
Ory Miklós

PÁZMÁNY AZ IGE SZOLGÁLATÁBAN

Jövőre lesz Pázmány születésének négyszázados évf ordulója. Erre a [u
bil eumra jobb nyitányt alig tudunk elképzeln I. mintha Pázmány igeszolgálatá·
ról íru nk. Magyarország második apostolának minden tette és lépése lqe
hi rdet és és igeszolgálat volt . Ajk át és tollát lsten d i csőségére szentel te és
o magyar lelkek üdvözltésére.

I. AZ IGEHIRDETO PAZMANY

Az 1635 karácson yán elmondott utolsó pred ikác ió ja elé egy sóhajos rneq
jegyzést tesz: .Alitom ( = vélem ) . hogy ez lészen vége a negyven eszten
dőtúl fogva való pred lk álásomnak ." I Ezen negyvenéves emlékezetében bio
zonyára ott éltek első szárnypróbálgatásai ls : a róma i borgókban összetobor
zott utcagyerekeknek adott katekézisek (a Colleg ium Romanumból) . a kl
váncsl és mégis jámbor róm ai népnek rögtönzött utcasarki beszédek, a kör
házi látogatásai alkalmával végzett lelk ibeszélgetések (a 3. próbaévben) .
Első grác i tartózkodása Idején magyar közönség hfJán is csak ezt a lélekből

lélekhez szóló beszélg etést gyakorolta az ott megfordult magyar vendégek
számára . Egy il yen alkalomból született meg a magyar nagyasszony, Kapi
Anna kérésére Pázmány legmelegebb és legélőbb írása. az Imádságos könyv ,
. amelyet bizvást tekinthetünk Pázmány egyéni áhi tata kifejezésének: ' P.
Szántó 1600 tava szán arra kéri Aq uavlva generálIst . helyezze Pázmányt Bécs
be. hogy a magyar szónoklatban gyakorolja magát. mlelótt Erdélybe menne .'
Pázmánynak erre nem volt szüksége . O . magyar maradt németek és olaszok
között. Hiszen csak az articsóka nem tud a kerten kivül nönl, a tölgy meg
te rem a síkon és ormon egyaránt ; Pázmány Péter is kífejlett Grác hegye i s
Róma szent fala i közt föltartó zhatatlanul" .' Am ikor gráci filozófia i kurzusénak
befe jeztével ti zenkét évi távollét után először hazatér a sellyei kollégiumba ,
úgy szólal meg a magyar szószéken , .mintha a Körös par t járó l sohasem tá·
vozott vo lna" .' E l ső szónoki sikereit Nyitrán és Kassán aratja . Igeh irdetésének
legmaradandóbb ál lomásai azonban .az üszögöcske haza" fóvárosa, Pozsony

l) OM VII 799. - A cikkben gyakrabban használt rövid ltések : OM = P. P. összes
rnunkál. Bp. Egyetem, Nyomda 1894-1905. hét kötet. Prédikáció i : VI és VII . 
Levelek = Hanuy F. lEd .) , P. P. összeqy últö t t levelei . Bp. Egyetem i Nyomda .
1910-1911 . 2 kötet . - ARSJ = Ar chivum Romanum Societatis Jesu . - Sik .
Pázmány = Sik Sándor . Pázmány Péter az ember és az lró , Bp. Szent István.
1939. - Prédikác ióit Igy jel ezzük : 3 Húsv II = a husvét utáni harmadik vasar 
napra irt 2. prédlká c iö. - DV = Del Verbum, Az Isteni kinyilatkoztatásról szól ó
hitt ani konsti tu ci ó .

2) Sik , Pázmány 79. 3) ARSJ, Germ. 179 f. 129 v. 4) Prolúlazka O., OM XXV 232.

5J FrakIlÓi V., Pázmány Péter (M&gyar Tört énett ( letra jlok , Bp. 188Gl 16. 6) OM V 225.
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és a magyar Róma, Nagyszombat szószékei voltak . tletirói tanusága szeri nt
a katolikusok mohón itták szavát . a másvallásuak suttogva emlegették nevét .
Oly tősgyökeres magyarsággal hirdette az igét. hogy öntudattal odakiáltotta
ellenfeleinek : .rnesterek lesznek a morgók , ha elhitethetik . hogy nem tudok
magyarul" ."

Pázmány a magyar missz ióval nagy .átdozatot" vállalt. trte lemondott a
neki rnsr Rómából szánt gyulafehérvári udvari szász ékr ől . a gráci egyetemi
katedráról, a bécs i kollégium rektorságár61 , a Münchenben majd Bécsben
tervezett akadémiában való részvételről : csak azért. hogy megpróbál t és lsten
Igéjére nagyon kiéhezett magyar népét lsten szolgálatára tanitsa.'

Mielótt cikkünk fótémájára térnénk , néhány lényeges történeti adatot kell
helyesbitenünk.

1. Mikor Jelent meg prédlk6c:161 kötete?

A könyv megjelenésének évét tek intve. sok életiró azt tart ja, hogy Páz
mány utolsó müvét egy évvel halála el őtt , 1636 tavaszán vagy derekán adta
kl. Pedig ezt az idópontot az utolsó negyedévre kell leszükitenünk. 1636 jú
nius-júliusában még két levélben sürgósen nyomdai papirost kér a Pázmáneum
régens étó/ .P. Jacobus' részére (Némethy Jakob volt megblzva munkál kia
dásával).' A november 12-i harmadik testam ent uma hangjában egyezik szelle 
mi hattyúdalával . a préd ikác iók elé irt ajánló irásával .a te ljes Szenthárom
ság egy bizony Istenhez' ." Mintha a két irás egy idóben készült volna . Az öreg
és beteges .Cardlnal" ebben az időben sűrú levelezésben áll t az erdélyi
fejedelemmel , I. Rákóczi Györggyel ; de csak dec. 26-án küld neki egy tisz
te letpéldányt újévi aj ánd ékként ." Mindebból arra lehet következtetni. hogya
Predlkáclők follo-kötete közvetlenül karácsony el őtt jelen t meg. Véleményün
ket megerősiti az a tény is. hogy csak 1637 január 6-án tárgyalja meg tit ká rá
val. a nagyszombati egyetem rektorával, P. Dobronoky Györggyel. a magyar
és horvát. továbbá a grác i és bécs i kollégiumoknak küldendő t iszteletpéldány
nyok számát és sorsát ."

2. Voltak.. mesterei?

Sik Sándor. Pázmány az ember és iró klt ünő ismerője , a szónok Pázmány
ismert etésénél veti fel ezt a kérdést." Arra a megálla pításra ju t. hogya kor
nagy kOIföldi szónokai aIIg lehettek rá hatással. Skargát - Irj a - bizonyára
hallotta Krakkóban, de nem értette. mert nem tudott lengyeiül. A római

7) Pázmányt 1609 októberében szant ák olm üci szónoknak Dietrichstein bibo ro s kéré
sére . 1610 elején akarták bécs i rektornak és 1612 végén tárgyaltak a müncheni ,
később a bécsi akadém ia terve iről. Lásd . ARSJ Aust r . 2 I. 380. 385. 505. 512.

8) Levelek II 674-675. 9) Uo. 728. 10) Uo. 744.

11) Bp. Egyetemi Könyvtár , DIarium G Dobronoky : Cell ec tio Prayana XXX

12) Sik. Pázmány 280-282.
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évekból sincs ilyen emléknek nyoma. A jezsu ita szönokok, - talán hallotta
Bellarmint is - csak azért sem lehettek döntök szónoki felfogására. mert
nem a nép. hanem a szerzetesek számára és azért latinul beszéltek. Még leg
közelebb érezhette a maga prédikác iós elgondolásához a bécsi Scherer mód
szerét. de a nálánál sokkalta szürkébb, tudóskodóbb Scherertól sem tanult
semmit szónoki művészete számára. Európa akkori nagy szónokalt kizárva.
Sik Sándor az egyetlen magyar Telegdlben fedez fel .elödöt" .

Ezen megállapltások korrlgálásra szorulnak. Pázmánynak a jezsuita sza
bályok el61rása szerint részt kellett vennie a vasárnapi szentbeszéden és a
délutáni lectio sacrán (szentirás·magyarázaton). Ami pedig nyelvismeretét
Illeti. egy bécsi katalógus kiemeli. hogy valamennyire tudott lengyelOl." A
tudás elsö toka a beszéd megértése. Bellarmint nemcsak .hallotta· . hanem
közel két éven át kéthetenként élvezte és a Kalauz els6 könyvének tanúsága
szerint lelkébe szlvta az apologéták fejedelmének remek házi exhortáclólt .
amelyeket a segit6 testvérek kedvéért nem latinul, hanem olaszul tartott."
Pázmány Magyarl.Feleletében hivatkozik arra . hogy nem egyszer hallotta,
milyen kemény szavakkalostorozták a pápa jelenlétében az udvar bűneit ." A
Vatikánban nemcsak a VIII. Kelemen pápa által annyira kedvelt népies ka
pucinus páter szónoklatait hallgatta. hanem a Collegium Romanum retortka
tanárainak alkalmi beszédeit - talán a nagytekintélyű Toledo blboros6t ls.
Pázmány tehát Igen élénken vett részt az olasz prédikációs életben. A XVI.
század legnagyobb osztrák szónokát, P. Scherert szintén gyakran hallotta.
hiszen a bécsi kollégium templomának vasárnapi és a Szent István bazlllk6
nak udvari szónoka volt. Mintha Pázmány .hornlletlkájét". .a keresztény
prédikátorokhoz szóló intést' valamenny ire Scherer prédikációs kötetének
szónoki szabályai sugalmazták volna ." Ami viszont Telegdl befolyását illeti ,
maga Pázmány álUtja : .én irásiban egyebet nem olvastam. hanem csak négy
vagy öt predlkéclöját." 17

Szerény véleményünk szerint az annyi ra fogékony lelkű Pázmány a négy
ország fővárosában . amelyekben nevelődött. mélyen magába szlvta nemcsak
a tájak szépségét. a kultúra emlékeit, az emberek tarka világát, hanem a kor
legnagyobb szónokain keresztül az igehirdetők igeszolgálatát is.

3. IgehlrdettÁflek fajai

A szentignáci lelkIség egyik legjobb Ismerője és fáradhatatlan tolmácso
lója, P. Nadal Jeromos. a jezsuita apostolkodás mődozatalr61 remek lnstruk-

13) Cata l . Colleg . Vrermens ís . Dec . 1590' .Hunqaricaru (sc . linguam ) nov it et parum
polonice .

14) Pázmány Bellarmintól legalább 20-22 házi exhor tac i ór hall ott . Esek hatás6rol rná 
surt fogunk besz ámolnt.

