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Pázmány szeretetének kettős fókusza

"Ekiváló hatalmas embernek lelkét két érzésfűtötte:Az Istenszeretet s a honszeretet, s két
ország vonzotta: a mennyország és Magyarország! - Lelkét áthatotta a religio szelleme,
mely benne nem szö, thezis és ige, hanem élet, tűz és szenvedés volt. ( ... ) Benne a religio
valóság, küzdő s hódító hatalom volt. 'Iűz volt, mely égett s gyújtott. Ő igazán élte s
átszenvedte a religiot. A nagy egyházszakadás az ő .szívén is mélységes sebet ejtett, s Ő azt
míndenáron hegeszteni s begyógyítani akarta. E misszióban állt ki a -Iézus neve alatt
vitézkedő Társaság- zászlaja alá ...

Pázmány Péter másik szerelme Magyarország volt. ( ... ) Két hatalom, mint két
világtenger, csapkodta a magyarság kis szíget ét, a Félhold és az osztrák ház hatalma, s
vigyázni kellett, hogy se ez, se az el ne nyelje. A török nem volt sem keresztény, sem
magyar, s kettős veszedelmet jelentett; az osztrák ház buzgó katolikus volt, de nem volt
magyar, s így mindkettő veszélyeztette azt, ami Pázmány Péternek Isten s az egyház után
legkedvesebb volt, a magyarságot. Eveszélyt el kellett hárítania, a magyarságot meg kellett
rnentenie, s ezt Ő úgy eszközölte, hogy az osztrákot a töröknek s a törököt az osztráknak
támasztotta neki s a két világhatalomnak két egymást nyomó íve alá állította Magyaror
szágot. A Habsburg-háztól várta a magyar kereszténység oltalmát s a törökkel paktáló
független Erdéllyel mint hathatós ellensúllyal megóvta az osztrák ház uralma alatt álló
magyarságot ... "

Prohászka Ottokár 1920-ban, Pázmány Péter születésének 350. évfordulóján nagyon
találóan így jellemezte Pázmány lelkét és legfőbb törekvéseit. A jezsuita bíboros halálának
350. évfordulóját ünnepeltük a közelmúltban. A Budapesten megrendezett egyháztör
téneti konferencia során, főleg 1988. február 29-én, a Pázmányra emlékezőünnepi ülésen
elhangzott előadások is igazolták Prohászka mélyen átérzett mondatait. Pazmanyt, a
"magyar próza atyját" (Kosztolányi) és a reálpolitikust - sok ferdítés és elhallgatás után
- végre tárgyilagosabban kezdi értékelni a hivatalos kultúrpolitika is. Erről tanúskodik
Köpeczi Béla akadémikus, művelődési miniszter ünnepi előadása (szövegét közölte a
Mag,YarNemzet 1988. március l-jei száma). Idézzük ennek végkövetkeztetését:

"Ugy vélem, hogy a magyar nép történetét. mint természetesen rnínden más népét,
egységben kell látni az egymással szemben álló erők harcában. Az egyoldalúságon, amely
az 1945 utáni történetírás sokáig jellemezte, túljutottunk, és ma a tudományos ob
jektivitás alapján tudunk szölní Pázmány Péterről, az ő egész munkásságáról halálának
350. évfordulója alkalmából."

Ezemlített konferencia előadásaitcsakugyan ez a tárgyilagosság jellemezte. Pázmányról
jórészt azok szóltak, akik már vagy másfél évtizeddel ezelőttelkezdték "ébresztését" (lásd
Bitskey István cikkét a Vigilia 1983. júliusi számában). Kétségkívül igen nagy feladat vár
még a kuratökra, amint ezt Bitskey meg is jelölte, hogy kialakuljon egy .modern Pázmány
kép" , hogy alaposan feldolgozzuk - európai távlatokba állítva - Pázmány életművét.

Elsősorban is Pázmány teológiáját kellene feltárni, elhelyezni a kor aramlataiban. kezdve a
grazi theologia scholasticán, amely nélkül igazából nem érthetjük meg a magyar nyelvű
írásokat, nevezetesen a Kalauzt sem.

