével jelent meg. Apró 
stilisztikai javításokat kívánt, mégis, végrehajtani? Nem lehet, mert Pázmány néha 
inkább ront, mint javít. Egy-egy szó fordítását a görög vagy a héber eredeti isme
retében akarta pontosítani? Nem valószínű, mert például az idézett perikopában a 
„midőn" fölcserélése „mikor"-ra nem származhatott efféle törekvésből. Netán figyel
metlenül másolta Káldi szövegét? Lehetetlen, mert egyik-másik változtatásához a 
margón magyarázó jegyzetet fűzött, vagy újabb variánst kínált, gondosan dolgozott 
tehát. 

A dolog rejtélyes.74 

7 3 BlTSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. Bp. 1979. 
58. 

74 Pázmány Biblia-fordításairól 1. BÖKY Béla, Milyen magyar Bibliát használt Pázmány Péter? 
Vigília 1981. 81-84; és BENCZE Lóránt, A Jiív magyarázat" eredete. MNyr 1986. 170-174. Mind
két kutató azt vizsgálta, milyen magyar, ül. idegen nyelvű Bibliát használt Pázmány fordítás 
közben. Számomra nem ez a kérdés. Mivel Káldi és Pázmány szövegei közt csekély az eltérés, 
kétségtelennek tartom, hogy — esetleges más Bibliák mellett — Káldi fordításának mindenkép-
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És mit értsünk azon, amit Pázmány kétszer is leszögez: hogy a perikopa a bibliai 
Locus „bötű-szerént-való magyarsága"? 

Betű- azaz szószerinti fordítás (általában) nem lehetséges, vagy csak olyan, mint 
az Úr imájáé: „Mi atyánk, ki vagy a mennyekben", ehelyett: Mennyei atyánk.76 Szent 
Jeromos, mint láttuk meglehetős szabadsággal élt Biblia-fordításában, s eljárását eré
lyesen védelmezte, sőt voltaképpen ugyanazt az elvet vallotta, akár a Szentírás, akár 
más szöveg tolmácsolása volt a feladat. Idéztem már véleményét, hogy a szó szerinti 
fordítás eltakarja az értelmet, mint a sűrű gaz a gabonavetést („veluti laeto gramine 
sata strangulat"). Ezt az Evagriustól kölcsönzött hasonlatot Szent Jeromos a nem-
bibliai szövegek fordításáról szólva alkalmazta, de ugyanezt a hasonlatot használta akkor 
ís, amikor Szent Pál leveleiről beszélt: „quid de Latinis dicendum est, qui verbum de 
verbo expriraere conantes, obscuriores faciunt eius sententias: veluti herhis crescenti-
bus, frugum strangulant libertatém?"76 Kétféle szöveg, azonos fordítói elv; ha így áll 
a dolog, mire való a különbségtevés szószerinti és szabad fordítás között? 

Nem filológiai, hanem hittani kérdés volt ez. Szent Jeromos már idézett monda
tában, mely a bibliai szövegekben még a szórendnek is titkos értelmet tulajdonít,77 

a „misztérium" szó arra utal, hogy — mint Balázs János írja — a szövegnek „betű 
szerinti jelentésén túl mélyebb, rejtettebb, tehát misztikus értelme is van."78 Persze 
csak a Biblia kinyilatkoztatott szövegének. A különbségtevés nem annyira a fordí
tások, mint inkább a fordított írások jellegét érintette. „Árnyékos, vagyis misztikus 
(allegorikus, morális, anagógikus) jelentéssel csak a Biblia szavai, szórendje, mondatai 
vannak felruházva.79 A betű szerinti hűség elvére való hivatkozás arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy olyan szövegről van szó, amelyet — értelmének gazdagsága és szentsége 
miatt — betű szerint kell (kellene, ha lehetne) fordítani. 