15) OM I 60.
16) B. Duhr, Die Geschichte der Jesuiten in Landern deutscher Zunqe Im XVI. Jahr 

hundert (Freiburg, Herder 19071 808-809.
171 Tiz Bizonyság (16051 OM I 469. Kél prédikációj ára utal is : Dom 3. Adv . ás Dom .

p Epiph . .
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ci ót tar tott Spanyolországban: "De ministerio verbi Dei " ." Ebben az iges zol
gálatnak öt tajtáját mondja a Jézustársaság sajátjának : a prédikációt , a .Iec
t io sacra" -t , a lelk ibeszélgetést , a lelki közösséget és a lelk igya korla tokat .
Bármennyire csábi tó volna , hogy mi ndezt az öt módozatot bemutassuk Páz
mány életében, csak kettőre térünk ki részletesebben: a szentb eszédre és a
lelkigyakorlatokra . Pedig prédikációs kötetének 14 . tanúsága" szer int a lect io
sacr át is gyakorolta. Ez a régebben nálunk is szoká sban volt "keresztény
okta tás' : a róm ai Gesú-templomban máig szekasban lévo templomi szentí r ás
magyarázat , il l. népsze rű teológiai előadás. Pázmány a prédikációihoz kap
csolt tanúságok egyikében a hitet e r ősi ti. a másikban "lelki oktatást " nyú jt ."
A lelkivezetésben pedig igazán mester volt : ezek segi tségével végezte naqy
számu térltését . Két klasszikus példájá t ismerjük : a komjáti lelkész Veres
marti M ihály katol ízátás át . amelyet a konve rtita maga részletesen leir . Meq
térése Hlst órl ájában" . A másik a már öregedó Pázmány nagy . Ioq ása" . Dun án
túl későbbi nagytekintélyű tókapitányának, Batthy ányi Ad ámn ak megnyerése .
Ozvegy édesanyja csak lassan kezdte sej teni , hogy Adám fia . nemcsak Illés
házi Kata szép szeméért " 20 tordul meg oly gyakran Pozsonyban és Nagy
szombatban . A konverz io teljes csöndben történt , de Pázmány meg hi tt lev e
lekb en továbbra is vezette lelktfi át . Megemlitjük még , hogy Pázmány tér ité
seiben elég nagy helyet toglalnak el az élénk asztali besz élgetések: tehér
asztal mellett vitatták meg az egyházak kontroverz kérdései t : ' Sőt , ha Nadal
ötös módo zatát kiegészitjük egy hato dikkal . akko r meg kell emlí tenünk a
magyar jezsuita teológiai eló adásai t a grác i egyetemen: a hitró l és a rneq
testesülésről szóló mély traktátusai tanuakodnak arról , hogy P áz m ány ezek
ben is igeszolgálatot l áto tt ."

4 , Pázmány lelkigyakorlatos beszédei

Amikor Pázmány préd ikáció it nyomdába adta , a nagy ter mészetfel ett i
szándék volt a döntő : . ha lsten tisztességére és a magyarországi anyaszem 
egyház épület ire sz üks éqes-e" . A második motivumot illetó en lát ja . az lsten
Igéjének éhségét', tudja , hogy a .pa pok szúk voltá ért" nem adhat rnind en
hová egyház i embert , azért licent iatusokra és vil ági fóemberekre ke ll et t
bízni, hogy . post i ll át olvassanak" és ezzel . házok népe között püspök i t isztet
viseljenek" . A papoknak is segédkönyvül szánta : "hiszen a plébánosok nem
egyaránt tudósok , nem is egy aránt b évesek könyvekkel és igy a pr édlk ácl ó
cs iná láshoz sem egyaránt érkeznek" , De szánta szer zeres . egyházi és vil áqi
emberek lel ki v iqa sztal ásárn lelk io lvasrnánynak I S

18) MHSJ , Nadal IV 653·670
19) PI. OM .VI 324·328
20) Ivényi J ., Pázmány Péter kradut tan le vele, l Ku rmu nd 19431 8
21) PI. Naprágy, Dem et er pusp ök asztalánál Sik , Pazmany
22) Cs ak el kell olvasni .01' Incarn at ione Ver tu ' kl .i sszikusan sz ép pro l óqi um át .

amelyb en bemutatja Kr isztu st rn iut . I aci es Dei "nis omniuru frll f' tlls l t·rr~.. • l
Op Omnia V 355·359

LJ) UM VI P XXI ·XXII
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Ha préd ikációit köze lebbről megn ézzük. nyug odtan állíthatjuk. Pázmány
utolsó könyve egyben kitűnő lelkigyakorl atos kommentár . Am ikor - hannlnc
évi prédikálás ut án - a nyomtatásról kezde tt gondolkozn i. . azt kellett ékes
getnie és kibocs átan ta . ami vagy készen vagy üszögében vo lt" .' Szerintem
kész en lévő beszédei elsősorban lelkigyakorlatos előadásai lehettek.

A következő kimutatásban csak az I hétr e rendelt elmélkedéseknek rneq
telelő prédikációkat jelz em . Ugyanígy össz eáll ítottam a teljes lelkigyakorlatra
sz óló kommentárt . Nemcsak Jézus életének teol óg iáját lehet szentbeszédei·
ből kihámozni (ez még II legtermészetesebb . hiszen prédikációit az egy házi
év perikópálhoz fű z te ) . de megtaláljuk benne a lelkigyakorlat sarkalato s
elmélkedéseit is : a Kri sztus ki rály, a két zászl ó. az alázatosság három fok a
elmélkedéseit . a szell emek meg különböztetésének és a választásnak sza
bályalt. nem különben a lelkigyakorlat beretözés ér. a szeretetről szól j elmét
kedés t .

Magától értetődő , hogy a fund amentum alapigazságai t : az lsten dicsőségét

és az ember célját kidolqozza ." De már meglepő , hogya fundamentum nagy.
ktíut ás ár. a teremtmények használatának hármas szabályát : a tan tum-quantu m
üdv öss áq-szüks éqess éq ét . az indi ff erenci a szabadságát és a nagylelkűség

. rnaqls" -át is k imerítően tárgyalja . A szentignác i lelkiség egyik központi t é
májá t . a . közömbösség szabad ságát ' (indifferenc ia) több helyen is ér inti .
de a pünkösd utáni 8. vasárnap pré dikációjában klasszikusan kidolgozza.

Nemcsak kidolgozza. hanem éli r Lelkrs éqenek ezen alupmaqa ta rt ás át Schütz Antal
Szekl u Ilyomán .rner tekess éq"-nek mo nd]a . Kornis Gyula Pázm ány legjobb [ell emraiz á
ban .é letbö lcsess éq" -nek nevezi" Maga Pázmány bizonvos .metahlsztorlkus" érzék
kel a .keresztyén okosságról ' szól6 pr éd lk ác loj ában a középkori szlénal szent Kata 
linlg nyúl vissza (levelei a jezsuita sko laszt tkusok kedvelt olvasm ánval l . Nem más
ez mint a szen tp ált keresztény szabuds áq és a Katalin- Iele .la dulce prudenc ta" ."
Pázm ány átment a .magis naqylelkuséqi i skol án. hallgatóiban is föl akarja ezt szitanl
két, lélektanilag is remek beszédében . A Iplki jóságokban növekedni kell" és .Ezt
mar if júságban kell kezdeni" '"

A bűn ismételten visszatérő tárg ya Pázmány okta t ás ának. Fóprédlkáciőlá

ban bemutat ja a le lkigyakorlat egész bűn-tematikáját : a hármas bűntől a bűn

teol 6g iáján át a bűn eszkatal óq i ál álq .' Psziho l6g iai remekmű . amit az .Emberl
nemzet rom lását ól" i r , Eva esetében ." .A magunk meqlsrner és éröl" sz616

24) VI p XXIV.
261 Ory M.• Pázmány lelkisége Pázmány Peter lelkisége (Klagenfurt 19G4 ) fő leg 23-24 .
27) ,M i nő lelki orvosságok vannak a Mod,cum!Jan' 3 H úsv II . OM VI. f61eg 792·801.

8. Punk: OM VII 278-292.
28) Schütz A.• A nemzetnevel ő Pázmány (Bp. Szent István. 1938) 11 . - Komis Gy.•

Pázmány szem élyts éqe (Bp. Frankiin. t935J 54·55.
29) H. Rahner. Ignatlus von Loyola und das qeschichtl tche Werden seiner Frömmiq -

kelt (Graz. Styria ' 1949) 81.
30) 6 Vizk I. OM VII 41 1: Hetvened vas. OM VII 425
311 A bimnek rútságáról és veszedelm ér öl OM VII 158 ss
32) 12 Pünk 1 Tanúság. OM VII 369 .
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szent Ign'c:
lelklllyakorlato. könyv.

A lelkigyakor lat miben léte (Ex. l )

A lelkigyakorla t cél ja :

lsten akaratán'iii(i(eresése

EIOzetes megjegyzések a le lk lgyakor ·
latok végzésére

Adalék-ut asltások (add iti ones) .

lEx . 73·90)

Plizmány Pét.r
kommantárJ.

Hogy Istennek szorgalmatosan kell
szolgálni : 6 Pünk I.

Hogy mi nden dolga ink at l sten akarat 

jához kell alkal maztatn unk: 3 Vlzk I.

Az imádságrúl : 5 Hús v I.

M int kell az lsten Igé jét gyümölcsüsen
hallga tni : 5 Böjt

I. Isten

a terem tO egy lsten
a megszentelO H ároms au

II. Az ember célja

l sten dtcsös éae

a lélek üdvössége

III. A teremtmények használata

tantum-quantum
(anny ira-amennyire)

indif ferencia (közömb össég)

mogis (nagylelküség)

FUNDAMENTUM

Kalauz 1/ l -8
A szent H árornsáq egy bizony lstenr ül
1 Punk I.

Hogy minden cselekedetünket l sten
tisztessé gére kell igazItanunk: 4 Pünk

Mi ndnyájan Istené vagyu nk . akinek
hasonlatosságát viseljük : 22 Pünk I.

A mennye i boldogságrul : 2 Pünk

4 Pünk és Hogy a világ javait semmi 
nek kell tartanunk. ha lelkünket meg
akarj uk menteni : 24 Pünk I.

M inémü lelki orvosságok vannak a
Modicumban : 3 Húsv II.

A keresztyéni prud entia . okosság miben
áll ?: 8 PUnk

A lelki jóségokban mindenkor neveked 
ni kell embernek: 6 Vizk II.
Hogy Ifj úságban kell az isteni szol .
gálathoz kezden i : Hetvened vas

ELSO HH

A bün története : a hármas bün (45-53)

lélektana: lOva esete
teolOglája: Ilaját bünök (55-61)

eszkatológi ája: a pokol (65·71)

Kiegész ltö elmélkedések :

halAI

ítélet

megtérés: lsten irgalmassága

52

A bünnek rútságáról és vesze delmérül :
3 Pünk 2. része .
Az emberi nemzet romlásárúl : 12 Pünk 1

A bún prédik . 1. része : 3 Pünk

A pokolnak örök klnjárúl : 21 Pünk

A halálrúl : 15 Pünk és A halál kivána
tos jó : 23 POnk II.
Az utolsó Itéletnek rettenetességérül :
1 Adv II .
Az Igaz penltenclatartásrúl : 3 Böj t
IBenne a tékozló fiú és a rút leány )



adventi prédikáció pedig semm i más. mint a lelk igyakorlatok bún-elmé lkedé·
sének .nagy ösaze hasonlttá sa". amelynek utolsó tagja : . Ml csoda az lsten.
aki ellen vétkeztem ?' .. . (VI 84)

A lelkigyakorlatok léle ktana a szellemek megkülönböztetésének szabályai
ban csúcsosod ik ki. Pázmány kitúnóen ismeri és jell emzi lsten ellenlábasát.
az ördögöt . Hol a világosság angyalának, hol meg horgásznak ", vadásznak.
kalmárnak mutatja be és hadvlselö módszerét is remekül szemlélteti . .Sze
mesek legyünk azért megismerésére . mert ha meg nem Ismerjük. úgy Járunk.
mint a madarak . mikor s ipolásra lépre kevertetnek ; mint a halak . mikor ked
venc eledelre befedett horgot elnyelnek ; mint a hajók . mikor a viz alá re)tett
tőkében elrontatnak. Az ördög báránybőrre l fedezi fark as·fogát: "

A lelk igyakorlat lényeg ében nem más, mint a jobb eszköz választásának
rendszere az életcél szempontjábó l. Az electio a lelkigyakorlat veleje . Páz
mány téritéseinél és vita irataiban isméte lten választás elé állftja hallgatóit.
olvasóit. A Kalauzban gyakran felszólltja az olvas ót. hogy .mlelött tovább
lépjék"• álljon meg és tartson választást . Lapszéli mutatóújjal Jelzi ezeket a
nyomatékos helyeket . Prédikációiban ls ismételten választásra hív fel : "Szállj
magadba, keresztyén ember. gondold meg, mit mivelné!. ha blzorryoaan tud 
nád, hogy mái nap utolsó célja életednek: " Még .a vitézlő embert" ls
arra sz öl lt ja fe l. hogy a veszélyes csata előtt gondoljon erre a felelősség·

teljes döntésre."

