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A nagyszombati egyetem alapításának 350. évfordulóját ünnepelve Pázmány
életművének felidézésekor az örökség számbavételén túl annak kamataira is rá
kell kérdezni. Hogyan sáfárkodik vele a jelen nemzedék? Több rokon, humán tu
dományág feladata lenne, hogy az eredményekben oly gazdag életművet részle
teiben is teljesen föltárja, beillessze a hazai és az egyetemes történelem és.mú
velődéstörténetvonulataiba, fejlődésmenetébe, s a részletkutatásokat összefog
lalva egy' emberen keresztül az egész korszakról hiteles képet rajzoljon meg,
illetve a kor eseményein keresztül egyetlen embert ábrázoljon. Pázmány Péter
esetében e kettős megközelítés a történelmi valóság minél hitelesebb visszavéte-

. lezését teszi lehetővé.
Közel háromnegyed századot átfogó élete (1570-1637) alatt formálódott ki a

"klasszikus Európa", politikai és egyházi téren állandó változások közepette. A
vallásháborúk eleinte még mutattak valamiféle vallásos színezetet. Később annál
világosabban lehetett látni, hogy mindezt csak a hatalmi érdek kendőzte el. Az
ország jelentős részének török hódoltságba süllyedése, Erdély számtalan bukta
tóval kísért önállósulása, a királyi Magyarország Habsburg-dinasztikus érdekek
nek történt kiszolgáltatottsága, s a három részre szakadt országot még jobban
megosztó vallási szembeállás és türelmetlenség alakította ki azt a légkört, amely
ben a. bihari ifjú hamar felnótté vált. Fiatalon, de érett fővel fogadta el hivatá
sát, amely később nagy lehetőségeket rejtett magában.

A katolizált Pázmány azokhoz csatlakozott (1588), akiket vérei ugyanezen év
ben száműztek Erdélyből. S mert hozzájuk társult, később rá is hasonló sors vár
na, amikor az 1608-as országgyűlésen a protestánsok a jezsuiták kiűzését köve
telik. Nemcsak társait, de önmagát is veszi védelembe akkor, amikor az ország
gyüléshez védiratot intéz. Az események előterében a jezsuita rend érdekeinek
védelme áll, dea háttérben ott van magyarságtudata, bár ez kora mentalitásának
megfelelőennemesi privilégiumaik hangoztatásában jut kifejezésre. Védekezésé
nek alapja: számos jezsuita nemesi származású, ezért ítélet nélkül nem lehet
őket száműzni, joguk van az ország földjén tartózkodni. Soraiból világos, hogy
társaival együtt a magyar nemzet tagjának tartja magát, a magyar történelem áll
mögötte, s annak jogos örököseként tiltakozik. Ugyanez fejeződik ki később, ami
kor Szent Istvánig visszamenő őseire hivatkozik.

Pázmány 1632-ben Rómába utazott, hogy a világegyház feje, a pápa előtt kép
viselje uralkodója érdekeit a harmincéves háború eseményeivel kapcsolatban.
Azt lehet vitatni, hogy mennyire volt joga neki, a bíborosnak a császári követ fel-

* Elhangzott a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia jubileumi ülésén.
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adatait ellátni, de az vitathatatlan, hogy a pápát pártatlan állásfoglalásra akarta
késztetni (már ez előnyt jelentett volna nemcsak Habsburgok, hanem a magya
rok számára is}, mikor ezeket a kemény szavakat mondta el április 24-én, a má
sodik kihallgatás alkalmával: "Szánja meg Szentséged a sokféle csapásokkal súj
tott katolikus népeket, melyeknek javáért a pásztor nemcsak az egyház kincseit,
hanem a saját életét is köteles föláldozni. Ha a kellő eszközöket föl nem hasz
nálja, Isten előtt kell számot adni mulasztásáról." A pápát kötelességére figyel
meztető Pázmány itt az egyetemes egyházért érzett felelősségénektudatában az
egyház egész történelmének örököseként van jelen, ezért mer ilyen nyiltan
szembeszállni a pápa politikai döntéseivel. Franciabarátságát azonban hasztalan
próbálja ellensúlyozni, Richelieu befolyása erősebb..

Országgyűlés, pápai udvar: a két jelenet között bizonyos hasonlóságot lehet
fölfedezni, mert mindkettő olyan közösséget (ország, egyház) képvisel, amelyhez
Pázmány odatartozik, mégis mindkettővel szembekerül. és történelmi igaza tu
datában védekezik, figyelmeztet.