A Bibliát és misztériumait értelmezni, helyesen értelmezni: ebben áll a nagy ti
tok (szólhatunk Kazinczyval); magyarítónak és magyarázónak ez a dolga. Roppant 
fontos feladat, mert — mint Káldi mondja — „az írásnak hamis értelméből származ
tak minden eretnekségek és tévelygések,"60 és Szent Jeromost idézi: nagy baj, ha „a 
Sz. írást mindenek hasogatni akarják és magyarázni, erejek fölött veszedelmes dol
got akarván felvállalni,"81 Károlyi Gáspár Bibliája azért rossz, „hogy nem érdemli a 
Sz, Biblia nevét, se nem méltó, hogy valaki olvassa,"82 mert a fordító „elváltoztatta 

pen a kezeügyében kellett lennie, es volt — mondhatni — az alapszövege. A kérdés (a rejtély) 
számomra esi ha túlnyomórészt Káldt szövegét közli (mert ennyi azonosság nem lehet véletlen 
egybeesés), miért változtatott mégis rajta, miért dolgozta át? — A Biblia-fordító Pázmány isme
reteire nésve érdemes figyelembe venni, amit egyik prédikációjában mond „Láttam nem egyféle 
magyar és német Uj Testatementomot és Ó Testamentumnak sok könyveit, mellyeket Luther 
születése előtt fordítottak..." (391-302) 

75 V.o.TARNAi Andor, »A magyar nyelvet írni kezdik," Irodalmi gondolkodás a középkori Magyaror
szágon. Bp. 1984. 239 skk. — BALÁZS János, Hermész nyomában. A magyar nyelvbőlcselei alapkér-
dém, Bp. 1987. 165-167. 

74 Ad Algasiam. J. LABOURT kiadása, VII. 47. 
77 Ast persze nem mondja meg Szent Jeromos, hogy a héber, a görög vagy a latin szórendben 

kell-e keresni a titkos értelmet, holott a szórend, a nyelvnek különböző természete miatt, nem 
lehet mindenkor asonos. A héber szórend megtartására mindazonáltal volt törekvés a görög és 
a latin fordítóknál. L. BALÁZS János, t. m. 167. 

78 BALÁZS János, i. m. 183. 
7* A kérdésről alapvető Henri de LUBAC könyve, Ezégise médiévole. Les quatre sens de VEcriture. 

WV, Paris, 1059-1964. 
•• KÁLDI György, Oktatói intés, 8. (Biblia-fordítása első kiadásának toldaléka.) 
« U. o(| 10. 
« ü, o„ 43 
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az igaz bötüt,"83 „a Sz. írásnak csonkításával, tóldozásával és idegen értelemre va
ló csigáz ás ával."84 A maga munkájáról viszont Káldi kijelenti: „a Szent Bibliát úgy 
fordítottam, amint az igaz régi deák bötüben találtam."85 

Pázmánynak természetesen ugyanez a véleménye: „majd minden visszavonyás a 
Szent írás érteimérül vagyon"; vagy mint Szent Ágoston mondja: „nem támadhat 
egyebünnen eretnekség, hanem az írásnak hamis értelméből,"88 „Mi azért Sz. írással 
bizonyítjuk vallásunkat; de nem úgy, mint a visszálkodók, kik az Isten igéjének ma
gok tetszése szerént való magyar ázat jából, azaz csak tulajdon magok gondolatjából 
erősítik tanításokat."87 A Biblia helyes és valóságos értelmének megtalálásában segí
tenek az egyházatyák, de legfőbbképpen a kinyilatkoztató, mert a Szentírásnak, mint 
Káldi írja, mind alkotója, mind célja, mind pedig magyarázója 6 maga az Isten."88 A 
hivatkozás a botü-szerént-való értelemre nem egyéb, mint copyright, a Magasságbéli 
szerzői jogának alázatos elismerése. 

