
Irodalom

Szabó Ferenc

Pázmány ébresztése

Új Pázmány-antológiák és -tanulmányok

1983-ban Bitskey István, ismert Pázmány
kutató, előadást tartott a Magyar Irodalom
történeti Társaság budapesti felolvasó ülé
sén "Egy modern Pázmány-kép elé" cím
mel (vö. Vigilia, 1983. július). Összegezte
az újabb - szerencsére egyre szaporodó 
Pázmány-kutatásokat, majd annak a re
ményének adott hangot, hogy a szakembe
rek összefognak egy korszerű és immár tel
jes Pázmány-kép kialakítására; egyben
megjelölte a feladatokat is. A közben eltelt
három év során több figyelemre méltó Páz
mány-publikációra figyelhettűnk fel Ma
gyarországon és külföldön. Itt a fontosab
bakat ismertetjük, amelyek annak a jelei,
hogy Pázmány ébresztése folyamatban van.

1. Antológiák és szövegkiadások
Pázmány Péter művei, Szépirodalmi' Könyv
kiadó, ("Magyar Remekírók" sorozat); a vá

-logatás, a szöveggondozás és a jegyzetek
Tarnóc Márton munkája.

Tarnóc Márton Pázmány Összes Munkái
magyar sorozatából állította össze ezt az
impozáns antológiát. Sürgető szükség volt
erre, hiszen a századforduló táján megje
lent hét kötet alig hozzáférhető a nagykö
zönségnek, a régebbi szövegválogatásokkal
is csak a nagyobb könyvtárak rendelkez
nek. Tarnóc az utószóban röviden bemu
tatja Pázmány művét és újabb értékeléseit:

NAPLÓ

így az átlagolvasó is elhelyezheti a korban
és.. a magyar kultúrtörténetben a magyar
katolikus megújhodás és a "magyar próza
atyja" (Kosztolányi) életművét. Terjedelem
szempontjából ez a szövegválogatás min
den korábbit felülmúl. A szerkesztő, elő

nyös helyzetét kihasználva, arra törekedett
- mint maga írja (1061-62 old.) - ,,hogy
mind a polemikus, mind a kegyességi írá
sokból, de különösen a prédikácíókból
olyan nagy, összefüggő részeket" vegyen be
a kötetbe, "amelyek együtt az egész pázmá
nyi életmű sokszínűségét, nyelvi-esztétikai
értékeit hitelesen, a mai olvasó számára is
élvezetes formában reprezentálhatják".

Pázmány Péter. Válogatás műveiből. A
bevezető tanulmányt írta: Őry Miklós, Sza
bó Ferenc; az írásokat válogatták: Őry

Miklós, Szabó Ferenc és Vass Péter. Szent
István Társulat, 1983. 3 kötet.

Röviddel Tarnóc Márton válogatása után
jelent meg szép kiállításban a Szent István
Társulat korábban tervezett antológiája.
Vass Péter kezdte meg a válogatást, de hir
telen elragadta a halál. Munkáját Őry Mik
lós vette át. Ekkor már vele dolgoztam
Klagenfurtban, hogy négy évtizedes Páz
.mány-kutatásaiból tető alá hozzunk egy je
lentős részt, a gráci évek anyagát, neveze
tesen a "theológia scholastica'' (Pázmány
latin nyelvű teológia-kurzusai) elemzését.
Együtt készítettük el a kb. 100 oldalnyi be
vezetőt, felhasználva P. Őry bőséges do
kumentációját és részleges témafeldolgo
zásait. Sajnos, P. Őry az antológia megje
lenését nem érhette meg: 1984 februárjá
ban meghalt.