II. PÁZMÁNY PRmlKACIÖI

1. Az Ige hlrdet6Jll

Pázmány elsősorban író. Müve inek 15 köte te bizonyí tja. hogy elemében
volt. mikor a tollat forgatta . A közvet lenebb hatást mégis mint szónok gyako.
rolta a magyar lelkekre . Tudatában volt annak - amIt a II. Vat ikáni Zsinat
annyira hangoztat - hogya püspök eminens feladata az evangélium hlrde 
tése . Szerinte lsten is .conctonator mundi" : egek é8 minden teremtett álla
tok által hatalmát és bölcsességét hirdeti. Kr isztus az evangé llumot hirdette.
Apostolainak azt parancsolta , hogy lsten Igéjét terjesszék. Szent Pál azt
áll lt la, .öt Krisztus nem keresztelni . hanem prédikáln i küldte" , Pázmány ls
ezért állt 40 éven át az Ige szolgálatában . Meggyőződéssel vallotta, hogy ó
.Isten trombitája . mennyei ti tkok sáfára. angyali kenyér osztoqatöja" . Pedig

341 Remekül festi a Kalauzban: OM III 209.
351 Az ördög i kfsért etekrü l , OM VI 512 ss . Főleg a lelkigyakorla tos könyv 327, 329.

332 számait Illusztnilja.
361 OM VII 247.
371 OM VII 691 .Üg y kell lelkünket Istennek ajánlani , úgy kell üdvös ségünk rő l gon

dolkodni . mint akik halál uk óráján vannak' .
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beteges teste és gyenge hangja rruatt nem sz ószekre ter mett .' Csak nagy
lelkével birta . Amit oltártestvéreitöl kivánt. az benne már testet öltött : "Sok
munka. nagyokosság. tem érdek tudomány és mindenekfelett nagy Isteni
malaszt és tekéietesség kivántatik a prédikáláshoz." Mert . soha jól nem
predlkál. aki jól hozzá nem készü l" és . akl nem ég. föl nem lobbanthat egye·
beket" .' Szónoki elve volt : elősz ör a cselekedetnek példájával tanl tson és
csak azután nyelvével. Tudta . hogy .a kösség nem a szép szó után jár. hanem
a jó erkölcsök példáját követi " Illés próféta csupa t ű z vo lt. azért voltak
szavai lángok". ' Nyomatékkal kérte szónoktársai t : "Ne csatornák legyetek .
mely eken átf oly a v iz . hanem tel i kuta k. hogy magatok bévségéből másokat
ls Itassatok ." Ha valak i. akkor Pázmány irhatta magáról. hogy . mind nyelvét .
mind pennáját szive gyökerének tentájába mártv án. ugy szölr. amint szive
járása volt" .'

Keményen szól azokró l a prédika torokról. .akik azt vadásszák . hogy a kös
seg őket csudálja .. . akik mély és szekat lan. de haszontalan tudo mányokkal
viszkettetik a hallgatók fülét : a lelki sebek gyennyedtségét meg sem Ill etik" .'
Nem azon fáradnak . hogy Istennek fiakat szülJenek. hanem a maguk tudo
mányát mutogassák : azért . házassá qtör ó! lsten Igéjének ' . . Az okos ernber
nek nem a hlmes sz ó. hanem az erős valóságok tetszenek. A szép ore ának

kendőzés nem kell : az Isten i tudomány felsége ci fra szó nélkül maga sz ép
ségével kellet i magát." (VI p. XXXV)

Az igehi rdetést elsőrangú kegyelmi munkának tartja . azért elve : a pr édi
káció t ne taps és üdvrivalgás. hanem zokogás kövesse . Johászkodások.
törede lmes s lr ások , búnből kit ér ések " . Meggyöződé~e : a jó tanitásnak
foganatja nem a prédikátor szólásáb ól. hanem lsten erej éből van. . Mert
zenghet az ékes szó fülünkben . de foganatos nem lehet a jóságokra. .
csak Imádság nyerhet erőt a jó példának és sz önak." •

Az igehirdetés legföbb célját ebben foglalja össze : , hogy lsten dics ért es

sék és a hallgatók lelki jóságokban öregbedJenek" . A prédikációs kötet élén
elhelyezett aJ6nló írásában vallja :

.M lve l azért i fj úságo mtól fogv'! arra volt függe sztv e szemem világa és
elmém futása . hogy a Te nagy neved dicsósége terjedlen fáradságomat
nem szántam. tehetségemet meg nem vontam szolgálatodtól. hanem amely
kics iny glr át reám bizott szent Felséged, tisztem szerint [no ha kelle ténél
res tebben) csel édld épüle ti re Igyekeztem ford ltanl ." 6a

t) St. Kaprlnal. Institut io eloquent iae sacrae (Kas sa 17571 337' . erat voce. pectore
ad conottatum dlcendi genus min im e co rnparato" .

2) OM VI 30. VII 78 [A pünkösdi prédikáció bevezetésében) .
3) OM VI p. XXX.
4) P. XXXI-XXXII .
5) p. XXXIV· XXXV.
l) p. XXXVII.
811) OM VI p. XVI. .



2. Az Ige hallgatói

Pazmany szószéke alatt nem ült le iedelrm udv ar . sem or szagos vezetore
tcq . mint Skarq ánál Krak kóban vagy Scherernél B écsben . sem pápai udvar
vagy a kler us eli t je . mint Toledonál vagy Bellarminn ál R óm ában . Legfe lje bb
a pozsonyi országgyű l é se k idején gyult köréje az ország szi ne-java. hogy
tanitásat hallgassa. Nagyszombat i közönse ge a I élmuve lt nemesség és az
egys zeru ketnyelvu nép.•az egy -ügyü közs éq" volt . Ezt oktatta, tan ította .

De hallg atóságát k övetkezetesen megnevel i. hogy lsten igéjét minél gyü
m ölcs öz óbben fogadja. M ár az evangélium felolvasását követte a sztereotip
felh ívás : . rn e l yb ő l. hogy lelkünk épülletire tanuságot vehessün k és Istennek
akaratját ne csak füll el hall juk. hanem cselekedettel teljesítsük . kérjünk áj·
tatos szívvel szent Lelket .. : Ezt megtetézte a propoz ició végén a f igye
lem nyomatékos felkeltése: . Nemc sak hasznos . de tel jes életünk ko rm ány

zására szükséges ez a tudomány . azért sztvvel -l élekkel ébren legyetek a ta 
nul ásra " .' A kegyelem el s ös éq ének tudatáben felszól ít ja közönségét : . Kérl é
tek ls tent . igazgass a e lm éme t és nyel vem et . hogy helyesen szóljak. En is
kony ór gök. hogy ö szent Fels ége gcrjes sze szeretet re sz íveteket" .'

Ket pr édikáció jában ' r észle tezi azt a I e I k ü I e t e t . amell yel lsten sza
vat fogadnunk kell . Hog y lsten igéjének hall gatása üdvösséges legyen . négy
dolog kívántatik : nagy kedvvel és lelk i éhség gel kell a prédikációra menn i:
nem elmecsavar gássa l. sem ásító és szun nyadó álmo ssággal. hanem f igyel .
matesen kell az Igét hallqat ru: azt magun kra kell szabni és erkölcsünk
iobbit ás ára ford itani : végül a ta nít ást csel ekedetünkkel kell gyümölc söztet
ni." 10

A Ielkr éh s éqct fe lkelt i a gondolat, hogy lsten isko lájába meg yünk. ahol
ilnnönmaga Kr isztus s z ól , préd ikátorán ak mint tolmácsának szája által [Krisz

tus követségében [árunkl l , . Az imádkozásban mi beszélünk az Istennel. a
prédikációban a nagy lst en szól nekünk. int. oktat rnink et ." "

A v áqyat fok ozza. ha tudjuk . hogy nekü nk nagyon hasznos és üdvös séges
dolgokról hallunk a szen tbeszédben.

_Ha v áro xh ázaha \'~f1Y torv énvsz e khe megy ' fl~ rp~l \'art. v ádolas t . buntc
''' 51 ados zedes t ha l la sz: me nnyország rol semmit nem hallasz . Ha barattdda l
"!lYlIve oyOle kezel a hazug runera p énzr ól . jollakasrol . haz: oalib:\ ro l. vi laoi
sznru almasko d ásro l m ásnk ra(la lmazasarol eleg szoka t hallasz . a bu nok rut 
saga ro l a pnkol Id"rairó l <;ernnll t nem hal la sz H~ udvarba megy Ir ctat .

7) OM VI 383 cs / 44.
: ) OM VI I 492 (AL Isl eJI' szere te t ro l l
!l j 5 Bojt: M int kell ls ten 'ge jét g y ' " l1 o l c s o ~ c n hall qatru c s ntvencd V<lS II lsten

rq éie ig!!z v il il goss áO
101 OM VI 583 es 593.
11-- 14) OM VI 58J . 585. ~:J7 . sas ol dalako n
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csúfságot. embe rsz élast nem keveset hall asz. a tis zta életnek és angyali
erkölcsöknek dicséretérúl semmit nem halla sz. Egyszóval akárhov á fordulj.
v ilági gondokrúl. cs intalanságokról. feslettségekröl sokat hallasz. dll lelk i
dolgot . üdvösséges tudományt csak az lsten házában. csak a Christus
iskol ájában hall asz."

.Isten igéjének rothatatlan magvát. melyböl isteni sz ületésűnk vagyon
tiszta szlwel kell befogadn i: .elsősorban alázatosan könyörgünk, hogy lsten
bocsbsa meg bűneinket. hogy tiszta edénye legyen az ő Igéjének; vllágosftsa
értelmünket, gerjessze akaratunkat . . . Mert kiálthat a prédikátor: de csak
lsten az, aki szent malasztjával megnyitja a szíveket" ."