Mindkét esetben föl lehet tenni a kérdést: a történelmi szerepet vállaló Páz
mány hogyan ismerte a történelmet, hazája, nemzete, rendje, egyháza, sőt az
egéz emberiség történetét? Miként tudta azt egyetlen szintézisben látni? Mert

- világosan fölfedezte benne a maga helyét, helyesen jelölte ki föladatait, céljait, s
jól választotta meg a szükséges eszközöket. A magyar történelem kevés ilyen sze
mélyiséggel rendelkezik, aki a királyi Magyarország kisvárosaiban (Nagyszombat
és Pozsony), Európa végvidékén élve is nemzetközi tekintélynek örvend.

A fenti kérdések annál is inkább jogosultak, mert Pázmányt mint egyházpoliti
kust, filozófust, a magyar nyelv megújítóját számontartják, ám gondolatvilágának
azt a részét, amely történelmi ismereteiből táplálkozik, idáig nem igen kutatták, ,
elemezték. Természetesen ez az emlékezés nem illetékes átvállalni egy monog
ráfia feladatát, s az előbb felvetett kérdésekre is csak általánosságban adhat vá
laszt Pázmány történelmi műveltségénekhangsúlyozásával. Nem lehet minden
egyes helyet gondosan elemezni, ahol "a lett és múlt dolgok emlékezése" előbuk

kan, elegendő választ találni a következőkre: hogyan szerezte Pázmány páratlan
történelmi műveltségét?Ennek melyek az összetevői? Ő maga miként vélekedik
a történelem ismeretéről?

A múlt iránti rendkívüli érzékenységet mutatja, hogy 1605-ben megkéri
Istvánffy Miklóst, írná meg Magyarország történetét Ulászló uralkodásától kezd
ve (1490), hiszen ez a kor közel van, s ennek ellenére ismeretlen, pedig alapos
ismerete fontos lenne, mert közben minden megváltozott ("mutata omnia et
inversa"). A szerző halála (1615) után gondosan ügyelt a mű kiadására (Köln,
1622), sőt Istvánffy életrajzát ő maga írta meg. Történelmi munkásságának elsó
vonalába tartozik az egykori magyarországi szerzetesrendekre vonatkozó adatok
összegyűjtése (1629), bár forráskritikai szempontból nem problémamentesek.
Pázmányt nem valamiféle visszaszerzési szándék vezette, hanem a múlt föltárá
sa, és ezáltal kora nehézségeinek jobb megértése volt a célja.

Az első kérdés, hogy szerezte Pázmány sokoldalú történelmi ismereteit?
Tanulmányi éveit a legújabb kutatások kellő részletességgel tárgyalták. Ha a tör
ténelem nem képezte is külön stúdium -tárgyát, Kolozsvárott a latin és görög
nyelv tanulásával párhuzamosan az ókori klasszikus történetírók műveivel ha-
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mar megismerkedett. Történelmi szemléletét elsősorban a Szentírás elmélyült
tanulmányozása formálta. Ha Jahve a választott nép történelme folyamán fedte
föl önmagát, ha Krisztus az emberi történelembe született bele, lehetne-e bibli
kus studiumokat folytatni a keresztény történelemszemlélet elsajátítása nélkül?
A "teológia scholastica" "domina et regina"-ként uralkodott tanulmányai egén,
ám római tartózkodása alatt a niásodik évtől kezdve az egyházatyák írásait is
olvas ták. Igaz, naponta csak negyedórát, pihentetőül, ezzel azonbán fölfedezte,
hogy a teológia történelmi keretbe ágyazott, s inegismerte a keresztény ókort.
Később az egyházatyák nagy szerephez jutnak írásaiban, de nem másodkézből

idézi őket, hanem maga olvasta legfontosabb műveiket. Rómában olyan szemé
lyekkel találkozott, akik maguk az élő rendtörténet vagy egyháztörténelem.
Baronius "Annales ecclesiastici" című monumentális műve ekkor volt ujdonság,
s bár vitákat, bírálatot váltott ki, Pázmány a későbbiekben sok haszonnal forgat
ta a történelmi adatok e hatalmas tárát, A .tanulmányok, személyek mellett
Róma városa a maga számtalan emlékével (bár ekkor még az ókor sok tanuja föl
fedezésre vár), ereklyéivel szintén gondolkodása történelmi horizontjának tágab
bá válását segitette elő. A történelmet "komplex" módon sajátította el Pázmány,
hogy majd maga is "komplex;" módon alkalmazza, adja tovább, nem pusztán be
szédei, írásai révén, hanem egész életművébe szervesen beépítve. Amikor tanár
segéd az Angol Kollégiumban; az élő egyháztörténet egy újabb részével kerül
szoros kapcsolatba. Ha eddig nem kapott volna indítást a közelmúlt fájdalmas
eseményeinek megismeréséhez, itt a legklasszikusabb módon nyert bevezetést,
úgy, ahogyan az egyháztörténelem elkezdődött a vértanúakták megszerkesztésé
vel, csak éppen XVI. századi, modern formában. "Pázmány odaérkezéséig a 153
növendékből 22 nyerte el a vértanúság koronáját". Ez megint nem szokványos
történelemtanulás keretébe illik, hanem sokkal több. Pázmány mindezek imére
tében is türelmes lesz a protestánsokkal szemben, mert például a vallásszabad-
ság megadása mellett foglal állást 1609-ben. A múlt letisztult ismerete és egy
házpolitikusi bölcsessége segítik tisztánlátását. Nem elégedett meg tanulmányai
val, mert utána is állandóan olvasott, mŰtvelte magát. "Én a tanítvány nevet mín
dig szerettem" - írta önmagáról. Jóllehet gráci- évei egyetlen irányba terelik
képességeit, sokoldalúságát mégsem fejlesztették vissza.