A szövegválogatásnál figyelembe vettük
Tarnóc készülő kiadványát. Az első kötet-
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ben keresztmetszetet akartunk nyújtani
Pázmány vitairataiból és teológiai művei

ből; természetesen, a Kalauznak szántuk
a legtöbb teret. Nem annyira a polemikus
hangú és tartalmú, a XVII. századra jel
lemző, de ma már jórészt idejét múlt íráso
kat vettük tekintetbe (jóllehet nyelvi szem
pontból ezek is fontosak), hanem a pozití
vebb művekből válogattunk: e szövegek
még az ökumenizmus korában is jelentő

sek. A II. és III. kötet hozza a prédikációk
legjavát: Pázmány művéből ma ez a leg
élőbb. (Csak 17 prédikáció egyezik Tarrióc
válogatásával.)

A bevezetőnk után közölt függeléltek
nemcsak a szövegek olvasását könnyítik
meg, hanem további kutatásokhoz is jelzé
seket adnak. A III. kötet végén közölt Szó
tár megkönnyíti a ma már nehezen érthető

Pázmány-kifejezések olvasását.
Pázmány Péter, De iustitia et iure, De

Verba incarnata. Bevezetéssel kiadja Őry

Miklós, Prugg Verlag, 1984. (Az utószót
Szabó Ferenc írta.)

P. Őry utolsó, már posztumusz szöveg
kiadványa az Opera Omnia hiányzó részei
nek jelentős kiegészítése. Pázmány gráci
előadásaiból ugyanis, főleg az igazságos
ságról és a jogról, valamint a megtestesült
Igéről szóló traktátusokról jelentős részek
hiányoztak, amikor a budapesti egyetem
hittudományi kara a latin művek kéziratát
kiadta. P. Őry a göttweigi bencés apátság
ban találta meg e hiányzó részeket, Georg
Falb, Pázmány volt gráci tanítványa, ké
sőbb göttweigi (Ausztria) bencés apát le
jegyzéseiben. P. -Őry bevezetőjében részle
tesen leírja a göttweigi kéziratot, összeha
sonlítva azt a budapestivel és a nyomtatott
szö.veggel. Így megtudjuk például, hogy
Pázmány ténylegesen mit adott le Grazban
az 1600-as évek elején.. milyen anyagot
dolgozott ki,. milyen javításokat eszközölt
élete vége felé a régi kéziratokon, amelyek
kiadását maga készítette elő, mivel
1635-ben alapított nagyszombati egyeteme
kézikönyvének szánta őket.

Az itt közölt traktátus-részek tehát az
Opera Omnia V, 286, ill. V, 513 folytatásai.

P. Őry rÖviden ismerteti a traktátusok
tartalmát, kitér Pázmány szerzóire, a fel-
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dolgozásra és a stílusra is. Az utolsó simí
tásokat már nem végezhette el. Jegyzeteit
és dokumentációját felhasználva rendez
tem sajtó alá a bevezetőt. Az átírás követi
a budapesti Opera Omnia (Breznay és Bita)
megoldásait. Nem lehetett szó egy kritikai
kiadás követelményeinek megvalósításáról.
Főcélunk az volt, hogy a 'kutatók rendel-

-kezésére bocsássuk a már régebben felfe
dezett anyagot. P. Őry gyakran hangoztatta,
hogy az egyik legsürgetőbb feladat: Páz
mány teljes teológiájának korszerű feldol
gozása. Ehhez szolgáltat újabb anyagot a
két gráci traktátus hiányzó részeinek köz
zététele.

Pázmány Péter Egy tudakozó prédikátor
nevével Íratott Öt Levél (1613). Sajtó alá
rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta
Bitskey István, Európa Könyvkiadó, 1984.

Pázmány Öt szép levél címú vitairata elő

ször 1609-ben, másodszor -' alapos átdol
gozásban - 1613-ban a Kalauz függeléke
ként jelent meg. Bitskey István e jelentős

-munkát az 1613-as változatban tette közzé
utószóval és jegyzetekkel. Elhelyezi a vita
iratot Pázmány életművében,elemzi tartal
mát és sajátos műfaját, összehasonlítja a
két kiadást.