Pázmány az e r ő s val ó s á g o k embere . azért kéri hallgatóit. ne a pap
ékesszólásá t. tudását vagy stllusét bámulják : .ne kapdossanak az árnyékon.
hanem a valósághoz nyúljanak" .'••Sem ékesen szölásra - vallla Pázmány
mag6ró1 - sem egyéb czlfrára nem szaggattam : hanem amit üdvösségesnek
Itéltem azt egy-ügyíí székkal gyakran előhoztarn ." Emberi tekintetet és sze
mélyválogatást nem Ismer: . Kötelességem erőltet. hogy azoknak is meq
mondjam az Igazát. akiknek nem tetszik: "

A keresztény hivő a pr édlkáctö minden szavát úgy vegye. mint neki és
őérette mondott dolgot. Ne másra applIkálja , hanem m a g á r a ve g y e .

•Némelyek úgy viselik magukat . mint az étekm et élök a fejedelmi asztal 
nál : darabolják. osztogat ják egyebekn flk a sz ép étkeket . de maguk semm it
nem esznek. Ezek ls a prédikátor tanltását és dorgálását egyebekre osztják :
Bezzeg ez a bIró vétkét feszeget l : ez a tanácsot illeti ; amaz a plébánost
tangálja : ah. mely jól illik ez a szomszédasszonyhoz: vaj . ha itt volna az
én korn ám . meghall aná leckéjét : r's mint a szem . hOIlY egyabeke t lát . de
nem lát ja magát : ugy ezek lát ják . mit kel lene tanulni másoknak . de nem
látják rnapuk szükségét ." ..

A II. vatikáni zsinat által annyira hangoztatott isteni ige ereje és haté 
konysága (DV 21) jut kifejezésre Pázmány figyelmeztetésében: . a templom
ból kl ne lépjél. hanem Istentói kérj segftséget és malasztot. Isten az, aki
malasztjával gyökerezteti és neveli az elvetett magot"."

. Prédlkáció közben is sokszor Istenhez emeljék gondolatukat. és kérjék .
hogy szfvükbe oltsa azt az igazságot. amelyet hallanak : Pázmány nem bo
csátja el hallgatóit a templom küszöbén . Jótanácsa továbbk iséri öket a hét köz
napokba:

.Aki gyümölcsét akar ja ér ezni lsten igé jének. hetedszaka emlekezeteben
viselje. amit hall ott . sót . mind ennap idöt válasszon . melyben az lsten
igéj ének és a keres ztyé n vallás nak bizo nyos cikkeit jól megfontolja: az
lst en jótéteményei t és az igért bold ogságnak nagy voltát meggondo lja .

15) VI p . XXII I.
16) VI 589 .
17) VI 591.
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bunetnek sokasapát . az urok kar hozatnak sulv at szeme címbe ter jc sazc. vaj .
k i nagy iós Ágok !l<lZd<l\lSall l , val , k i szép vigasztalások aratási k övetkeznek
ilyen elm élkedésból Ezzel or izt et ik a Tá le k igazsa\la és növekedi k az
élet szents éqe." (VI 5921

Hogy lelkünk .igazá n kövéredjék az Ige eledelével" . azt bensőleg fel kell
dolgozni. . A szép tanúságok nem segítenek. ha meg nem rágod . . . Amely
falat ot rágatl an alányelünk. ízit nem érezzük. amely étket. mihent bevesszük.
mindgyárt kick ádunk. attól nem hlzunk." "

Pázmány Ismeri az emberi gyarlóságot és magyar szalmalangot. Tudja.
könnyen fe lszámolja a leg jobb feltételeket ls. ha újra meg újra nem kap
buzditást. Azér t egy·egy témát tov á bbsző v ö qet . hogya megkezdett gondola
tot elmélyltse. Igy cselekszi k a hit ti tkok (megtestesülés. sz ületés , szenvedés.
feltámadás) kifejtIlsénél. de ugyanúgy egyéb témáinál is . Adventben kará
csonyi elők ész ül etul e lőszö r az alázatosságról szól meg a magunk üdvös
séges megismeréséről. majd az eljövendő Krisz tusról. aki igaz szabadltó és
akinek útját követnünk kell. A pünkösdi ünnepkörben ilyen a következő soro
zat: A hit, Az Ist eni szeretet . Isten lelkünk jegyese. Isten mindenü tt jelen
van. Mindnyájan Istené vagyunk ."

Pázmány szónoklataín .az emberek nem sirtak . nem lelkesedtek, hanem
érezté k semmiségüket az lsten közelében . Arra a tudatra ébredtek. amely
legkedvezőbb az alázatos Imára ls ten szlne előtt . Áhitatra gerjedt ek .. . Ez
hiányzik mai szónok l a t unkbő l : elszoktunk az áhttattöl "" Kornia Pázmányt a
nagy fra ncia sz önokkel összehasonlltva azt állitja: .Bossuet ereje a festés,
Pázmányé az érvelés : Bossuet szcszéké tól a hivő mély esztétikai benyomások
kel távozik . Pázmány templomából az önb irálatra való sugalmazással. gondo·
latfájással megy el,"

3. Prédlkak:lólnak anyaga

Az Isten i klnyi !atkoztatásról szóló zsinat ' konstitucíó nyomatékosan kéri
a lelkipásztort . hogy lsten igéjének roppant gazdagságát közölje a rábl zott
hivekkel (DV 25) . Pázmány ilyen lelkipásztor volt. Feltűnően szélesskálájú
beszédeinek temat ikája. Meg találjuk bennük a katolikus dogmatika nagy alap
igazságait : az egy és hárornsáqos Istenről. a gondviselésről. Krisztusról és a
Szent Lélekrő l : a kegye lemtan nehéz kérdéseit, (bűnbeesés és megigazulá s) ,
a szentségtant (kere sztség , bérmálás . gyónás . áldozás) az Egyház apologeti 
kus és dogmatikus képét. Az eszkatalogla Ismert témái t (halál. Itélet . pokol.
mennyország) már lelkigyakorlatos beszédeiben elemeztü k. A religio erényét
szolgálják: BZ Imádás és Imádság . az ünnepek megszentelése. a templomok
tIsztelete. a kereszt becsülete. stb .

18) VI 592.
19) A pünkösd utáni 17-22 vas émapokon .
21) Frtdeczky J.. P'zmány Péter (Bp. 1942) 66.
22) Kornia Gy.• Pázmány személyis ége (Bp Franklin. 1935) 63.
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A leggazdagabb a krisztológiai témakör. Jézus egész életét feldolgozza II

vasárnap i per ikópáknak megfelelően . A szoteriológiát is klme rítóen tárgyal ja.
Erról külön szólunk . A mariológia kifejezetten csak 2·3 beszédben szerepel,
de annál alapvetóbben: Márla istenanyaságáról. szeplót elen fogantatásáról és
kegyelemközvetltéséról szél mélyen és melegen . Egyébként az Istenanya
mindig ott áll szent Fia mellett . Es a Jászol rnellett , a kereszt alatt meg a
dicsóséges fény láttára a nagyérvelésű Pázmány is költöv é lesz. A szentekról
külön kötetet tervezett. de ezen szándéka kivitelében megakadályozta a halál.
Csak a két apostolfejedelemről. szent János evangelistáról. szent István elsó
vértanúról és a két hazánkkal kapcsolatos szentról : Pannonia katonas zentjéról
és a magyarokat téritó szent Adalbertról meg a bűnbánó Magdolnáról Ir.

A kegyelemtanna l kapcsolatban nemcsa k .az emberi nem romlásáról és
igazulásáról" beszél. hanem két préd ikációjában szinte miszt ikus tapasztalati
látással lenyúl az aszkétika gyökeréig : lsten a ml lelkünk Jegyese és lsten
mindenütt Jelen van. Közben megbúvik egy·egy történetteológiai eszmélódés
is: mint pl. 3 Vlzk II : Mindenben lsten akarat jához kell alkalmazkodni és
9 Pünk: Jeruzsálem és a zsidó nemzet romlása . Egyenkint szól a hét Iöbünr öl,
az égbekiáltó bűnökról és igen melegen az istenI. a sarkalatos és erkölcs i
erények egész táborá ról. Az állapotbeli köt elességek vázolásánál minden
csoporthoz van szava: a klérushoz (re mek prédikációja van a papi rend rnél
tóságáróll). a fejedelmekhez és alattvalókhoz. az urak és szolgákhoz. a bírák
hoz, a keresztyén vitézekhez. Pedagógiai beszédei alkotják préd ikációinak
gyöngyszemeit : a f iak és a keresztyén leány nevel és éról. a szül öl t iszteletről,

a házas asszonyokról.

Teológiailag is Igen tartalmas az erkölcsi életet kormányzó igazságok
fejtegetése: Első dolgunk lsten országának keresé se. Minden cselekedetünket
lsten tisztességére kell igazi tani . Mindnyájan Istené vagyunk. az ó hason 
latosságát viselvén. szolgálatjára köteleztetünk. A Miatyán k három elsó ké
rése jut ebben a sorozatban kifejezésre : lsten neve és d icsősége . Isten
ország.a. Isten akarata .

Pázmány prédikációs kötete tehát egyaránt dogmati kai vezérfonál, er
kölcstanl kéziköny v, aszketikus lelkiolvasmány, az ember egész lstenszolqéla
tának biblikus elirányitása.

4. Beaz6deinek dogmlItikus tarta lma

FraknóI óta száz éven át kézről-kéz re adott vélemény, hogy a nagy vitázó
Pázmány majdnem telj esen mellözl a polémlát és még feltűnőbb . hogya nagy
dogmatikus szívesebben foglalkozik az erkölcstan gyakorlati k érd éselvel ."
Véleményét Sik Sándor ls osztja : dogmati kus kérdésekkel csak elvétve fog·
lalkozlk, Jóformán egyetlen tartalma az erkölcsi tanítás." Később még meg-

23) FrakIlÓI V., Pázmány Péter 70.
24) Sik , Pázmány 288 és 289. Bellaagll A.. Pázmány Péter válogatott munk6 1 (Bp.

Lampal , 1906J 28.
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tetéz i ezzel a kij el entéssel : . iaen szereny helyet Ioqlal e l beszédeiben a
teológia i elrn ékedés"."

A v itatkozást a temp lomban szándékosan kerüli : . A mostan támadt t évely
gések ell en. m ivel bévségesen irtam a Kalauzban és egyéb harczoló köny
veimben. nem akarom itt kétszerezni lr ásomat ." ze Frak nói szép mo ndása
sze rint . a szó szé k l épcsőjén leteszi a fegyvert . me llyel az irodalom te rén oly
sok sebet ejtett" ."

Más véleményt kell nyilván itanunk Pázmány beszédeinek teológia i, neve
zetesen dog matik us tartaimát i lletően . Pázmány tudta . hogya szentbeszéd
nem te ológi ai ken ferencta-besz éd [ lásd Rahner c ikkét mostani számunkban) .
Azért mélyebb teológiai eligazitás ra hallgatóit ismételten a Kalau zhoz utas itja:
igy a teológi ai isteni smeret . a megigazu lás . az Oltáriszentség. az Egyház és
egyéb kérdések ben.'" Kr isztus euchar iszt ik us jel enl ét ének bizonyitésára egyik
úrn api pré dikác ió jában csak röv id bevezetés t nyújt. maj d hozzáfúzi : .a Kalauz
nak t izenegyedik könyvében vannak a bizonyságok. me lye ket Itt leírni nem
szükséqes" ." Ezt annál könnyebben tehette. me rt a prédi kációkkal párhuza
mosan do lgozott a Kalauz harmadik . bőv itett kiadásán . ame ly közvet len ül ha
lála után Jelent meg.