Egyelőre lehetetlen fölsorolni, milyen történelmi forrásokból merített, mert
részletekbe menő kutatások csak prédikációi esetében történtek. A hiányok elle
nére azonban bátran föl lehet tételezni, hogy többi művei, így elsősorban a Ka
lauz sem maradnak le sokban beszédei mögött a történelmi forrásokat illetően,

bár óvatosságra int, hogy prédikációin egész életén keresztül dolgozott, azokat
tökéletesítve, csiszolva, nem egy esetben történelmi példákkal bővítve.

Forrásai közül mindenek előtt a Biblia említendő történelmigondolkodásának
vizsgálatakor is. A Szentírás számos része történelmi mű a javából, ami ezen fe
lül még a kinyilatkoztatás többlet-tekintélyével rendelkezik. "Az Isten Igéje igaz
világossága az emberi tudatlanságnak" - vallja "A Szent Írásnak felséges méltó
ságárul" szóló beszédében. "Nincs az erkölcsök igazgatásánál oly ethica, mely a
Salamon könyveivel egybevettethessék. Nincs az országos gondviselésrül olyan
politica, mellyet a Mojses cselekedeti és törvényi, a sidó bírák és királyok pél
dájának tanítási messze ne haladnának. Nincs semmiféle hist6ria, melyben annyi-
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kiilömböző és mind tanúságra, mind gyönyörködésre hasznos példák találtatnának,
mint az Isten könyvében . . . Egy-szóval; bévesb és tekintetesb a Szent Írás, mind
jóság jutalmazásának, mind gonosságok ostorozásának példáival, hogy-sem az
egész világ históriái." (ÖM VI. 497--498).

Az idézetből világos: a Szentírás nemcsak mint teológiai forrás legfőbb tekin
tély, hanem elsődleges történelmi forrás is Pázmány gondolkodásában. Az etica
megelőzi a poli tica-t és a historia-t. Nem valamiféle biblicizmus miatt idéz lép
ten-nyomon a Szentírásból, hogy annak tekintélye mögé bújva megszabaduljon a
döntések felelősségétől, vagy azért, mert mást nem ismer. Elég csak arra hivat
kozni, tniként állítja az ókori történelem tényeit gondolatai szolgálatába kora
szokása és igényei szerint. Döntésekben, felelősségvállalásban pedig éppen a
Bibliára támaszkodva mert önálló lenni.

A Szentírás után az idézetek mennyíségét tekintve a pogányauktorok követ
keznének, ám az egyházatyák fontosságuk révén megelőzik őket, első helyen
Szent Ágostonnal. Hippo városának püspöke "De civitate Dei" című múvének

.keresztény történelemfelfogást döntő módon befolyásolta a középkorban, s az új
kori gondolkodás sem mondhatta el, hogy Ágoston gondolatait mindenben meg
haladta volna. Pázmány beszédeiben sokszor idézi Euszebiosz Egyháztörténetét.
Euszebiosz történetírása éppoly célzatos volt, mint Pázmány munkássága, illetve
idézési módszere, amikor meg akarja győzni hallgatóit a maga igazáról. Euszebí
osz művében az egyház egységét hangsúlyozza a széthúzó erőkkel szemben, és a
történelem folyamatában azon intézmények létezését, működését mutatja be,
amelyek az egység megőrzését segítették. Pázmány széthúzásoktól terhes korá
ban Euszebioszt joggal idézi beszédeiben, írásaiban.