2. Tanulmány Pázmány lelki válságáról és
az érseki kinevezés körüli bonyodalmakról
László Lukács SJ-Ferenc Szabó SJ,
"Autour de la nomination de Péter Páz
mány au sie ge primatial d'Esztergom
(1614-1616). Pázmány est-il resté jésuite
apres sa nomination?" Archivum Histo
ricum Societatis Jesu, vol. LIV (1985),
77-149.

Tanulmányunk főleg az 1614-1616-os
évekkel foglalkozik: számos és eddig közzé
nem tett dokumentum alapján megvilágít
juk Pázmány életének ezt a szakaszát,
amely esztergomi érseki kinevezését köz
vetlenül megelőzi; elemezzük a kinevezés
körüli bonyodalmakat, a Pázmány ellen
felhozott rágalmakat, a jezsuita rend ellen
állását, illetve a kinevezést sürgető kéré
seket, a pápai brévéket és a politikai hát
teret, hogy végül válaszolhassunk erre a
kérdésre: Jezsuita maradt-e Pázmány érsekí
kinevezése után? Fraknói, Hanuy, Iványi és



mások nem rendelkeztek kellő dokumentá
cióval, hogy a kérdést megoldhassák. Ta
nulmányunk főleg azokra a még közzé nem
tett levéltári dokumentumokra támaszko
dik, amelyeket a Rómában dolgozó jezsuita
rendtörténész, P. Lukács László gyűjtött

össze, de felhasználjuk P. Őry Miklós Páz
mány-kutatásának eredményeit is.

A rendkívül bonyolult eseményeket, int
rikákat (főleg a bécsi elöljárók Pázmány
ellenes magatartását) lehetetlen összefog
lalni néhány sorban. Itt most csupán tanul
mányunk végkövetkeztetését ismertetjük.

Pázmány Péter, a jezsuita rend fogadal
mas pátere 1615. nov. 14-én brévét kapott
V. Pál pápától, hogy átléphessen egy másik
szigorú rendbe. Pázmány ezt az őt Bécsben
ért zaklatások miatt kérte. Elöljárói na
gyonis hitelt adtak egy Permai János nevű

protestáns úr rágalmainak, amelyek sze
rint bizalmas viszonya volt Balassa Meny
hért özvegyével, Bakith Margittal, akit az
161D-es évek elején a katolikus hitre térí
tett. Forgách Ferenc esztergomi bíboros
érsek váratlan halála (1615. okt. 16-án)
csak bonyolította a helyzetet. II. Mátyás
császár és KIesi bécsi püspök, a prágai
nuncius és a magyar főurak Pázmányt ja
vasoljákForgách utódául. A jezsuiták el
lenzik a kinevezést, mivel a rendi alkot
mány szerint ünnepélyes fogadalmas tagok
nem fogadhatnak el egyházi méltóságot. A
rendi elöljárók informálják a Szentszéket a
Pázmány-ellenes híresztelésekről, és meg
indokolják, milyen érvek alapján ellenzik a
jezsuita Pázmány kinevezését. Amikor a'
kinevezés még jobban bonyolódik, KIesI ja
vaslatára a pápa újabb brévét állít ki
(1616. ápr. 21-én): Pázmány átléphet a
szomaszka rendbe, megkezdheti náluk a
noviciátust (a prágai nuncius által kijelölt
helyen és az ő vezetésével), és hat hóna
pon belülleteheti náluk a fogadalmakat.
Mátyás császár azonban - a pápával egyet
értésben - már ápr. 25-én kinevezi Páz
mányt túróci prépostnak, szept. 28-án pe
dig esztergomi érseknek. A szomaszkák
ugyan "beírták" Pázmányt a rend tagjai kö
zé, de - amint ez Pázmány 1625-ös levelé
ből világos - nem végzett náluk noviciátust
és nem tett fogadalmat, mivel mindjárt ki-

nevezték túróci prépostnak, majd eszter
gomi érseknek. Így figyelembe véve V. Pál
brévéjének rendelkezéseit és a Jézus Tár
saság alkotmányát, Pázmány jezsuita ma
radt, még ha fogadalrnai az érseki kineve
zéssei módosultak is (amint ez pl. Bellar
rnino vagy napjainkban Martini milánór
érsek esetében is történt).