Pázmány beszédeinek alaposabb tanulmányozása után nem leh et azt álli
tan l. hogy préd iká ció iban hiányzik a mélyebb dogmatika . A kifejezett hit igaz
ságokat természetesen teológia i mé lységgel tárgyalja . de az erkölcs i ta nul ságo
kat is dogmat ik us alapokra hel yezi. Az e rények ről. a b ún ökr ől . a le lk ié letről

és áll apo tbeli kötelességekrő l szól ó gyako rlati beszédei is mély teológiára
támaszkodnak .

Nemcsak az Isten i erenyek targyalását . de az erkolcs. erényeket IS doqrnat rkusan
vezeti be. Klasszikus példa a hitról szóló pr ed lk ác íöla . amelynek három része sz épen
mutatja Pázmány munkamódszerét : I. A hit szúkséqes ezt csupa szentlrási üdv öss éo
tórténetl jelenette l bizonyít ja: II . Mi kívántatik az igaz hithez? (a hit mivolta és
rula ldons áqat) : egész kis dogmatikai traktátus : csak a harmadik rész a morális k övet
keztetés : az igaz hit haszna és lsten előtti jutalma. A második részben közérthetó
m ödon még kIS .analysis Hdél"-t is belevegylt és figyelmeztet a teológiában ma
annyira hangoztatott elvre . hogya Jobb d lszpozrc i öt öl függ a .bévségesebb ajánd ék" .
A sze re te tetr öl szóló prédikác iójában a szeretet h lozóft áiát Aristoteles etikája nyomán
fejtegeti . teológ iálát fő l eg szent Pál római leveléből. szent Agoston és szent Bernlit
müveiből k ölcs önzt. Az . igaz penltenc tat ar t ásr ól " szoló beszédében IS sok elméleti
teológiát hoz: szükséges voltá t Krisztus. az apostolok és a szentatyák tanítása nvo
mán. hasznát a Szentirás és szent Tamás Summája alan j án tárgyalja .'" A bánat. a
gyónás és az elégtétel magyarázaténál a trient i zsinat határozataira és teológiájára

25) Sik. Pázmány 300. 26) OM VI p XXVI. 271 Fraknói V.. Pázmány Péter 70.
28) OM VII 91. A Szentháromságról szoló pr éd ikác ió elején a lapszélen megjegyzi :

A Kalauznak első könyve egész prédikáció: mely az isteni természet állatyát és
tulajdonságít magyarázza." - DM VII 378: a megigazulás kérdésében utal a Ka
lauz 12. könyvére . - Az egyháznak csak győzhetetlen tulajdonságáról sz öl : a
Kalauz 8. és 9. könyvének az egyház a tárgya.

29) OM VII 135. 30) OM VI 544: S. Th. III Q 89.
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tautaszkodrk Rol., ,,; cl lehet mondai II .111111 a Jrllls tarsasall elso brborosá rol , il

naqvt ekmtel vu Toledo Ja nosr ól mond eln trarzrrrua besz éde t els ö részében a te ol o
[11151. m ásod ik ré szében a szó no kot csoda lhatjuk mcq " Ez vol t sznnr Pal m ódszere
is . Nagy level einek elsö resze t öbbnyi re dogmat iku s tar ta lrnu, csak a masodik r észe 
hen vonja le az erk ölcsi t anulságot

Szentháromsági préd ikációjában Pázmány Igy jellemzI módszerét : . els ó
ben megmagyarázom mit kell a keresztyén tudomány szerint hinnünk az egy
isten i természetröl. másodszor megmondom. minémü vallást kiván tól ünk a
keresztyénség az egy isten i természet háromságáról . harm adszor azt adom
a keresztyének eleibe: mit kell ebből a fel séges vallásból életünk tö k élete 
sítésére tanulnunk." :n

Eljárá sát ekképen Igazolja :

. Noha elmee tes un is ko la i vr l (' kr. rl f'~r k r l es vesz ekedese ket. rnclvck a
Ifllk i épü let re nem szüks éoesek irásomha n nem ele evi te tt em . de nagy
részr e . ami ' az iskolai teológiahan erkolcsunk Ill ycngetésEi re. akar atu nk
ge'leszl éserc . a lása gok ( -'- erenve k] es vé tke k Ismeresére alka lmatosnak
nel tem . iskolai ta rutas b ól nrcd.k öl ú zekbe hoztam ' 1

Ravasz László tette kezét az ütöérre . amikor kijelenti : . Pázrnány-n ál nem
a prédikáció van a teológiáért. hanem a teológia a prédikációé rt " '" A lelki
hasznot szolg ált a: az ember ek a kin yilatkoztatott igazságok hitbeli el foqadásá
val és életüknek aszer int való rendezésével megdicsóltsék Istent és le lkük
üdvössegét munkálják . Ha hiányzik nála a vitatott iskolás .teológia. nem
hiányzik. sót nagyon gazdagon megtalálható a kinyilatkozta tás ő sfo r r á s á b ó l

merltett életteológia .

Csak a teológiai fejtegeIe st követt a bíboros magyar CIcerónál a s z ó .
noki r á h a t á s :

.Sem oredrkal asom b.iu . sem .rasomban nem arr a Igyekezt em . hogy csak
tarntsam , mrcsoda jó . nuc soda gonosz . hanem. hogy elsősorban mmdenl éle
erös oko kkal meggyőzzem az okossaaot a j ós áqok koveté sének és a vétkek
ravoztn ásanak szüks éues voltáról ... Azon vol tam lsten segitségével. hogy
az ember akaratja édes ed jék ~ [ora. idegenken lék a gonosztól. Ehhez ped ig
beve bb írás kivantan k. hogysem a pusz ta sovany tan ít áshoz ." ,.

S. A Jézus-élet teológiája

A Jézusról szóló 26 prédikácioja kul ön m éltat ást erdemel. Bennük élesen
kira jzolód ik a mai iskolai teológiában anny ira nélkülözött Jézus életének teo 
lógiája. Feldolgozza a megtestesülés nagy t itkát. a szület és . éle tese mények.
tanítása . csodái és tanul ságtételének teológiáját. Krisztus hármas hiv atalát.
papi. prófétai és királyi mélt óságát . A soteorológ iából hozza Krisztus követltö-

311 Fraknói ezt igy fej ezI ko: . rnaid az uoves dia lek ti kus. maid a luzes sz önok lép
előt é rbe ". Frankl. P P. es kora III 282.

32) OM VII 92. 33) OM VI p. XXIV
34) Rava sz L.. A gyulekezeti igehirdetés elme tere (Papa 1915) 201: idézi Sik .

Pázmány 300
35) OM VI p XXIV
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és szabadí tó szerepét, majd a . beata passio, gloriosa resurrectio, et ascensio'
megváltás te ológiáját . Krisztus szenvedéséről három oldal hijJán 100 lapon
át meditál. A feltámadásról két. lélektanilag is kimerítő beszéde van.

Jézusról szóló prédikációi nem jámbor, morallzáló elmélkedések. Bennük
Jézus él etének történeti és teológiai elemeit dolgozza fel . mindig erősen

rámutatva az azokban re j l ő be l ső drámaiságra . Az isteni Mester neki a betle
hem i bö l csőtő l a golgotai keresztig a .nagy vitézlő bajnok", aki állandóan
harcban áll a világgal. a b únnel. az ördögge l. Nem más ez. mint a szentpáli
kene sis . megaiázó kiüresítés , fárasztó rnunka . megkísértetés és a szent
jános i párv iadal a világ fejedelmével. az ördög munkájával. Ugyanakkor a
túlvilág betörése, a gloria, az angyalok szolgálata és a másvilági fény, a doxa
theou felvillanása. Sik Sándor Pázmány t az ellentétek mesterének nevezI. De
a drámaisá g legmélyebb gyökere magában a megtestesülés titkában rejlik .
Pázmány mesterien játszik ezen a regiszteren , amint azt főleg karácsonyi ,
vi zkereszt i , szenv edéstörténet i beszédei mutatják .

Ime, egy példa :

.A mi Odvözitónk személyében alac sony és Iel s éqes Időben lett és
örökké ta rtó . men nyei és földi . emberi és isteni természet volt egybefogla/va .
Azért nun t magában isteni és emben tulajdonságok vol tának : úgy az ő

cselekedetiben is fénylett mindenkor az alacsony állapotban az Istan dlcsö 
ségé nek fe lsége. (Utána következik hat ell entétpár Jézus születéséröl . mü
ködés éröl , szenved és éröl . feh árnad ás ár öl. mujd igy fejezi be ') Azért úgy
te tsze n ék, mi ntha az Atya nundenhat ó lsten ugyan versenyt úzött abban ,
hogyannál nagyobb drcs ös éqqel magasztalja szent Fiát . minél inkább (l

megalázza magát.· "

Egy másik dr ámai tény, amely Pázmányt megragadja , ez: Krisztus kl üresi
tette magát , hogy minket gazdaggá tegyen . Szent Pál, és a szentatyák teolö 
giája inspiráita ebbe n: . Ha emberf ia lett, azért lett , hogy mi lsten fiai legyünk.
Ha kisded Gyermek, azér t ilyen, hogy minket tökéletes férfiakká tegyen: J]

. Az ö szomorúsága min ket vigasztalt, félelme bátorított , könnyhullatása mo
sogatott, gyarlósága vastagíto tt . . . Az ö halála lelkünket elevenitette: •

A megtestesülés kettős céljá t : II megváltás tényét és K r i S z t u S P é I·
d a a d á s á t is teológiail ag illusztrálja. •A maga testéből tükröt csinált lel
künk nek . . . pé ldájával mutatv án. milyen csalárd és hiúságos a világi uraság

és gyönyörüség: "

Pázmány gyakran be lenéze tt ebbe a tükörbe, azért prédlkácíójában telsö 
haltott .

. Ja]. mely mocskosnak latszik il mr tisztaságunk! mely haragosnak a mi
szelidségünk! mely lelfuvalkodottnak a lil l alázatosságunk I rnely kegyetlennek
a mi irgalma sságunk! mely gyar16nak a mi er őss éq ünk . ha a Kri~ztu9 tükö
rébe nézünk .' '"

361 OM VI 236·2:!'!
381 OM VI 196

371 OM VI 138
39) OM VI 137 40) OM VI 8485 .
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A Szentírás ezen jellegzetes morális értelmezését Pázmány már a Kalauz
ban ls Ismeri: .a ml Urunknak és emberi testbe öltözött Ist enünknek csele
kedet lt és szent erkölcsit tükörül veté : hogy ne szégyelje a szolga azon
ösvényen járt át . melyen tudja. hogy az ó Urának nyomdokai fénylenek: " A
keresztény ember csak akkor jár Jézus nyomdoka iban. ha ó is vállalja a
.rnilltla Christi " hivatását: Eletünk e földön a Te király i zászlód alatt való
fáradságos bajv ívás . . . Mert ez a föld harcoló hely . a ml életünk mllltia.
a keresztségben fogadást tettünk. hogy Istenhez szegódünk és szolgál at járn
köteleztettünk

6. Forri I

.Magam gondola t it - írja Pázmány az elószóban - és ujjam ból szopott
dolgokat nem írok: lsten Könyvéből. az anyaszentegyház Doktorinak Irásából
vettem tanlt ásorn at ." " Úgy nyúlt hozzájuk . mint a közönséges kutak t iszta
vizéhez. Ezek tanu lmányozásában fejlődött naggyá. .nern csuda. ha azon
bányába vezet i hallgatóit , melynek kincseiből maga is gazdagodott" ." Szent
irási for rásairó l alább szélunk. A s z e n t a t y á k Pázmány számára a hagyo
mány és a szenti rás-értelmezés nagy kincsesbányája : prédikációs készü
lete közben gyakran néz bele . A görög atyák közül szent Vazul és Aranyszájú
szent János homiliá i. a nyugatiak közül néhány apologé ta (Irenaeus. Ter tull lan.
Ciprián) , a nemesveretú szent Ambrus . de fő l eg a kegyelem doktora, szent
Agoston kedve lt szerzői. Ennek reolöqta-történeti múvét. De civi tate Del-t és
exegetlkus főmúvét, De doctrina chrlattana-t gyakran Idézi. A középkori szer
z ök közül szent Bernátot mély unctlója. Aquinói szent Tamást világos logikája
és tömör érvelése, szent Bonaventurát miszt ikája miatt szeretI. .E:n a tanít
vány nevet mind ig kedveltem" - mondja alázatosan . de büszkeséggel hozzá
teszi : "Lopva semmit sem vettem" .