Az ókori írók legtöbbjétől merít Pázmány, de legelőkelőbb helyet a történet
írók foglalják el, természetesen olyan rangsorban, ahogyan számára hasznosit
ható anyaggal szolgálhatnak. Közülük Josephus Flavius emelkedik ki, két okból.
A választott nép történetét, tehát az emberi történelem fő vonulatát mondja el és
folytatja tovább s már ez elegendő, hogy a legtöbbet idézett ókori történetíró le
gyen. Másrészt hitelességének köszönheti rendkívüli fontosságát. "Sidó Jósef,
minek-utánna azt mondotta V9Inf!;, hogy ő nem mástul hallott dolgokat ír, hanem
Gestis interfui, jelen voltam, úgy-mond és láttam, amiket írok: Fondamentomul
tészi, hogy valamennyi veszély és nyavalya volt világ-kezdetitül fogva, ha mind
azokat egybe-vetik a sidók romlásával, ez egyedül meggyőzi a többit." (ÖM. VII.
295.) A többi történetíró (Hérodotosz, Diodoros Siculus, Suetonius, Livius, Taci
tus, Sallustius, Julius Caesar) ritkábban fordul elő, s az ókor kevésbé értékes,
ám annál érdekesebb történeti műveitől sem zárkózik el (Historia Augusta). Ez
utóbbin persze nincs mit csodálkozni, mert Pázmány hallgatóit le akarta kötni, s
a: "humanista műveltségű szónokok" teljes eszköztárát felvonultatta. Ám nála
világos az értékrend, kérlelhetetlen logikájú az erkölcsi tanítás, ez különbözteti
meg kortársai sokaságától.

Történelmi múveltségében fontos a bizánci történetírók, krónikások ismerete,
Ez hazai környezetben mástól bajosan lenne elvárható, csak a kora legmagasabb
műveltségével bíró Pázmány Péter rendelkezett ilyen kiterjedt ismeretekkel.
Ő maga kiemeli Josephus Flavius hitelességét. Amikor neki kell írni a törté

nelmi tárgyról, akkor következetesen ugyanazon elvárásoknak akar megfelelni,
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mint amiket Ő támaszt másokkal szemben. Az "Isteni igazságra vezérlő Kalauz"
függelékeként "A Mahomet vallásról" írt műve előtt maga tudósít az általa köve
tett elvről: "Magamtul semmit nem mondok; hanem ezek a laistromban jegyzett
emberek nyomdokit követem," (ÖM. III. 727.)

Miért volt szükséges számára a történelem ismerete, és miért nem nélkülöz
hetik azt mások sem? A válasz egyik beszédében található, ahol "a keresztény
okosságrul" oktat, és Szent Tamás gondolatait eleveníti fel, megemlítvén, hogy
Tamás itt Ágostonra támaszkodik: "Fő-képpen három dolgon fordul az okosság
vezérlése. Eggyik: Memoria prseteritorium, a lett és múlt dolgok emlékezése, mert
azok fontolása szemessé tészi az embert a jelenvalókra. Második: Providentia et
cautela, előre-nézés... Harmadik: Circumspectio, a jelenvaló cselekedetekben
minden-felé tekintés. . .. És amint az Isten szekere vonó állatok, elől, hátul és
körös-körül szemesek vóltak, úgy kel az igaz okosságnak mínden-felé szemesnek
lenni. A ki ezt a három dolgot megtellyesítette, az igaz okosság tekélletességét el
nyerte. De lássuk, mindenikben, mit kel az okosságnak mívelni.

Először: hogy okossan rendelhessük életünket cselekedetinket, szükséges
megtekintenünk a lett dolgokat és azokról okoskodnunk. Mert igaz a Bőlcs mon
dása, hogy a mi vólt, az lészen ennek-utánna, és nincs oly új történet, mely az
előtt nem lett volna." (ÖM. VII. 281.)

Pázmány számára nem volt kétséges, hogy a történeti kultúra nélkülözhetet
len a gondolkodó ember számára. A múlt ismeretében a jelen jobban föltárulko
zik, tárgyilagosabban szemlélhető, és így a jövendőnek dolgozik. Pázmány Péter
a múlt kimeríthetetlen gazdagságából bőségesen merítve tanította egyházát,
nemzetét; gondolatainak jelentős része a történelem fölötti szemlélödésból fa
kadt. A történelmet a bölcsesség kedvéért szerette. S közben maga is történe
lemmé vált.

Irodalom: Őry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt, 1973. - Bitskey István: Huma
nista erudició és barokk világkép. Bp. 1979. - Patay József: Pázmány Péter egyetemes történelmi fel-
fogása. Kolozsvár, 1911. - Komis Gyula: Pázmány személyisége. Bp. 1935. .

MEGJELENT a VIGILIA jubileumi kiadványa a VIRRASZTÓK.
Az Antológia "ára 140.- Ft. Megrendelhető egytől öt példányig utánvételi
szállítással a Vigilia Kiadóhivatalánál, Bp. Kossuth L. u. 1. 1053. Árusítja
a Vigilia és az Új Ember Kiadóhivatalán kívül a Szent István Társulat és az

Ecclesia Könyvesboltja. (Bp. v: Károlyi M. 4-8. 1053)
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