Pázmány maga nem kereste az' egyházi
méltóságot, de talán nem tett meg mindent,
amit tennie kellett volna ünnepélyes je
zsuita fogadalma erejében, hogy azt elke
rülje. Ezért voltak később aggályai, ame
lyekről 1625-ben Vitelleschi generálisnak
írt. A generális, kikérve a szakértők taná
csát, megnyugtatta az érseket; megmagya
rázta neki, hogy esete egészen sajátos, és
hogy végeredményben a pápa rendelkezé
seinek engedelmeskedett. Pázmány Péter'
mint érsek és bíboros egész magatartásá
val és művével igazolta azt, amit 1616-ban
- lelki válsága idején - írt a jezsuita rend
főnöknek (ekkor keserűségében azt kérte,
hogy pápai engedéllyel elhagyhassa a ren
det): "a Társaságot -szeretem és tisztelem,
szeretni fogom, amíg élek."

Himnuszok

Farkasfalvy Dénes, akinek egy kitűnő, és
lapunkban megjelenésekor már méltatott
Zsoltároskönyvet köszönhetünk, ezúttal a
Római Breviárium himnuszaiból adott köz
re válogatást, azzal a céllal, hogy a teljes
magyar nyelvű gyűjteményelkészültéigis
rendelkezésre álljon egy a modern filoló
gia eredményeire is támaszkodó, népszerű,
mondható és imádkozható gyűjtemény.

Munkája során ainagyar Szövérffy József
alapvető művére épp úgy támaszkodhatott,
mint az Anselmo Lentini vezetésével rrní
ködő bizottság himnuszválogató munkájá
nak eredményére, a Vatikánban 1~68-ban

közzétett Hymni instaurandi Breviarii Ro"
mani anyagára. Az egyes fordításokhoz
fűzött rövid, jól tájékoztató jegyzetei ékes
szólóan mutatják, hogy il klasszikus ma
gyar himnuszfordítások - Babits Mihály,
Sik Sándor, majd Csanád Béla tolmácsolá-

151



saira gondolunk -- egyes kiindulópontjai
némiképp módosításra szorulnak. Ez nem
a fordítói elvekre érvényes elsősorban 
bár Farkasfalvy Dénes ebben a vonatko
zásban is értékes, olykor újszerű megoldá
sokra jutott -, inkább Babits és Sík Sándor
igen alapos filológiai munkásságát kell ki
egészíteniük utódaiknak jó néhány új ered
ménnyel, melyeket a jelen kötet szerzóje
már beépített válogatásába, amely ugyan
nem helyettesítheti a várt és remélt teljes-
kiadást, de így is hasznos forrása lehet a
himnuszokat mondani, imádkozni vágyók
nak.

Abban a nagyszerű esszében. melyet
1943-ban kiadott Himnuszok könyve című

gyűjteménye elé írt, Sík Sándor élő "fenyő

erdó't-höz hasonlította az egyház himnusz
költészetét. Ezt a vélekedését a legújabb
kutatások messzemenőenigazolták, amikor
a világirodalomnak egy olyan hatalmas fo
lyamát fedezték föl, amelyből a korábbi
korszakok sokat merítettek ugyan, de tel
jességében nem ismerték. Egybefolyt itt
népköltészet és múköltészet, s a míndenkori
fordítók számára az egyik legnagyobb ne
hézség épp abban rejlett, hogy e kettősség