Feltúnően sokat haszn álja az ó k o r I k I a s s z i k u s Irókat. Mesterien
kezeli öket . Már Grác Informátora megjegyzi Pázmányról : . pro fectus valde
bonl ln IItterls" . Eljárását. hogy pogány szerzőket idéz. hosszan Igazolja . E l ső

motlvuma a második Vaticanumban ls szerepel : •valami Igazság vagyon a
pogányok könyveiben , lsten tan ításából vagyon " ." A nagy filozófusok mell ett
főleg Seneca életbölcsességét és Plutarchos pedagógiai elveit használja bőven

az állapotbeli kötelességekről és a nevelésről szóló beszédeiben." Hogy tant
tását édesltse és ékesítse. szívesen felhasználja GelIlus . Noctes atttcae" és
Plinius természettudományos múvelt.

A t a n I t Ó h í vat a I d önt ése tből fóleg a még fr iss Tridentinum határo
zatalt idézi gyakran . A liturgikus könyvekból is szives en merít : a római
Misekönyv . a papi breviárium. a Martyrologium voltak for rásai. Látszik ,
mennyire tudatosan és mélyen együttélt az egyházzal.

41) OM II I 115. 42) OM VI p . XXI I.
43) Fnlnkl V., Pázmány Pét er és kora III [Post 1872) 281.
44) OM VI p. XXII. 45J VII 212·214 old ala kon 22·szer idézi Senecá t .
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III. PAZMANY ES A SZENTIRAS

1. A Izentlrb Pbmány életében

Pázmány a szentírást mérhetetlenül becsülte és bámulatosan ismert e.
Blblla-szeretet ét a cseládi szentélyb61 hozta magával. A kálvinista otthonban
sokat olvasták lsten szavát . Sík Sándor Pázmány szentírási szövegében 8

magyar bib lia hangját vél l feli smernI. . Pázmány bibliás muzs ikája legmélyebb
rétegében nem a Vulgátáé. hanem a magyar Biblláé, a gyermekkori családi
bibliaolvasások emlékeié." I Osszehasonli tásal sor án nem ta lált magyar szent
Irás-fordltást. ame ly Pázmány bib liaszövegévei egyezne . A vasárnapi pertképé
kat , úgy látsz ik , maga fordi totta a görög szövegbő l. Beszédei folyamán ls
ismételten hivatkozik az eredeti héber és görög szövegre.' A Szentföld tör
ténelmét és földra jzát is alaposan ismerte: lapszéli jeg yzetelben többször
utal ezekre . Forrásu l nemcsak az exegé tákat használt a, hanem a zsidó Jo
sephus Flav ius mindk ét múvét ls gyak ran Iorqatta .'

Jezsuita ki képzése folyamán családi JSzenUrás -lsmereté t b6vltette. A
folyamatos szentírás-olvasás a rendben szokásban volt . Szónoki mintaképei :
Skarga , Scherer . Bell armin nagyon otthonosa k vol tak a szentírá sban. A szent 
Irás -ford lt ó lengyel Wujek , első rektora Kolozsv árott, bizonyára sokat hasz
nálta tanitásában, exhortáclólban lsten szavát . Lelk igyakorlatos mesterei Dl
rectoriummegjegyzéseikb en felh ivták a f igyelmet. hogyalelkigyakorlatos vé
zat szentírási tartalommal kell kitöltenI. Ezt hangoztatt a Pázmány krakk61
noviciusmestere, P. Sawlczk i és nov ic iustársa . P. Ouadrantin i ,' továbbá két
kedvelt jezsuita IeikIIrója . P. Nadal és P. Vlnce nzo Bruno. Az elözö a szent·
i rás Ismeretét és értelmezését a teológiai studlumok csúcspont jának és lel 
kének nevezi és megk ívánja . hogy aki a lecti o sacrar ta rtja .in sacris Litterls
debebit esse exe rc ltatlsalmu s" .' P. Bruno, a Colleg ium Romanum atyja, a
Jézus élet misztéríuma lról szóló elmélk edéseiben a szentírás mesterének
mutatkozik . Pázmány igen értéke lte ezt a könyvet. Római diplomáciai útján
1632·ben tizenegy péld ányt vitt magával a nagyszombat i kollég ium. i ll. a talán
már akkor tervezett egyetem számára .'

F61eg tanulmányaiban ismerkedet t mélyebben a szent írással. A Colleglo
Romano négyszerneszte res kurzusán az ószövetségbő l Jób könyvét, az új·

1) Sik , Pázmány Péter remekei IBp.. Ardói 1944) 21.
2) OM VI 89. 126. 62. 118. 144. 196. 515.
3J Ant lqu it ates Judaicae és De bello Judaico: pl. OM VI 98·99. 190. 495. VII 215.

295. 653 .
4) P. Sawiczki megjegyzései : MI. Exerc . II (Roma 1955) 786·789: Ouadrant in l meg

Jegyzései uo. 755-772. (Ez ~ leghosszabb)
5) MHSJ . Nadal IV 658·659. Maga Nadal is adott lectio sacra -t . EbbOl nött ki nagy

munkája: Adnotationes et med itationes ln Evangel ia . Antwerpen 1594.
6) V. Bruno , Medltat ionl sopra I pr incipali miateri della vita . pass ione II r lserruzlone

dl Crlsto nost ra Signore . . . 1585 (rengeteg különböaö nyelvü kiadást 6rt meg) .
- Bp. Egyetemi Kvt .. J 2: Catalogus novus librorum Collegii Tirn aviensls Soc.
Jesu 1690. l
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szövetségból szent Pál római levelét hall gatta . Mind a két traktarust a római
születésú Giovanni Valt rino adta, Inkább mély unc tlöva l , mint nagy erudlcló
val.' Talán nem véle tlen, hogy Pázmány prédikációiban a sapient ialIs könyvek
versenyeznek sz. Pál leveleivel. A harmadi k probáció emlékezet -gyakorlása
Idején szent Pál leveleit, a kisp rófétákat. meg a katoli kus level eket könyv
nélkül tanulta.'

A szent irás méltóságáról szóló prédikációjában kiemeli , hogy az egyete
mek nagy súlyt fektetnek a szenti rás tanulmányozására.

•Valaho l a keresztyénségben un ívers ltasok, fO·taní tO·iskolák voltak, elsö
fundálások erejével mindenütt 8 mai napig legbec!<ületesb pro fessio a Szent ·
Irás magyarázása. (s a tridentomi Concilium e r ös narancso latt a l kötelezte
a püspököket és egyéb f ö rendeket, hogy a Szenti ras tanít éaét a templomok
ban, iskolákban és kl88tromokban ne tágítsák , hanem szüntelen neveljék'
(VI 5061.

A protestánsok szenti rás-Ismerete és használata ls késztette öket . .ne 
hogy lemaradjanak a versenyben" " Pázmány a Kalauzban hallatja a pro tes
táns vádat : .azt hirdetik felólOnk, hogy ml a szentirást utáll uk és . . a
kOsséget a szentlrástól eltiltjuk· (III 7) . A vádra korabeli tapasztalatta l vá
laszol :

Miképpen a hoszú békesség Idején kevés vigyázás vagyon a városra .
hanem kl-kl ház áná] kedvere lakik, de ha az ellenség [ö, a kapukat b étes
szük. a romlott falakat úJltjuk , a bástyákat erósi tjük, éjJel.nappal vi gyázás
ban vagyunk . igy az Anyaszentegyház f iai mintegy mely álomból felserken
nek . mihelyt eretnekség támad . Erkölcsüket megjobblt)ák , igyekezeti ket a
tudományokra fordltlák hogy fegyverek legyen , mellyel olt almazzák az
,gazságot. Igy látjuk mi idOnkbem , mióta eretnekségek támadának , egy
városban több tudós emberek vannak, hogysem azel őtt egész or szágok·
ban: (VI 384)

A hagyomány szerint Pázmány volt Káldi blbllafordi tásának kezdeménye
zóje. Erről nincs okmányszerú adatunk , de a fordltás körülm ényei nagyon
erre mutatnak .

Pézmány 1602 nyarán megirta Feleletét M agyar i ellen , Ez volt az elsó ónáll ó
magyar könyv [ezs una tollából. A könyv síkere után , lu03 nyará n, Sellyén összeült
a .nagytanács· ; p, Dobokay rektor, P Forró spi rituális . P Vásárh elyi Gerge ly l ebben
8Z Időben a ko ll égium épltését vezette J. P. Káldi Györ gy. aki ekkor lött Brünnböl és
köztük a vezér . Pázmény Péter. Mintha szerepet osztottak volna ki : a következO évben
megjelenik Vásárhelyi apologetikus könyve Bécsben . három év mulva Dobo kay Carn
plon-Icrd ítása ." Közben 1605 októberében Káldi megkezdi a bibllaforditást Gyu lafehé r-

7) Vait rino eléadásal kéziratban a római Gregoriana egyetem levél tárában . Pázmány
róma i kiképzéséról maeutr Irunk .

8) Lásd Or, M •• Pázmány a szlv fOlskoléján : Kat , Szemle (Róma 1951) Nr . 2·3, 32 old .
91 .H8eretlcl 8 seholeane a ad scri pt uram provocan t catnohcos, quos ln tam sancto

plaque excert ltat ion is genere ab haereticls vinci turp lsslmum est : G. M . PKhtler
R8tlo atud lorum .. . /I (Berli n 1887) 67.

10) Vásárhelyine k a Canill ius ·fé le kat ek izmus 2. kiadásához csa tol t polem ikus mun 
kéJa: Egynéhány tév elygO kérdésekre rövi d keresztényi fel ele tek, Bécs 1604, A
bevezetésben megeml ékezi k Pázmány FeleletérOl . .melyet nemrégen Irt ' . 
Dobohy egész itette ki Balassa Campion Odö n •Tiz oko k- c köny vének ford ítasat .
és Bécsben adta ki 1607-ben
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várott ." Pázmány összekött etésben állt vele : 1605 böjtjén Sennyei mar sall útján köny.
vet küld nek i Erdélybe ." Később a már lefordltott szöveg kijelölt revizora l között
Pázmány e lsö helyen szerepel. " Végül js O tetOzte be a nagy vállalkozást : az IIszter·
gom l érsek egyház i engedélyével és támogatásával [elenlk meg nyomtatásban az eleö
ketollkua magYllr bib lia .