Meglepő. a kutatás milyen mostohán bánt a grazi teológiatanár (1603-1607) latin
nyeívű kurzusaival. Ezért akarta Őry Miklós (r 1984) kiváló Pázmány-kutatö - Pázmány
tanulmányi éveiről szóló monográfiája után - éppen a grazi éveket feldolgozni. A
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korszakhoz már nagyon sok anyagot gyűjtött; gyengülő egészsége miatt azonban lassan
haladt előre a munka. Szívesen vállalkoztam, hogy segítek neki kutatásaiban. P.Őry nekem
a skolasztikus teológiáról szóló kurzusok tartalmi elemzését és kiértékelését szánta.
Ennek az elkezdett munkának részleges eredménye az a két tanulmány, amely - sajnos
már ŐryMiklós halála után - megjelent a Pázmány kegyelemvitájáról és hitelemzéséről.
Lukács László közrernűködésével kiadott gyüjtőkötetünkben(Pázmány Péter emlékeze
te, Róma 1987). Pázmány maga milyen fontosnak tartotta grazi traktátusait (amelyek az
Opera Omnia latin nyelvű sorozatában jelentek meg a századfordulón), bizonyítja az a
tény is, hogy élete végén tankönyvül szánta őket Nagyszombatban megalapított egyeteme
számára. Ezért javította, bővítette (a Kalauz alapján kiegészítette) a hitről szóló
értekezését, amint erről a budapesti kézirat tanúskodik. A grazi filozófiai kurzusokat
( 1597- 1600) FélegyházyJózsefés Gerencsér István piarista dolgozta fell935-ben; e két
monográfiához hasonló munka Pázmány skolasztikus teológiájáról eddig nincsen. Csupán
Őry Miklós magyar és német nyelvű tanulmányai kezdték alaposabban feltárni az
egyháztani szempontokat.

Most azonban nem Pázmány grazi éveiről és teológiájáról kívánok szölní, hanem a
Vigilia főszerkesztője által megadott témáról: Pázmány magyarságáról és keresztény
ségéről. Ezért választottam bevezető jellemzesül a Prohászka-idézetet Pázmány szere
tetének kettősfókuszáról. Hatalmas téma, átfogja a jezsuita bíboros egész életművét.Nem
célom most, hogy e kettős vonást részletesen kifejtsem. Főleg Pázmányt magát szeretném
megszólaltatni. Őry MikIóssal kidolgozott tanulmányunk, amelyet a Szent István Társu
latnál megjelent háromkötetes Pázmány-antológia elé írtunk, e kérdéskörről is hoz
szarnos adatot. Ezenkívül utalhatok a piarista hármas, Komis, Schütz, Sík tanulmányaira,
arra, amit ők (Pázmány szernélyiségéről,a nemzetnevelőröl. az emberről) és művéről

elmondtak.

Pázmány magyarsága

Számomra mind ez ideig rejtély Pázmány magyar nyelvmüvészete. Hogyan magyarázható,
hogy Krakkó-jaroslav, Bécs, Róma, Graz után hazatérve olyan tökéletesen ír magyarul,
mintha Bihar rnegyét vagy Magyarországot soha el sem hagyta volna. Őry Míklös is
megállapítja ezt, Pázmány tanulmányi éveiről szölva, Komis találó megjegyzésére
hivatkozva: " ... Csodálatos tény, hogy a megerőltető szellemi munka, az odaadó készségű

lelki formálódás, a hazájától távol töltött hosszú idő során a magyarság és missziós
elhivatottság mélyrétege Pázmány szívében nem satnyul el, sőt egyre izmosodik.Csak így
érthető, hogy a legelső adott alkalommal a szököar erejével és bőségével tör felszínre.
Szepen írja Kornis. ·A messze idegenben majdnem két évtizeden át megőrzi magyarságát,
sőt ennek tudata csak fokozódik benne. Amikor hazajő. .. úgy ír, mintha sohasem lett
volna távol: tőrőlmetszett magyarosságával, nagyszeru eredeti szöfordulataíval, pompás
írói művészetével, stílusának hatalmas energiájával egy új nemzeti irodalomnak megala
pítöja- ... Amit Európától kapott - teszi hozzá később Őry - azt fel tudta dolgozni
harmonikus magyar és pázmányi egésszé, nemzete javát, felemelését célzó missziós
kinccsé."

A rejtély főképpen Pázmány magyar nyelvtudása, nyelvmüvészete, éspedig a Tíz
Bizonyságtól kezdve. Hiszen mondhatnök, hogy az élete végén kiadott Prédikádókat már
kicsiszolhatta, három évtized alatt újra .rnegtanuífiatott" magyarul. De már első magyar
írásai Is arról tanúskodnak, hogy tökéletesen kezeli a magyar nyelvet, a hosszú idegenben
töltött évek után is. Figyeljük meg, hogy a nem szakembereknek (jórészt protestáns
hívőknek)szánt Tíz Bizonyságban milyen szép magyarsággal fordítja az idegen szerzőket,
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az egyháZatyákat, a latin szövegeket (ez szinte egyetlen munkája, amelyben alig használ
latin idézetet). Később még inkább remekel Kempis-fordításában! Lengyelországban a
noviciátusban együtt volt vele pár magyar atya vagy skolasztikus - de Pázmánynak nem
sok alkalma lehetett a magyar beszéd gyakorlására, mert a tanulás vagy tanítás idegen
(jórészt latin) nyelven folyt.