nek melyik arcát színezzék élesebbre,a
"művészi"vagy inkább a "népi" vonatkozá
sokat helyezzék-e tolmácsolásaik közép
pontjába. Babits Mihály "nemzetközi költé
szet't-nek nevezte a himnuszok világát, ez
zel is jelezve a fordító másik, az előzőeknél

nem kisebb gondját. Hiszen a himnuszok
egy alig ismert korszak lírájának nagysze
rű híradásai, s a lírának az az egyik külö
nös jellemzője, hogy egységes nyelvet be
szélt, olyat, amelyikre a nemzeti költésze
tek már nehezebben ismernek rá, mint sa
ját hajdani anyanyelvükre. Pedig a későbbi

korszakokban kibontakozó nemzeti irodal
mak aligha alakították volna ki kifejezési
kincsüket olyan biztonsággal és gazdagság
gal a himnuszök megléte nélkül, s a him
nuszköltők megléte nélkül sem, hiszen e
kolostori névtelenségbe húzódott lírikusok,
vagy éppen ismertebb, de rendszerint ké
tes szerzőségű társaik teremtették meg a
természetes verselés alapjait, nekik kö
szönhető egy olyan poétikai köznyelv kiala
kulása, amely nélkül maga a vers sem len-
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ne vers, amilyennek mi ismerjük és szeret
jük. A nemzet, mely himnuszokát költött,
még nem szakadt szét, s tudott egységesen
szemlélni, szemlélődni, s természetesnek
érezte, hogy amit alkotott, azt énekelni is
lehess~n. A túláradó evangéliumi szellem
dallama volt ez, mely áthatotta és fényes
ségbe vonta a sötétnek nevezett középkort, 
s amelynek üzenetét ma is érdemes meg
hallanunk.

Ezt az üzenetet tolmácsolja kötetében
Farkasfalvy Dénes, aki úgy alkotott a maga
számára egy népszerű, énekelhető fordítói
nyelvet, hogy közben a művészi hatásra, a
"költészetre" is figyelemmel volt. Sík Sán
dort követte abban, hogy tolmácsolásában
a szövegek teológiai mondanivalójára is fi
gyelt, s Babitsot midőn a költő "szabadsá
gának" eszményét is igyekezett megvalósi
tani, elkerülve- azt a veszélyt, mely e sza
badság oldaláról li- teológiát fenyegette, ki
használva a rímeltetésben rejlő kivételes
lehetőségeket, melyek e líratípusnak rész
ben meghatározó jellemzői. Hadd idézzük
e törekvéseinek bizonyságául az egyik leg
ismertebb himnuszköltő, Prudentius Ka
kasszóra írt versének tolmácsolását.

A latin szöveg:

Ales diei nuntius
lucem propinquam praecinit;
nos exitator mentium
iam Christu ad vitam vocat.

"Auferte - clamat - lectulos
eegros. soporos, desides;
castique recti ac sobrii
vigilate; iam sum proximus."

Farkasfalvy Dénes fordítása:

A nappal szárnyas hÍrnőke

közelgő fényről énekel:
ébreszti már a lelkeket
és új életre hív az Úr.

"Betegség, álom, lustaság
ágyát vigyétek - Így kiált -,
szent tisztaságban, józanul
virrasszatok, kőzel vagyok!"



Babits Min..Jy ronnacsorás;..)~n Igy n.:.ngzJ>'
ugyanez a nyere sor:

A hajnaL szárnyas hirnoke
az új nap jöttét zengi már
és a lelkünket fölverő

Krisztus megint életre hív.

"Vigyétek - szól - az ágyakat:
mindent, mi áLmos, rest, betegi
Tisztán, virrasztva, józanul
várjatok: már közel vagyok."

Sík Sándor megoldása a Himnuszok köny
vében:

A nappal szárnyas hírnöke
JeLenti már, hogy jő a fény.
A lelkek ébresztője már,
Krisztus, bennünket élni hív.

"Bontsátok el az ágyakat,
Hol beteg álom jildözött,
Józanon, tisztán, éberen
Virrasszatok - közel vagyok."