Káldi emlitl préd lkácl6s -kötetének ajánl 6 irásában (1631) hogy a .h ivek
nagy vigasztalással, a pártosok álmélkodással hallgatták Pázmányt " . Kétség
telen, hogy Magyarország másod ik apostola elsősorban lsten szavával von
zotta a tömegeket. .Nem idézné annyit a bibIlát, ha nem tudná, hogy közön
sége szereti és várja ezt tóle . . . A XVII. századi rnagyarok sűrűbben tor
gatták ablbllát." ..

A Kalauzban és egyéb .h arczol6 ir ásaiban" is lényeges szerepet juttat
a szentírásnak. Főmúvében egész könyvet szente l neki, de közben ls többször
sikra száll az Irás Igaz értelméért, cáfolja a Káro ly i-Molnár féle fordítáet és
bejelenti a Káldi·Biblla hamaros megjelenését : .Mlnt mocskolódtak az lsten
szavával, klnyllatkozlk az magyarul ford itott keresztyén bibIlábui , melyet ha
az nagy Istennek kedves akarattya lészen, röv id I dőn szem ele ibe bocsé
tunk." "

Végül . édes neve lé hazáj ának" , a böcsületes Bihar vármegyének ajánl ja
egyi k legmelegebb vitairatét .Az szent Irásrul és az Anyaszentegyh4zrul·
(1626) : .rnert minden visszavonás e könyvben foglalt Ikerkérdésen fordul ."

Egy emberöltóvel a prédlkácl6k kinyomatása előtt már lm4dságos könyvét
is a nagy keresztény ősforrásb61 mer/tette: .legfőképpen a Szent/rásból,
hogy az Istennek szájáb61 származott Igékkel könyörgenénk. Mert noha a
könyv széll re fel nem jegyeztettem mindenütt a Szent/rás helyeit. de mind
az által e könyvbe fogla lt Imádságoknak csaknem minden része a Szent ír ás
b61 vétetett" (II 4J. A könyv végén a biblia I ntései bő i csokrot köt az egyes
rendek és állapotok számára.

2. A Szentiráa Pázmány prédlkKlólban

A katolikus vIlágprédikáció magyar történetíró ja, Rézbányai József azt
állitja Pázmányról : . az Itt Ismertetett 21 eur6pal h irű szónok közül egyetlen
egy sem használja annyira a szent lr ést . mint Pázmány, úgy hogy val6sággal
szentlr és-nyelven sz61 ." ,. Ugyanerre a megáll apltásra jut a szentlrás-haazné-

II J Lukác. L.. Ujabb adato k Káld i György blb /lafordit ásának tört énetéhez: Civitas
Del évkö nyv I (19561 8.

12J 1605 ápr . 4·j levelének postscriptumában: Levelek I 8. Megküld i nek i az 1605
nagyböjtién megjelent vita iratál Wlthaker ell en: a .D lat riba theo log lca o -t .

131 ~., i. m. 12.
141 Sik. Pázmány 311.
151 Kalauz 1613·i kiadás 296 lapján .
161 Rézbányai J., A keresztény világ legnagyobb szónokai. - A leg nagyobb magya r

szónok: Pázmány Péter : Kat . Szernle 17 (19031 847.
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lat szempontjából a bíboros prédikáció it elem zö Eöry János. ' Sik Sán
dor " szerint Pázmány vol tak éppen nem egyszerúen idézi a bibltát. hanem
éli. A biblia nyel vén gondolkodik és beszél. Bámulatosan ismeri , valósággal
átszúr rajta minden t. Hittétel és hitt itok nála a szentirási idézetek össze áll í
tása és magyarázása . Erkölcsi szabály számára annyi. mi nt bibliai idézetekkel
megfoga lmazott . bibl iai példákkal megv ilágított , biblini motivumokka l köve t és
re ajánlott erkölcsi szabályok fejtegetése . Az ószövetség összefolyik nála az
újjal. Az ő sat y á k és próféták , a királyok meg a tanitókönyvek gyakorlati
bölc sességének hétköznapi alakjai ott sereglenek a háttérben Kr isztus és az
apostolok közöt t. - Pázmány ezzel az üdvtö r ténet i egysé glátással n II . Vat i
káni Zsin at lénye glátasát elövételezte [DV 16j

M i I y e n b i b I I a i s z e r Z ü k e t h a s z n á I a legszívesebben? Prédikáci ós
köt et enek els ö lBO oldalá t e szempontból vég,ye lemeztem . · Az Úszövetséget tö bbet
Idézi , mint az Ulat . A .magya r közmondás taní tványa' (Riedi) és a szen tenciózus
besz éd ű Pázmány nagyon szere tte a sapient l ál ls -k öny v ek mond ásait és praktikus éle t
bclcsess épét . Leggyakr abban mégi s a pr óf éták at idézi Udvösségtörténeti látásuk .
mely istenélményük. a sz övets éqhez \ aló h ús équ k és a folytonos meg téré s hano oz
tatása nagyon kapóra jött a magyar prófétának a töröktól meqsz nllott mag yarság
oktatására. felr ázás ára . FOleg lzaiás ragadja meq Pazm ánv lelket. nemcsak messtas .
[ovend öt éserve l. hanem Istenhe z valo viszonyunk vázolásáva l is A szenvedesr öl szo lo
elmélkedései és . Isten. lelkünk jegyese' c pre di k áci ója rnuta t ják a pr ófét ák kirá ly á
"uk hat ását . A zsoltárok már a napi bre vi árun n haszn álata foly tan is legkedvesebb
unads áq-rrunt ár voltak . Imádságos könyvében IS gyakran vi sszatér hozzájuk . Az Uj
sz övets éqból M áté a kedvelt evanq éltst ája fol eg t ip ikus szent irás -ért elmezése miatt
De János mély kont em plác ió ja is megragadja . A stati sztik ában az eva ngé liu mok es
szent Pál levelei majdn em egyformán szerepeln ek . Fúl eg Pal nayy levelei nyujtanak
nek i bOséges tápláléko t. a megigazulásról és tutr ól szóló róma i és a két konntus,
levél. Velü k szemben a kr iszto iog ia i lev el ek kissé el tö rpülnek . pnd iy szenr Pál Krisl
tus -képe (egyház és kozmosz ) rn élv hat ással volt lelkére .

Két prédikációjában surnrn ásan összefoglalja az Irásnak és a Szentatyáknak
él b i b I i á r Ó I val lot t f e I f o g á s á t . '" lsten igéj e két élú pallos. mely
a hlendö és cse l ekedendő dolgokra utat nyit ; égő lámpás, me ly a s öt éts éq
ben fényesked ik és értelmünket világosítja ; t űz. mely megm elegít l és felger
jeszti akaratunkat isteni szerelemre tükör , melyben nemc sak magunk fogyat 
kozáslt látjuk, de ez Isteni felséget is homályban szemlé ljük. A Szenti rás
lelkt-eledel. mert ezzel tápl élta tlk , vastagodik . kövéredik a lel künk; bor . rnely -

17) A szentírás Pázmány beszédeiben- Egyh ázi Lapok 43 (19 2UI 7 B, 2223 A cikk
sajnos . csak összetoglalásában került kezembe

lBJ Sik, Pázmány 310-311. A szöveg ennek részben szószerinti oaszefoql alása .
19J Ime a röv id statiszt ik a: Az Úszövetség 631 , az Ujzsövetség 521 ide zett el. ill.

hivatkozással szerepel. Az ÚszövetségbOI a tör ténet i könyvek 164, a tanítókönyvek
257 (a bö lcsességi irodalom 161, a zsoltárok 96 1. a próféták 207 (köztü k lza iás
97) alkalommal . az ÜJszövetségbOI az ev anqel iumck 231 (Máté BOJ. szent PAl
levelei 217 (a nagypál i levelek 1151. Ap Csel. 22, Titk . jel . 26 alkalommal szere
pelnek .

20 ) 5 BOJt: A SzentfrAs rnélt ös áqn és Orvened vas: M in t kell lsten igéjét gyümölcso.
sen hs Uu-tnl.



nek italára hi a szent Léle k. hogy igyunk és apostoli részegséggel részeged·
junk ; a lelki betegségek orvossága: ha meghideg edtél, felgerjeszt. ha b űn ök

tól sebesedt él. úgy meggyógyít a Szent írás . Oltoványág. me ly vadságunkat
szeli diti ; torrás . mely nélkül úgy nem élhet a lelkünk . mint a hal nem él
vi z nélkül : es ö, mely a f öldet nedve siti és gyümölcsözővé tesz i. A parad icso m
tudománytája. melynek gyümölcse megmutatja a jót. melyet kövessünk. a
gonoszt. melyet távoztassunk; lelki szárny , mellyel lsten ele ibe repülünk ; út ,
me lyen igyenesen mehetünk rnennyorsz áq felé ."

. Szent Agost on azt írj a. huyy a Szent i r ás tudományok tudomá nya, an 
gy:.l ok étke , barátok t áptálasa. papok pi nc éje . apostolok d i csősége , pr óf é
tak qazda qs áqa . püspökök hivatal a. gyermekek abc-je , özvegyek tan úaáqa .
házasok ékesséne ey ys7ó. ..1 rninden rendek üdvösséges tanús áqa" lV I
505 1

Ilyen méltatás és nagyrabecsülés után nem nehéz elképzelni Pázrnányt .
amint napi elm élkedését végzi vagy vasárnapi prédikációját előkészít i. Mikor
kezébe veszi a . rne nnyoraz áqb öl a nagy Istentói küldött levelet, megcsókolja
és süveg-vetv e olva ssa - ," Közben med ltálgatja és súrú fohászokkal fordul
II Szentlélekhez vil ágosságért . mert .a Szerit ir ás t itkainak értelméhez nem
tudományunk lábán érkezünk . hanem lsten tanítása és vezetése által" (VI
502) A Lélek fény ében nézi és bensőleg ízle li lsten szavát.

.rnert ha a mannát nleg ke llett ő r t ern t örm és l ózni, a Szent lrás Izit .
gyönyörüséget és t ápla lás át sem érezhet ni kül önben. hanem ha eiméike
d ésünkket apróra törjük az Ö titkait . ' . A mandoiának iZil nem érzed. ha
r:lgallan alányeled : a Szentirásnak s e m érzi éde s sé q ét, aki meg nem rágja
bels á jŐSag H t - (VI 5041

Pázmány nagyon ismeri a Szent írás haték onys ágát . szakramentál is erejét.
. Nincs oly hideg sz ív . melyet isteni szeretetre nem gerjeszt _ . . Lelki vigasz 
talásunkra , búnünk ismeretére, erk ölcsünk rendelésére sok világos példák és
tan ítások vannak az lsten könyvében ." : . Az örök életre táplá l : aki foganato·
san használja a Szent irást. az lsten fiává lesz és halált nem lát rntndörökké."
l VI 583) , . Sok könyörgéssel, alázatossággal, t iszt a lélekkel, az anyaszént
egyház tanitás ának engedelmes fogadásá val kell készüln i a Szentlrás ért él
m éhez" (VI 508) : ilyen kegyelmiesen fogja fel Pázmány a szentlrás -rnaqyará
zást. Ismeri annak mindenfajta é r t e I m e z é s é t . A hittitkoknál , főleg az
Úr Jézus éle tén ek esem ényeinél a betúszerinti , történet i értelmezést helyezi
el őtérbe . De használja a különbözó lelki értelmezést is : a tipikus , az alleq örl
kus és eszkatológikus értelmet . Az ószövetségi személyekben és t ört énések
ben mi nduntalan teli smeri az Újszövetség előképeit: Máté nyomában Jár.

