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Pázmány Péter (1570–1637) az ellenreformáció, a katolikus megújulás legna-

gyobb alakja, a korabeli katolikus egyház életében, az egész ország politikájában 
és művelődésében is meghatározó egyéniség volt, s egyben a magyar próza igazi 
mestere. De mint hitszónokra és egyházszervezőre is emlékezzünk, aki eszter-
gomi érsek és a magyar királyság főkancellárja volt, a „tudományok gyökerezteté-
sére” Bécsben papnevelő intézetet hozott létre, a róla elnevezett Pazmaneumot, 
s egyetemi rangra emelte a nagyszombati egyetemet, melyet Budára s onnan 
Pestre telepítve megalapozta a magyarországi egyetemi szintű oktatást. 
Írói munkásságát gyakorlati célok vezérelték: befolyásolni, meggyőzni, változ-

tatni akart, erkölcsi tőke megteremtését kívánta, amelynek segítségével az emberi 
lelkeket megnyerheti, a katolicizmus 16. században meggyöngült helyzetét 
megerősíteni, visszahódítani a protestáns vallásra áttért embereket. Irodalmi 
működésében a korabeli latin nyelv helyett a szűkebb körű, de neki mindennél 
fontosabb magyart választotta, mert „magyarért magyarul” akart írni, hogy nem-
zetének „lelki orvossága” legyen. 
Pázmány nagy tekintélyét vitairataival szerezte meg. Írói feladatának tekintette 

az elmúlt évszázad több protestáns könyvének érveit, tanítását cáfolni, és 
ellensúlyozni. Ezt a feladatot tűzte ki életművének legjelentősebb szintézisében, 
Az isteni igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1613) című, közel 400 éve megjelent 
művében. 
Nagy hatással voltak Pázmányra a Rómában letöltött évek, megismerte az ak-

kori legmodernebb természettudományos eredményeket, a világot és kora 
tudományos érveléseivel kívánja meggyőzni olvasóit. 
A Kalauz elején külön terjedelmes fejezet szól A világ szépségéről, s ebben ma is 

érvényes, szép gondolatokat fejt ki. Ezekből szemelgetünk most röviden, a ba-
rokk stílusra jellemző megállapításai közül válogatva. 
Kezdjük néhány szép hasonlattal: 
„E világ nem egyéb szép írott könyvnél, mely Isten dicsőségét és felségét hir-

deti…, e világ olyan, mint egy iskola, melyben a teremtett állatok Isten ismeretire 
tanítanak…” Tanácsa: „…nem illik. Hogy hasonlók légyünk amaz oktalan 
állatokhoz, melyeknek midőn a pásztor makkot vagy galagonyát vér a fárul, mo-
hón zabállanak, egymást orrokkal taszigálják, de szemeket fel nem emelik, hogy 
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megköszönjék pásztorok jótéteményét.” Figyelmeztet a gazdagság utáni vá-
gyunkra: „Mint az égő tűz, ha olajt öntesz rá, inkább fellobban, úgy a mi 
kívánságaink szomjúsága meg nem oltatik, hanem gerjed, világi jóknak 
bévelkedésivel”. De Pázmány arra is int, hogy egymás segítenünk kell: „Mikép-
pen a szarvasok, mikor valamilyen nagy vizen általúsznak, szarvakkal terhelt feje-
ket az előtte úszók hátára tészik, a legelső pedig elfáradván, elmarad, és az 
utolsónak hátára hajtván fejét, annak segítségével könnyebbíti fáradtságát; úgy az 
embereknek… segíteni kell egymást.” S az imádság fontosságát is hasonlattal 
tudatosítja: „Miként a termőfa vízi nedvesség nélkül semmi jó gyümölcsöt nem 
teremt, mint a lép méz nélkül, a kőfal mész nélkül és a test lélek nélkül erőtlen és 
haszontalan, szinte úgy a keresztény ember lelke is semmi gyümölcsöt nem 
teremhet imádság nélkül.” 
Pázmány Pétert a világ mint jelenség, mint olyan érdekli, mindennek termé-

szettudományos okát keresi, ezért figyeli meg a méhek, a hangyák életét: 
„Csudálkozik Szent Basilius a méhek rendtartásán… Egy király közöttük, 

melynek noha fullánkja vagyon, de senkit ezzel meg nem sért: mintha intené a 
fejedelmeket és hatalmasokat, hogy késedelmesek legyenek a büntetésben… 
Noha geometriát nem tanultak, de szép egyformán hatszegeletű házacskákat rak-
nak lábokkal és szájokkal… A munkát úgy elosztják egymás között, hogy néme-
lyek terhet hordanak a mezőrül, némelyek azt lerakják a terhes méhekrül, néme-
lyek lépet csinálnak… És jóllehet, az egész emberi okosság sem tudna sem vi-
aszt, sem mézet csinálni, de ez a kis férgecske könnyen megcsinálja.” 
Különösen foglalkoztatta Pázmányt az óra mechanizmusa: „… sok apró 