Két lélek lakott Pázmányban. Amikor beszédeibe bibliai citátumokat szőtt, nem 
érezte megkötve a kezét, és néha igen messzire ment el a szabadságban: „Bibunt sicut 
aquarn iniqniiatem, úgy isszák az emberek a bűnöket, mint a szomjú barom a vizet." 
(881 )89 Ez már nem fordítás, hanem átköltés, írói adaptáció. A szent szöveg, ahol 
lehetett, irodalmi nyersanyaggá vált Pázmány kezében. A perikopákkal — a Biblia 
hosszabb passzusaival — nem bánhatott ilyen szabadon, köteles volt kitenni a „bötü-
szerént-való magyarság" címkéjét, meghajolva a szent szöveg méltósága előtt. Ne 
feledjük el, hogy Pázmány nemcsak író volt. Isten szolgája is.90 

83 U. o., 26. 
M ü. o., 12. 
88 U, o.t 44. — Hasonló kijelentés Jieltai Gáspár Biblia-kiadásának előszavában: „azon igyekez

tünk, hogy minden igít a magyarba is tulajdon és szinte azon dolog jegyző igível jelenthessük ki. 
Mert amely tolmács avagy írásfordító ezt nem míveli, nagy kárt teszen a keresztyéneknek, meg
fosztván őket az írásnak igaz és a Szent Lélek szerént való értelmétől" Idézi HEXENDORF Edit, 
t. m. 22. 

88 Isteni igazságra vezérlő kalauz. Az Összes müvek 1897. évi kiadásában, III. 147. 
87 Kalauz, id. kiadás, III. 164. 
88 Oktató intés, 1. 
80 Káldinál: „az utálatos és haszontalan ember, ki mint a vizet issza a hamisságot." (Jób, 15.16) 

\ E végletesen szabad fordítói példára Bitskey István is felhívta a ügyeimet, t. m. 153. 
00 Szent Jeromos, Hl. Kempís középkori magyarországi recepciójával dolgozatom nem foglalko

zik. L. erről TARNAI Andor id. müvét. 
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Sándor Lvkácsy 

PÉTER PÁZMÁNY COMME TRADUCTEUR: PRINCIPES ET PRATIQUE 

L'ouvrage de piété bien lu et connu de Thomas a Kempis, Limitation de Jésus-Christ (Invi
tatio Christi) fut traduit en Hongrie dés le haut Moyen Age, mais seulement par extraits. La 
traduction du texte integral est due ä Péter Pázmány, grandé figure de l'art du sermon catholi-
que hongrois qui donna sa version au début du XVIIe siecle. (La premiere édition connue date 
de 1624.) Dans la préface, Pázmány résume ainsi ses principes de traduction: „J'aspirais ä In
terpreter fidélement les lettres latines et a tourner le style de sorte qu'on puisse croire que le 
texte avait été rédigé premiérement en hongrois." Cetté licence érigée en programme contredit 
la formule du mérne Pázmány qui confirma s Pintroduction accompagnant la précope précédant 
ses sermons: les passages bibliques sont traduits mot a mot. 

La distinction faite entre les deux principes de traduction remonte á une vieille tradition 
ecclesiastique qui voulait que les textes sacres soient traduits avec la plus grandé fidélité, pour les 
autres textes plus de liberté était consentie. Dans la traduction de ces derniers Pázmány suivait 
Saint-Jéröme qui, dans sa célébre lettre adressée ä Pammachium et á d'autres endroits également 
avanc.a plus d 'un argument en faveur de la licence poétique autorisée dans la traduction. 

Outre l'étude détaillée de ces deux principes de traduction, l'article se propose de présenter 
et d'analyser ä travers des exemples pris dans les textes la pratique de Pázmány traducteur: 

1) ä travers la traduction de VImitation de Jesus-Christ. 
2) dans la traduction des nombreux passages bibliques et des citations de Saint-Jéröme insérés 

dans ses sermons. 
En traitant tous ces sujets, il est souvent question également de l'influence de Thomas a 

Kempis dans la Hongrie des XVIIe-XVIIIe siécles. 
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