Lehet, hogy az idegen környezet kihívása, a nehézségek csak serkentették magyar
missziós elhivatottságát. PáZmány vérmérséklete is magyarázat lehet bizonyos tényekre,
például a bécsi elöljárókkal való nehézségeire, amelyek kirobbantották lelki válságát az
161O-es évek elején. (Lásd: Lukács László: Jezsuita maradt-c Pázmány mint érsek?, in:
Pázmány Péter emlékezete.) Ha a bécsi elöljárók magatartása nem is igazolható
(kétségkívül magyarellenességük is belejátszik magatartásukba), Pázmány "magyaros"
nyakassága és meggondolatlanságai szintén elmérgesítették a helyzetet, amely a "törés
hez" vezetett.

1600-ban grazi elöljárói így jellemezték a harmincéves Pázmányt: "Éles elméjű, józan
ítéletű, tapasztalata nagy, igen jó az irodalmi képzettsége, kolerikus és submelankolíkus,
alkalmas a filozófia és a teológia tanítására, és talán a kormányzásra is." Az elismerő

jellemzésben megfigyelhetjük a "kolerikus" és a .submelankolíkus" jelzőket. Pázmány
kemény akaratú bihari származék volt, erről hatalmas életműve tanúskodik. Ugyanakkor
rendkívül önérzetes, sőt érzékeny lélek, könnyen leverték az igazságtalanságok,
nehézségek, nem is számítva az 1614 körüli krízist, amikor fizikailag megbetegedett az őt

igazságtalanul ért rágalmak és zaklatások miatt. Mindebben talán van valami "magyaros
temperamentum"?

Bármint legyen is a jellem, a vérmérséklet kérdése, tény, hogy Pázmány "nemcsak
írásmódjában, hanem tetteiben is minden ízében magyar. Egyoldalú Pázmány szernélyi
ségének az az értékfelfogása, mintha a katolicizmus érdekét feltétlenül minden fölé, még a
magyarság érdekei fölé is helyezte volna: az ő szemében a katolicizmus és a magyarság
érdeke teljes összhangba olvadt össze" (Kornis Gyula).

Tudjuk, hogy Pázmanyt elöljárói erdélyi misszióba szánták: mivel a politikai helyzet
rníatr nem térhetett vissza szükebb hazájába, Grazban tanított filozófiát és oda tért vissza
teológiatanárnak. Szántó István, aki Kolozsvárott nagy befolyást gyakorolt a fiatal Péterre
(Szántó 1580-84 között volt Kolozsvárott magyar szönok), mint jó erdélyi hazafi később
könyörög a rendi elöljáróknak, küldjék Erdélybe a magyar jezsuitákat, és főleg a rektor
legyen magyar, "hisz természetes, hogy mindegyik nemzet jobhan szereti a maga fajtáját".
Szántó egyik legfőbb gondja a magyar papi és apostoli utánpótlás volt, ahogy később az
érsek PáZmányé is): felfogása szerint nunden eredmény a magyar nyeívű prédikáción
múlik. 1600-ban Bécsbőlazt javasolja Aequaviva generálisnak, hogy PáZmányt küldje oda
Grazból az ő helyére, hogy gyakorolja magát a magyar szónoklásban, míelött visszatérne
Erdélybe. "Mert - fűzi hozzá - véleményem szerint Dobokayval és Forróval együtt
PáZmányt föltétlenül minél előbbvissza kell küldeni Erdélybe. Ezek ugyanis kiváló nemes
ifjak és sok eretnek rokonuk és hozzátartozójuk van; ha csak ezeket térítenék is meg az
eretnekségből, az is elég nagy eredmény lenne ... Azután azért is, mert Erdély urai jobban
kedvelnék honfitársainkat, mint idegen nemzetbelieket, és nem lenne joguk kiűzni őket a
birodalomból, mint annak előtte a különbözö nemzetiségűatyákkal tették." (Idézi Őry,
Pázmány tanulmányi évei)

PáZmány tehát a politikai helyzet miatt nem térhetett "issza "szerelmes hazájába",
amelyről kijelentette: "Én Váradot és a hozzá tartozó országrészt bizony méltönak ítélem,
hogy az egész kereszténység hosszú időre is harcba szálljon érte." Az 1630-ban álnév alatt
kiadott]ó nemes Váradnak gyenge ortostása című vitairatának bevezetőjébőlidézzük az
öregedő PáZmány lírai vallomását:
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"Hallottam nem egyszer az Érsektül, hogy Váradot három dologért szereti és szánja:
Először, mert szölatlan kisdedségének tejét őbenne szopta, feIserdült gyermekségét
kebelében töltötte; és sok vér-szerém való atyafiságának záloga most is benne vagyon.
Másodszor: mert azt a várost Szent László király ezer és nyolcvan esztendő tájban, azaz
ötszázötven esztendővelennek előtte isteni jelenésből építette. .. Harmadszor: Mert ha
mostani állapot ját tekinti annaka Szűz Máriavárosának, sírásra méltónak látja... " ( Őry, i. m.)