kerekecskéknek alkalmatos forgásával huszonnégy óráig az üdőt megmutatja.”  
Pázmány sokfajta képet alkotott, az elvont fogalmakat konkretizáló képfajtái, 

merész és szokatlan társításai meglepő hatásúak: „midőn a szőlővesszőt látjuk, 
eszünkbe jusson állapotunk: hogy noha minket Isten, mint szép szőlőt bégyepelt, 
béárkolt, megmetszett, megkarózott malasztjának és szent példájának vastagító 
támaszival…” 
Szembeötlő sajátosság Pázmány képeinek halmozása, a képek gyors egymás-

utánisága, ami mozgalmassá teszi a stílust. „… a hegyek tetején zöldellő füvet 
emberek szolgálatjára teremtette Isten. Mert az ember szűkölködik az oktalan 
állatok nélkül, hogy húsával tápláltassék, bőrével és gyapjával ruháztassék, erejé-
vel földét szántsa, terhét hordozza, gyalog járástól megmentse. Ezek pedig az 
oktalan állatok fűvel tápláltatnak…” S folytatja, hogy a füvek öntözéssel nőnek, a 
víz a tengerből érkezik a szelek, a felhők támogatásával, a párák, a nap és a 
csillagok „az egek az ő szép forgásival, mind az esők és mezei virágok az ember 
szolgálatjára, hasznára teremtettek…” „E világ vezérlőjének bölcsessége ugyan 
villámlik a napnak föld körül való szünetlen forgásában… ha a nap után éjszaka 
nem következik, és a földi gyümölcsök az éjjeli mértékletes hűvösségtől és 
harmatoktul nem újulnának, kiégnének a hévség miatt.” 
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„Az egek ékességinek, a sok csillagoknak erejét ki tudná csak meg is gondolni, 
nemhogy előszámlálni?” — teszi fel a kérdést, és megpróbál válaszolni is: „A 
többi között csudálatos szép hasznok ezeknek, hogy a tengeren evezőknek nincs 
egyéb kalauzuk a csillagoknál, kiváltképpen az északi csillagnak oly ereje vagyon, 
hogy nemcsak a mágnes, de a vas nyelvecskéjének mágneshez dörzsölt hegyecs-
kéje is igyenesen a csillagra fordul, azáltal mutatja a compas az órát…” 
Pázmány érzéki hatású képei közül említsük azt a metaforát, melyet újévi 

prédikációjában mondott: „Jézus neve méz a szájban, muzsika a fülben”. 
Pázmány stílusára jellemző a mindennapi élőnyelv, a népies kifejezések 

használata, jelenléte. A méhek és a hangyák példaként szolgáló életét, az „égi 
madárkák” költözését, a fecskék fészekrakását említi, de az olvasó figyelmét irá-
nyítva kéri: „…tekintsd meg a búzaszárnak mennyi csomója vagyon, hogy elbírja 
a teli búzafejet! A zabszalmának ilyen térdecskéi nincsenek, mivel a zab könnyű, 
és nem kell nagy erő fenntartására. Lásd, mennyi polyvába takarta, és mely he-
gyes kalászok kopjáival, mint latorkertekkel, környülfogta a búzaszemet, hogy a 
madarak és férgek hozzá ne férjenek!” 
Pázmány Péter az élet értelme körüli bizonytalanságok és ellentétes 

magyarázatok útvesztőjéből kívánja kivezetni olvasóját, tehát útvesztőben érzi 
magát és kora emberét: „Iszonyú bizonytalanságok feselhetetlen labyrinthusába” 
keveredtünk, méghozzá a reformáció tanai miatt. 
Ezt a tartalmat hordozza a pázmányi stílus, ez a bonyolultságában is áttekint-

hető, mondattanilag kiegyensúlyozott, képeiben a természet jelenségeihez ragasz-
kodó forma. Mondatai, akár a barokk szobrok, állandó mozgásban vannak, foly-
ton előrevivő cselekvést érzékeltetnek, a szavakkal együtt egy időbeli tevékenység 
is gördül előre. S a képet alkotó szavak halmozásával, főleg, ha köztük igék 
halmozódnak, szaporaságuk valóságos szózuhatagként hat: „A szántó ember, 
hogy csűrbe való búzája teremjen, megégeti, feltöri, megforgatja, megganéjozza, 
boronálja a földet; hogy asztalra való kenyér legyen a búzából, felaratják, cséplik, 
szórják, rostálják, malomban porrá törik, szitálják, dagasztják, szakasztják, 
kemencében fűtik; hogy pincébe bora légyen a szőlőnek, a vincellér megkapálja, 
bujtatja, metszi, karózza, kötözi, gyomlálja, leszaggatja, megtapodja, kisajtolja; 
hasonlóképpen cselekszik Isten”. 
Kosztolányi Dezső szerint Pázmány „akármit mond, érzékletesen fejezi ki, 

noha fogalmakkal, elvont eszmékkel bíbelődik, az, amit mond, csupa test” (A 
magyar próza atyja. Nyugat, 1920, 914-915.). 


