
pAZMANY ÉS BETHLEN
Számunk néhány cikke a XVII. századi magyar történelem, irodalom és egyház
történet két kiemelkedő személyiségével és korával foglalkozik. Tudjuk, hogy
Pázmányt és Bethlent még manapság is éppolyan ellentétpárként szokták emle
getni, 'Pint mondjuk Kossuth és Széchenyi nevét. Jóllehet, történelmünk e két,
kétségkivül ellentétes alapállású és sok tekintetben ellentétes nézeteket valló
alakját mindig aszerint értékeiték, hogy ki honnan és' főleg milyen érdekből tette.
mérlegre tevékenységüket és felfogásukat, - mindkettőjük érdemei, tévedései
és tanulságai egyformán világosak számunkra. Természetesen a Vigilia sem kíván
valamiféle erőszakolt párhuzamot vonni közéjük, még kevésbé egyfajta vélt azo
nosság alapján összebékíteni őket egymással: vitathatatlan ellenfelek voltak, de
ugyancsak vitathatatlanul összekapcsolta szellemiiket, alkotó életüket a kor,
osszes' problémáival, hitvitáival, nemzeti" létkérdéseivel, s ha ellentétes oldalon
álltak is, mindketten vitathatatlan értékeket és tartalmakat képviseltek és köz
vetitettek az epész magyarságnak.

Nem véletlen tehát, hogy élete vége felé Pázmány Péter egynémely kijelen
tesei - mint azt Kemény János erdélyi fejedelem önéletrajzából is tudjuk - a
tisztelet és elismerés hangján szólnak Bethlen fejedelmi magatartásáról, függet
lenségi politikájáról. A katolikus főúr, Gál Péter igy jellemzi az erdélyi helyze
tet Eszterházy Miklós nádornak küldött soraiban: "A pápisták most ott bent jó
állapotban vannak. Templomuk rakva hallgatókkal. Maga a fejedelem is, most
pünkösdre odaadta minden muzsikását a nagymisékre. Azt mondja: ~Én meges
küdtem ide bejöttömben a fejedelemségre, hogy mindeneknek szabad religiója
legyen.«"

Bethlen Gábor pedig, az 1626. november 30-án kelt, Pázmány Péternek Kör
möcbányára címzett levelében ezeket írja: "Szónknak hamisságát- és igazságát
ítélje az Uristen meg. Az szent békességnek tökéletesen való elvégzésére, annak
szentül való megtartására mi igen készek vagyunk, nincsen is semmire nagyobb
kívánságunk az életben, mint arra."
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A PREDIKACIOK PAZMANYA
Pázmányban sokáig - főként a publicisztika és a népszerű ismeretterjesztés
elsősorban a politikust és a hitvitázó t magasztalta, vagy bírálta. Jellemző jel
képe lehet ennek a meglehetős egyoldalú felfogás nak az a freskó, amelyet Lotz
Károly festett róla a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Egyik régebbi
- a triumfalizálást nem nélkülöző - katolikus leírás szerint itt: Pázmány Kál
dinak magyaráz, 'I'elegdi elégedetten hallgatja őt, míg Károli Gáspár "búsan ül
dögél bíbltaíordításának hatalmas kötete előtt", az erkélyről pedig "csüggedten
tekint alá" Bethlen Gábor, Kemény János és Lórántffy Zsuzsanna.

Eszerint értékelték és rangsorolták munkáít is. Ebben a felfogásban a Kalauz
Pázmány legfontosabb és legjobb műve, stílusa, egyénisége hitvitázó írásaiban
bontakozott ki legteljesebben. A Predikácíók-kal szemben viszont többnyire némi
lee, idegenül álltak Pázmány életírói. "Bizonyos bágyadtság, mérsékletes tartoz-
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