Ismeretes, hogy Pázmány milyen büszke volt nemesi szdrmazásdra. Amikor Zemplén
vármegye egyik átiratában őt magyar jóhiszemúségében megtámadta ( 1616 augusztusá
ban, Pázmány már turóci prépost volt, közvétlenül érseki kinevezése előtt állt), így ír
Thurzö György nádornak: "Én is szinte oly magyarnak tartom magamat, rnínt akárki;
hazámnak, nemzetemnek böcsülletit s csendessegér szeretem és Istentül óhajtva kérem,
az Nemességnek is privilegjomit szeretem és tehetségem szerént oltalmazöm. mert noha
most az sok hadak között megaprósodott az Pázmány nemzetség, de azt megbizonítha
tom, hogy Szent István király idejetül fogva, jószágos nemes emberek voltak az eleim. Az
anyám Massai nemzet volt, az nagyanyám Csáki Miklós leánya volt; Ártándi Kelemen,
Czibak Imre közel való attyafia voltak az atyámnak. Azért soha bizony az nemesség
privilegioma ellen nem törekedtem. ne is adja lsten, hogy törekediem." (Hanuy I.)

Büszke volt szükebb hazájára is és gyengéd szeretettel vallott róla 1626-ban - amikor
még egyszer összefoglalta a hitvitákban szereplő "ikerkedést" - a Szentírásról és az
Anyaszentegyházról szölö könyve ajánlásában:

"Az Böcsülletes Bihar vár-megyének - sok aldomásokkal gyarapodó csendesu
állapatnak hosszabbodását és lelki vígasztalásoknak terjeszkedését kyvánok Istentül. 
Negyven egész esztendeje lészen, .mikor az Úr Isten engemet honnyomból, az-az,
őseimnek örökségéből, ismerőseimnek társaságából, atyafiságomnak nemzetségéből

kegyelmesen kiszóllíta és egyházi állapatra választa. Soha az-ölta, Édes nevelő Hazám,
feledékenségben nem volt előttememlékezeted, sőt kívántam és kerestem abban mödot,
hogy velem-való dajkálkodásidat hála-adó szolgálattal valami részből megköszönyem, és
benned-lakozó atyámfiainak csekély értékem-szerént kedveskedgyem. De rnöd nem
adatván élő nyelvem tanításával hozzád-való kötelességemnek terjesztésében, hogy
tellyességgel háládatlanúl meg ne hallyak; vénségemben ezzel a kis írásomnak néked
ajánlásával, ha kötelességemnek eleget nem tehetek, ismértetni akarom nála-adó igyeke
zésemet. és, ha tehetségem megfelelhet kívánságomnak, azon lészek, hogy lelkednek
szolgállyak és írásommal ösvényecskét irtogassak üdvösségedre."

És így folytatódik, .szereímes hangon", az ajánlás: "Szerelmes nevelőrn", "Szerelmes
Hazám", "Édes Hazám" megszóIításokkal ...

Pázmány magyarságtudatáról tanúskodik rnindaz, amit a magyarság múveltségének
emelésére tett - intézmények, iskolák létesítése, 1635-ben alapított egyeteme. Amikor a
királytól egyetemi alapítványának megerősítését kéri, ezt a célkitűzést jelöli meg: "a
katolikus vallás növelésére és Magyarország múveltségének emelésére".

Pázmány, az agg főpap békét akar, békességért sóvárog; Bethlen Gábor és Rákóczi
György erdélyi fejedelmekhez írt levelei a magyarság megfogyatkozásáért érzett sajgó
fájdalomról vallanak. Bethlen serege is, a császári had is a magyar nemzet erejét fogyasztja.
Ki törődikEurópában a magyarság érdekével? "Mert ha nekünk nem fáj saját nemzetünk
nek fogyása, romlása, nem tudom, kinek fájhat." Bethlent rimánkodva kéri 1623-ban, hogy
keresse a békességet (Hanuy 1). Máskor pedig Isten ítélőszéke elé idézi, hogy felrázza
lelkiismeretét: "Vajha az Úr Isten az Felségednek szívét, és ezt a szüntelen való
nyughatatlan törődését, elméjének és testének fáradozását más alkalmatosb dologra
fordította volna. ( ... ) Iszonyodom megmondani, de azt hiszem, kétszáz ezer magyar
héjával vagyon Magyar Ország ez tizenhárom esztendőalatt, úgy hogy felséged eddig úgy
viselte a Magyar Nemzethez magát, mintha ugyancsak ennek romlására emeltetett volna

843



fejedelemségre ... " Majd könyörögve kéri a fejedelmet, hogy vessen véget a pusztításnak,
hiszen "ennyi sok ártatlan vérnek kiáltása" "vádolást tészen az Istennek igaz ítélő széki
előtt". (1626. nov. 24. Hanuy I.)