21J OM VI 497 -505 és 581-582 A lelsorolast csaknem szóral sz óra a két pr édikációból
vettük

22) OM VI 4% Borr omeo szent Kloroly t emlit i de húzllite9z i ma is sukan ezt csele k
~ z lk
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Igen sok prédikációját ószövetségi jelenettel vezeti be. Eszkatalógikus ért él
mezésére jellemző az a mondata, amellyel befejezi a Szent ir ás méltóságáról
mondott remek prédikációját: .a Szentlrás fényességével itt a vil ágon lel ki
vakságunk orvosoltatlk , hogya másvilágon fény esebb látással sztnröl-sztnre
nézhessOk Istenünket. Amen: (VI 510)

Az allegória mellett Pázmány szent irásértelmezésének másik sajátos kép
lete a metafora és a példabeszéd. A Bibliában fellelhető parabolákat szivesen
kle gészltl. Szent Pál Kr tsztue-test képét igy épiti tovább:

.Minden tag minden tagnak szüks éges. mindegyi k seglti a más ika t. a
szem a lábnak lát , hogy Járhasson. a láb a kéznek fárad , hogy rnunkába
meheesen. a gyomor minden tagnak fOz. Azért egyik rész a másikat seg iti ,
fáidaimait él'7i , nyavalyált orvosolja. Ha megsérzik a láb . a nyelv kiált , a
szem megnézi. I kéz kivon ja a t öviset. Ilyen szeretetet és segitséget ki ·
ván szent Pál felebarátunkhoz: (VII 369)

Pázmány prédikációinak elemzői hiányolják nála a h o m i I I á t. az evan
géliwn 8zentirásmagyarázatát. Kizárólagos homiliát valóban nem használ.
hiszen egy óránál hosszabb tematikus beszédeket tartott. Szentbeszé de ele
jén azonban igen sokszor hornll la-formában összefoglalja a vasárnapi evan
géll um tartaimát és tanúságát . Legalább 30 Ilyen beszédet találtam nála."
A sermo-formát azért szeretl , mert általa könnyebben tud egy egységes t é
mát egészen kimeritenI. Egyik böjti beszédében az evangélium rövid kifejtése
után megjegyzi : .mindezekből sok üdvösséget és tanúságot merfthetünk, de
mivel közelgetnek a szent napok (tI. a húsvéti győl)ás és áldozás Ideje), én
a tObb dolgokat másszorra hagyván . . . a penltenclatart áaröl beszélek' (VI
540). EmlltettOk már . hogya 14 tanúság közül nem egy beillik lectio sacra
nak. rövid szentl rásmagyarázatnak.

A Szent irás kIfejtésénél a szentatyákon kívü l szivesen Igénybeveszi a
korabeli e x e g é t á k munkált. Cornelius a Lapide volt állandóan a kezében .
Nagyon szerette Lorlnus Bölcsesséq-rneqyarézatát, Maldonatus Máté-értelme·
zését és a Collegium Romanumban személyesen Ismert nagynevú szenti rás
magyarázókat : Perel ra Genezls -, Prado Ezeklel- , Glustlnlanl Katolikus levelek
és Toledo blboros Római levél és János evanqéllurn-kommentá rjalt.

A bibIlis ember

P6zmány Péter a prédikátorok oktatásában - amint láttuk - magát mint
azónokot Jell emzI. Három prédikációjában lelki önarcképét nyújtja. A Jópászto r
s~lyében papi szívét tárla fel . szent Adalbert ünnepén a jó püspö kök
tOkör ében fOpásztori lelkületét muta tla be. szent Pál apostol méltatásában a
fOparancso/at tel jes lté sét. Isten- és fe lebarát i szeretetét nyll vánltja kl.

A J ó p á s z t o r vasárnapján a húséges pásztor hármas kötel ességét so
rolja fel : őrizze a vadaktól és egyéb veszedelmektől oltalmazza a Juhokat :

23) Ilyen horn illa-fnrrn ék: A kánai menye gzO VI 325, A mus tárm ag 394, A százados
341, A munkások fogadása 425, A maqvet ö 441, stb .
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Ime. a vitázó Pázmány. aki .s zeges irásai val" védi Juhait. - legeltesse nyá
ját. ételére-ltal ára. nyugodalmára szorgal mato s gondja legyen : Ime. a tan lt6
és gondos lelki pásztor. - Ha megbetegszik vagy a többi közül kiszakadván
eltéved valamelyik. azt fölk eresse, orvosolja, a többi juhok közibe vigye : ime.
a té rlt ö, a lelkiorvos. a híveiért áldozattá vált Pázmány (VI 770) .

A Jópásztor . szent igéjének és üdvösséges tanításának gyönyörüséges
ételével táplálja hiv eit. Ezzel tartatik lelki éle tünk : ezzel vastagodunk. növe
ked ünk. minden üdvösséges rnunk ára erösöd űnk" . Ime. az isteni Ige haté
konysága! De az egyház nemcsak lsten igéjében. hanem Krisztus testében ls
nyújtja az élet kenyerét. •Mlndeneknél becsületesb eledelt adott. mikor saját
testét és vérét hagyta táplálásunkra a szent Sacramentumban: (VI 774)
Krisztus vére kiá lt nékünk : nem egyebet kiált . hanem hogy Krisztus Jézusba
öltözzünk. Az eucharisztikus lakomában látja egyúttal az örök boldogság zálo
gát : . A mennyországban készit utolsó legeltetést a Bárány mennyegzőJén "

(VI 775) .

Főpásztori lelkületét és munkáját a I ó p ü s p ö k ö k t ü k ö r é b e n szem
lél I. .M lnt azok a szent állatok . melyek lsten szekerét vont ák. négy ábrázatot
visel tek, úgy a püspök ben négy jóság ( = erény) kivántatik : emberi ábrázat
hoz Illendő alázatosság : mint a sas égbe repüljön mennyei értelemmel és
erkölcc sel : a munkák igáját fáradhatatlanul vi selje . mint az ökör: lsten ell en
ségelve l és a vétkekkel oroszlánhoz Illendő bátorsággal harcoljon: (VII 702)

A püspöki tisztet - szent Adalbert képében önmagára uta l - nem a
maga dicsőségére vette fel. hanem .Isten t isztességének terjesztésére. a
tudatlanok tanttáséra. a keresztények vezérlésére" lelkipásztori munkáját
szolgálatnak tek int I. Kemény és fáradságos ez a szolgálat. mert minden
tudom ányok és mesterségek mestere a lelkek gondviselése (VII 700) .

•A sas a napra függeszti n ézés ét, fészek és lakóhelye a magas kőszi klák.

testt el a fö ldön. lélekkel az égben lakik és onnan kémleli áldozatát: Csak
az elmélkedő és szemét az isteni napra függesztő pap lesz termékeny lelki·
pásztor. Nem akarom megisméte lni , amiről másutt irtam, hogy Pázmány
mennyire cont emplat ivus volt in acti one." Számára minden dolog éa esemény
hasonlat volt : minden l á thatő üzenetet hozott neki a láthatatlanról.

Hogy az . ökör fáradhata tlan rnunkájával" szántotta a magyar föl d kemény
ségét és vonta Igáját alattvalóinak . azt mindenki tudja, aki Ismeri Pázmány
áldozatos éle tét. Már a Kalauzban írja : .Mlvel nekünk a Chr istus Juhai
oltalmára rendelt személy eknek nem b őr ü nkben. hanem lelkünkben jár. hogy
az igazság mellett kltámadjunk. a báránybőrrel bélel t farkaso k ellen mind
nyelvünkkel. min d szeges irásu nkkal vitézkedjünk (III 6) .

Szent Pál az összes erények fe lett dics éri az istenszeretetet. Atkot szór
arra, aki nem szereti Krisztust: neki élete Kriszt us. halála nyereség. Ez a

24) Pázmány lelkisége 24·26 . A tevékenységben szeml él öd ö.
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szeretet nem haqy ta hen yelru, hanem szunte lcn osztonoz te . nundenkrnek
mindene volt. hogy mindenkit megn yerjen Kr isztusnak.

Pázmány prédikáció iná l mély Kr isztus-szer elmén kivü l kétségtelenül erős

hite és rendh íthetetlen meggyőződése gyakorolt hat ást hallgatóira. Az első

préd ikáció. amely későbbi átdolgozás nélkül maradt fenn számunkra: a Poson
ban lött praedicatioban (1610) vall ja magáró l :

. Mert én az Ist ont tamaszt om bizouvsaoul cs az utoi so n éleinek nap
jára apetl alok , az hol ott mi nden sr ivek titkai nyilván lészn ek . hogy ha ezt
a hi tet . me Ilyet vall ok . ham is nak tt éln ém: ha szinte tudnám is azt hog y
kon czru I kenezra. izrü l ízre vaqdaln áto k . uqyan ezen órában. nzen helyból
nyilvan hamisnak rnondan árn ." ( I I 7941

+
A bevezetesben em litett sok aldozat Pázmány életeben megholtil áldott

gyümölcsét. Lemondott a grác i kat edráról és vele talán egy . világte ológus"
hirnevéről: helyette egy ország ült szószéke körü l. Ó lett a magyar nemlet
.hűséges Dajká ja"." Nem lett belőle udvari szónok. annál nagyobb érdeme.
hogy .fejedelm l fény híj án is királyi beszédeket rnondott " . A bécsi rektorság
helyett a magyar egyház kormányosa lett . A szent István alatt hazánkba
érkezett őse .ductor mll ltlae" volt , kése i utódja a magyar katolikus rneq ú]u
lás vezére . Nem alapíthatott akadémiát. mint fran cia btboros-t ársa . Richelieu.
de .a nemzeti nyelv fej lesztésére egymagában gyakorolt hatása felért e!l y
egé sz akadémiáéval" ."

M iko r a kész jezsu ita Rómábó l elso állomáshelyere Grácba érkezett. a
fiatal egyetemi tanárról elöl járói így ítéltek : aptus ad docendum . conctonan
dum et futurum etiam gubernandum. Elete i zen jellemzés beváltása vol t :
hét évig egyetemi katedrán tanított . 40 év ig áll ott az Ige szolg álatában és
20 évig kormányozta a magy ar egyházat .

Egy kortársi hagyomány ekképen Ir ja le Pázmányt : .alkot ás ára nézve köz ép
termetű . ösztövér testü. fekete szem ű , alázatos. mellette méltóságos. sasorrú
volt _ .. Sován teste nem volt oly izmos és az unhatatlan munkára oly igen
alka lm as. mint a Nagy Lelke : 71

ls ten kegye lmébő l csak nagy lelkenek ere jével tudott egy emberöltőn át
helytállni az Ige szolgálatában .

251 Az Imádságo s Konyv 170 1-1 nagyszomb at i ku-dasanak eloszavaban
261 Kornis Gy.• Pázmány személy isége 63 .
27) Podhradczky J .• P. P. esztergom i ér seknek . éle te (Buda 1836 1 100.
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