Amint a két idézett régebbi himnuszfor
dítás jelzi, Farkasfalvy Dénes alázattal ér
telmezte feladatát: átvette elődeinek sze
renesés megoldásait, s nem törekedett ar
ra, hogy mindenáron eredeti legyen. Bizo
nyára minden kornak megvan a maga vers
ízlése. A mai koréhoz Babits fordítása 
legalábbis e rész alapján - mintha köze
lebb állna Sík Sándorénál, s talán Farkas
falvy Dénes tolmácsolása sem egészen sze
renesés a második versszakban. Babits
nem véletlenül lett a magyar műfordítás

irodalom egyik úttörője: benne megvolt az a
költői merészség, amelynek révén egyszer
re hűséges és eredeti. Ennek jelenlétét és
ösztönző szerepét Farkasfalvy Dénes tol
mácsolásainak nagy többségében is érezni.
Nyelve egyszerre, szemléletes és hajlé
kony, rímkezelése ötletes, rímeléséből

hiányzik mindenfajta nehézkesség. Ezek
nek az erényeinek köszönhetően bizonyo
sak lehetünk abban, hogy válogatása igen
népszerű lesz, olvasmánynak rendszeres
imádságnak egyaránt alkalmas.. Némelyik
fodítása alighanem kezdeti lépés: egy na
gyobb s teljesebb gyűjtemény rmíhelymun
kája, amely azonban e stádiumban is fon-

tos, értékes hozzájárulás a modern magyar
imádságirodalom .gazdagításához. Gyakran
mondogatjuk fájdalmasan, hogy külföldre
szakadt hazánkfiai mintha elfelejtenék
anyanyelvüket (ez természetesen nem
általánosítható, hiszen a nyugati magyar
költők közőrt igazi nyelvmúvészek is akad
nak). Farkasfalvy Dénes azonban művészi,

szép, olykor tősgyökeres magyar nyelven
fordít, gyűjteménye az egyetemes magyar

. irodalomnak is nyeresége. (Szent István
Társulat)

Rónay László

Minden idők Bibliája

Az elmúlt év késő őszén a Biblia történe
tét tárgyaló hét kötetre tervezett soro
zat (szerkesztője Charles Kannengiesser)
első két kötete a patinás párizsi Beau
chesne kiadónál látott napvilágot. A közel
kétszáz munkatársat számláló nemzetközi
vállalkozás célkitűzése: a Biblia és a ke
reszténység kapcsolatának vizsgálata a kü
lönbőzó korokban, Krisztustól napjainkig.
Hogyan fedezték föl újra meg újra a Bib
liát, miként olvasták, elmélkedték. élték;
hogyan lett a Biblia a különbözö társadal
mak és kultúrák kovásza? Ezeket a kérdé
seket teszik fel a nemzetközi tudóstársada
lom legkiválóbbjai, hogy a Biblia iránti ha
talmas adósságból valami keveset tör
lesszenek a XX. század végi humán tudo
mányok részéről, és kezdeményezésükkel
a jövendő nemzedékek történészeinek fi
gyeimét erre a soha ki nem apadó forrásra,
a Bibliára irányítsák.

Az első kötet, "Az antik görög világ és a
Biblia" (422 old.) a bevezetőn kívül húsz
tanulmányt tartalmaz, szerkesztője Claude
Mondésert. A mediterrán világ keleti felé
ben az első hat évszázad alatt milyen fon
tosabb szellemi áramlatok álltak érintke
zésben a Szentírással? - erre kapunk vá
laszt, akár a születö Egyház, akár az első

keresztény közösségek liturgiája, akár az
eukarisztikus anaphorák képezik a kiindu
lópontot, vagy kiemelkedő személyiségek:
Alexandriai Szent Kelemen, Szent Ire
neusz, a pogány Kelszosz filozófus, Nazian-
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