PáZmány I. Rákóczi György protestáns fejedelmet is európai távlatú politikai tanácsok
kallátja el. 1636-ban, fél évvel halála előtt, arra buzdítja a fejedelmet, hogy igyekezzék
elkerülni a török háborút, mert ez az erdélyi magyarság pusztulását jelentené. (vö. Hanuy
II.) ÓVja attól, hogy a német segítségben bízzon. "Hiszen elég példánk vagyon arcul, hogy
Erdélyt a német segítség meg nem oltalmazhatjaa török ellen." Mennyire megindító Várad
és Erdély miatti aggódása. 1636. október 26-án írja Pozsonyból Rákóczi Györgynek
(Hanuy II.): "Kegyelmedet igen kérem, mind jót, gonoszt, a mint vagyon, megírja: mert
bizonyosan higyje kegyelmed, hogy itt fenn is sok gondolkodást szerez az Erdélyi állapot.
Mivel ha Erdély elveszne (kit Isten ne adjon), bizony másoknak is jutna anyavalyába ... "

Pázmány "ökumenizmusa"

PáZmány Péter egész életében, apostoli munkájával, szóban és írásban az "isteni igazságra"
akarta kalauzolni az embereket. Ezt célozták térítései, vitairatai és főműve, a Kalauz,
továbbá prédikációi, egyháZszervezése és kultúrpolitikája. A trentói zsinat által kívánt
reformot akarta megvalósítani Magyarországon, vagyis a római katolikus egyháZba akarta
elvezetni és abban megtartani az embereket, mert meggyőződéseszerint ez volt Krisztus
igaz EgyháZa, az üdvösség útja. A következőkben több idézettel szeretnérn érzékeltetni
Pázmány magatartását a protestánsokkal szemben, nevezetesen a hitvitákban megnyilat
kozó "ökumenizmusát': bármennyire is anakronisztikusnak tűnik ez a megjelölés.

Kétségtelen, hogy Pázmány Péter, miután 1607-ben végleg hazatért Magyarországra,
nem kívánta követni a Grazban látott és a Forgách által is szorgalmazott erőszakos

ellenreformáció módszereit, hanem a szellem fegyvereivel, az igazság erejével akarta
meggyőzni az "újhitűeket" , elsősorban is a nemeseket. Benda Kálmán és mások
megmutatták, hogy Pázmány már 1608 körül (a pozsonyi országgyűléstől kezdve)
eltávolodott Forgách politikájától. A jezsuita teológus akkori véleményét és későbbi

magatartását jól jellemzi az az 1608-as emlékirata, amelyben II. Mátyás főhercegkérdésére
válaszol: Adoat-e vallásszabadságot a protestánsoknak? (Hanuy I.) Az érvek és
ellenérvek mérlegelésébőlvilágosan kitűnik válasza: Igen!

Pázmány latin emlékirata 21 (gyakorlati) érvet sorol fel a vallásszabadság engedélye
zése mellett és 11 ( elvi) érvet ellene. Már itt is megsejthetjük a későbbi reálpolitikust. Igaz
ugyan - fejti ki Pázmány a nemleges elvi érvek között -, hogy az eretnekség súlyosabb,
mint a török csapás, mert ebből remélhető a szabadulás, de a lelki rabságból, amely a
kárhozatra visz, nincs menekülés. A fejedelem felelős azért, hogy alattvalói az igaz vallást
kövessék, neki kell megakadályoznia őket, hogy a hamis valláshoz pártoljanak. De - és
ezek a gyakorlati érvek között szerepelnek - nemcsak azt kell figyelembe venni, mi a
jogos, hanem azt is, amit az ész tanácsol. Márpedig a tapasztalat szerint a zavaros
helyzetekben célszerűbbengedményeket tenni, hogy az elvesztett előnyökvisszaszerzé
sére időt nyerjünk, nehogy az engedményeket megtagadva mindent örökre elveszítsünk.
PáZmány történeti példákat is idéz: V. Károly császárnak hatalmában állott volna, hogy
kiirtsa Luther "új szektáját", de ő mégis a vallás szabad gyakorlatát biztosította protestáns
alattvalói részére, mivel belátta, az erőszakos eszközök alkalmazásával nagyobb bajt idéz
elő, mint amit el akar hárítani. A csehországi királyok megtűrték a huszitákat, Spanyol
ország hatalmas uralkodója vallásszabadságot engedélyezett a németalföldi protestánsok
nak. PáZmány egyébként megkülönbözteti az új, tehát a kezdődő, és a már elterjedt és
meggyökeresedett eretnekségeket (a protestantizmust ez utóbbihoz sorolja). A Szetitírás
talán csak a keletkező tévtanok kiirtását parancsolja; az a fejedelem tehát, aki már a
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korábban megerősödött hamis vallást eltűri, nem vádolható bűnnel. Végül kiemeljük
Pázmány legelsőérvét a vallásszabadság mellett: Magyarország különleges helyzetben van.
A protestáns rendek szoros szövetségben állnak a törökkel, és inkább alávetik magukat a
török uralomnak, mint hogy lemondjanak vallásuk szabad gyakorlásáról. Így tehát azt kell
nézni, mit lehet megvalósítani. Mivel ez a helyzet Magyarországon, a katolikusoknak nem
annyira azon kell gondolkodniuk, megadják-e a vallásszabadságot a protestánsoknak,
hanem inkább arra kell törekedniük, hogy a katolikus vallás korábbi helyzetét vissza
állítsák. Egyébként - fűzi még hozzá Pázmány - azt is lehet remélni, hogy a protestánsok
szabad vallásgyakorlatának engedélyezése jótékonyan hat a katolikus rendekre: föléleszti
vallásosságukat, és arra serkenti őket, hogy fokozottabban kötelezzék el magukat
egyházuk védelmére és vallásuk terjesztésére.

II. Mátyás mások véleményét is kikérte, köztük volt például Khlesl bécsi püspök, Millino
bíboros, a pápai követ, q.,'y teológus és egy ismeretlen főpap: az ő válaszuk nemleges volt,
tehát egyedül csak Pázmány javasolta - gyakorlati meggondolásokból - a vallássza
badság engedélyezését.

Pázmány látta, hogy az erős magyar protestáns rendeket "sem az udvar, sem az amúgy is
gyönge egyház nem tudja megtörni. Egy megoldás van csupán: a rendi erőket a katolikus
egyház szolgálatába kell - a protestáns arisztokrácia áttérítésével hajtani. A kívülről

indított fegyveres harc, :I polgárok és parasztok templomainak erőszakos elvétele nem
vezet célhoz, csak még jobban összekovácsolja a protestáns rendi egységet. Belülről kell
meghódítani a rendiséget azzal, hogy meggyőzéssel, okos rábeszéléssel megnyeri az
ellenséges tábor vezető családjait, ellenségből szövetségessé teszi őket." (Benda Kálmán,
MTA I. Oszt. Közl. 31, 1(79)

Világos, hogy Pázmány korában a mai értelemben vett vallási türelem a vallási
relativizmussal, közömbösséggel lett volna azonos; erről egyébként ugyanez volt a
protestánsok véleménye is. A felvilágosodástól a II. Vatikáni zsinatig hosszú az út a
tolerancia, a vallásszabadság elismerésében és teológiai megokolásában. (Tudjuk, hogy
bizonyos konzervatív katolikus körök nem fogadták el a II. Vatikáni zsinat határozatait a
vallásszabadságról és az ökumenizmusról, mivel a vallási relativizmus megengedését
látták a dokumentumokban, melyek szerint .mínden vallás és egyházi felekezet egyforma,
egyformán igaz".) Pázmány meg volt győződvearról, hogy a katolikus keresztényvallás az
egyedüli igaz, és egész tevékenységében arra törekedett, hogy az igaz hit ösvényére
vezérelje a "setét hajnalcsillag után" bujdosókat. Írásában azonban azt is vallotta, hogya hit
az isteni kegyelem és az emberi szabadság műve, soha senkit nem szabad kényszeríteni
erre a hitre. A tanítóiktól megtévesztett lutherista és kálvinista híveket megértő

szerétettel igyekezett felvilágosítani. Erre hozzunk néhány példát.
Elsőnek megírt magyar munkája, a Tíz Bizonyság (1605) ajánIásában Pázmány így

fordul a lutherista és kálvinista olvasóhoz:
" ... Ércsd meg jól először mind az te vallásodat, s mind az mi tudományunkat: azután

szidalmazd, a' mit káromlásra méltónak alítasz. De minek-előtte olvasni kezgyed ez
könyvecskét, röviden KÉT dologrül akarlak inteni.
ELŐSZÖRarrúl: hogy valamit ez könyvbe elő-hozokaz Új tanító Atyafiak írásaiból, azt én

magam az önnön saját könyvökből írom-Ie. ( ... ) Mert ugyanis sok üdötül-fogvaolvasom
az Új tanítók írásit: a végre, hogy mínden tudományoknak és róka-lyukoknak végére
mehessek, ( ... )

MÁSODSZOR: jó lelkiismérettel tudománt tészek, hogy senkit akaratom-szeréut nem
ígyekezem írásomban szidalmazni és gyalázni. Mivelhogy nem az Lutherista és Calvinista
Atyafiak személye-ellen: hanem az Ő tudományok és vallások-ellen írtam, valamit írtam,
csak e végre, hogy az hamisságrúl levonassék az áll orcza, és az üdvösségnek úttya
megesmértessék"
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Pázmány ezután megmagyarázza, hogy a tévelygések tanítói ellen ugyan "keményen
szölort", de azért tette, mert mindenféle szidalmat, igazságtalan vádat szórtak a pápistákra.
.Azok-közzül, kik Magyar országba az régi keresztyén vallás-ellen írtak, alég olvastam. ki
mértékletesbnek téttetné magát Magyari Istvánnál: de hogy megércsed. mely tisztessége
sen szoktak nekünk szóllani még azokis, kik csendesbeknek tértetik magokat, halhadsza.
mely bölcsűlletesneveket és titulusokat ád öís az Régi hiten való keresztyéneknek." ( ... )
És itt Pázmány egy oldalon felsorolja azokat a nem mindig "szalonképes" jelzőket,

amelyekkel a .mértékletes" Magyari illette a pápistákat, majd hozzáfűzi: "Illyen szép
bőcsülletes nevekkel ékesget minket fejenként egy tudatlan Colosvári taligás. És efféle,
mind édes méz az Újító Atya-fiaknál. Ha penig mi egy nehéz szöt ejtünk, mindgyárt
föstölög sokaknak az orrok, és azt akarják, hogy mint az Or emberének, nékik minden
szabad légyen, mi pedig csak vállal vonícsunk."

Pázmány arra int, hogy már az Apostol, majd az egyházatyák is keményen széltak az
eretnekek ellen, hogy az emberek felismerjék a veszedelmes hamis tanítókat. "Ezt a végre
hozom-elő szerelmes Atyámfia, hogy ne csudálkozzál, ha néha miis megélesíttyük az
penna orrát, megmelegíttyük az téntát, mikor ez mcstaní Új tanítókrúl szóllunk: és kerek
szóval az hamisságot hamisságnak, az hazugságot hazugságnak nevezzük. De ha tanító nem
vagy, magadra ne végy effélét ... "

Egy másik példának vehetjük Pázmány főműve, a Kalauz bevezetését ("Elől-járó

Levelét"), illetve a Ill. könyv végén található .rnódszertaní' felvilágosítást: "Rövid tanúság,
mintkell hasznosan beszélgetni a hit dolgaicúl". ,,Azisteni Igazságra vezérlő Kalauz", amint
a címe is mutatja, nem akar mást, mint a "hitnek úta-vesztettit üdvösséges ösvényekre
vezetni". "Én-is, egyházi hivatalomnak hívségéhez illendő kötelességemet szemem-előtt
viselvén, noha sem elmémben, sem csekély és fogyatkozott tudományomban nem
bizakodom, de az igazságnak győzhetetlen oszlopához és a jó igynek mozdíthatatlan
erősségéhez támaszkodván az igazság öltalmáért kiszállok." Ezután Pázmány kifejti
módszertani elveit, majd összefoglalja művét: "Rendi és sommája e könyvben foglalt
tanúságnak."

Most azonban inkább a Ill. könyv végén olvasható "ökumenikus" párbeszéd elveit
szeretnénk bemutatni: "miként kell basznosan beszélgetni a bit dolgairűl''.

l. Isten segítségét kell kérnünk, "hogy nyelvünket az eltántorodtak oktatására
vezérellye, azon kell lenni, hogy keresztyéní szelídséggel, mértékletességgel és szeretettel
szólva, szidalom, bosszúbeszéd és rágalmazás ne elegyedjék a beszélgetésben". A hamis
tanítóknak "keményen torkukba kell verni hamisságokat", de az egyszeru emberekhez,
"egyéb rend-béliekhez lágyan kell nyúlni ... "

2. Figyelni kell az újítók "két csalárd mesterségére", az egyik: nem fejtik ki a lényeget,
csak rágalmaznak, "rút hamisságokat kennek és kérődnek ránk". A másik: nem maradnak a
vitatott témánál, hanem .mínt a róka eggyik lyukából kiszoríttatik, másba szalad: úgy az új
tanítók, midőn valóban a fáréra fogatnak (szorongattatnak), és erős bizonyságokkal
sürgettetnek. mindgyárt nyomot vesztenek, egyből másba üttetik beszédeket, és csak alig
vészed eszedbe, hogy az igazúláscúl kezdett beszélgetést az úrvacsoráján kell végez
nek ... " Arra kell tehát rávenni a partnereket, hogy rníg a megkezdett témát végig nem
tárgyal ták, ne kezdjenek másikba.

2. Végül a "gyümölcsös" beszélgetéshez fontos az, hogy ne engedjük a Szemírás helyes
értelmét kiforgatni, tehát hogy az újítók ,,fels alá kedvek szerént gázollyanak a szent Írásban".
Pázmány mindig kulcskérdésnek tartja a Szemírás és a Tradíció (az apostoli Hagyomány, a
kánonképződés) kapcsolatának tisztázását. A Kalauz III. könyvén kívül még a IV és az V.
könyvet ajánlja.Ki kell mutatni, hogy az Egyháztól ("romai gyölekezettűl) elszakadtak nem
értelmezik hitelesen a Szentírást. A Sola Scriptura, Sola Fides, Sola Gratia alapelveinek
megcáfolása után már könnyebb bizonyos részletproblémák megvitatása.
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A Kalauz VI. könyvének jórésze a Sola Scriptura körül forog: a VII. könyv pedig azt
fejtegeti, hogy a római Ecclesia az ítélőbíró a Szentírás helyes értelmezésében. Pázmány
nak a VI. könyv elején gondja van arra, hogy felsorolja azokat a pontokat, "mellyekben, ha
értelemmel nem-is, de szóval minden közbevetés nélkül eggyet értenek minnyájan, valakik
keresztyén nevet viselnek":

l. Az igaz hit nem emberi vélekedésen, hanem Isten szaván és tanúbizonyság-tételén
alapul; 2. a Szentírás, Isten Szava méltósága és normatív szerepe a hitben; 3. ha valamely
vallás ellenkezik a Szentírással, nem eredhet Istentől; 4. a Szeritírás igaz értelmét kell
követni, nem szabad önkényesen "kitekerni" jelentését.

Pázmány 1626-ban, amikor újra összefoglalja az "ikerkérdésre", a Szentírásra és az
Anyaszentegyházra vonatkozó tanítását, a bevezetőben, a "római hittúl elszakadtakhoz"
fordulva, ismét csak "ökumenikus" hangot pendít meg. Kálvin tanítására is hivatkozik,
mivel a bihari kálvinistákhoz szöl. (Érdekes, hogy Kálvinról mindig nagyobb tisztelettel
beszél, mint Lutherről.Talán kálvinista neveltetése mindvégig befolyásolta?) Kálvin "holta
napjáig azzal dicsekedett, hogy a tiszta Szent Írásnál egyebet nem tanított". Nos, ha ez a
"tudománnyal és díszes elmével bővelkedő" tanító megcsalatott, meanyivel inkább
.rnostaní vezetöid, kik örökké csak az egy álhatatlanságnak szélvészétűl és tétovázó
habozásnak fergetegétül, locsból pocsban, fertőből posványban hurcoltatnak".

Pázmány itt is megkülönbözteti a tévtanítókat az egyszerű hívekről, illetve különbséget
tesz a tévedés és a tévedő ember közt: "Sem erejét nem tudgya, sem vezérlését nem követi
a keresztyéni szeretetnek, valaki békétlenkedvén. gyűlöli a hitbe megcsalatott tébolygó
kat. Mert Sz. Ágoston tanítása-szerént a tévelygés és az eltévelyedett ember-között
választást kell tenni, úgy-hogy a tévelygést gyülöllyük, de azt, a ki megbotlott,
keresztyéni szeretettel megoíeuyüe. ( ... ) Én-is, ettúl a szeretettúl viseltetvén, és lelki
pásztorságomnak kötelességével kénszeríttetvén, ez írásocskával segítő kezemet akarám
nyújtani azok vezetésére, kik út-kívül bolyonganak." Ezután pedig Pázmány megmagyaráz
za, hogy a keresztények közti viszályban minden azon fordul meg, hogy .megércsuk,
mellyik az lsten igéje és mint rnennyünk végére ennek igaz magyarázatryanak", majd
hozzáfűzi: "Minek-okáért rninden sebesítő kötődés, gyülölség és versengés nélkül: a
szüvnek és szájnak keserűsége-nélkül: mennél világosb rövidséggel lehet, az igaz vallásnak
két válogatott jeles czikkelyit megmagyaráznom."

E cikk olvasója talán túl soknak találta a Pázmány-idézetet. Szánt-szándékkal magát
Pázmányt beszéltettem. Mert - sajnos - kevesen olvassák Pázmány szövegeit. Sokszor a
róla írök is átveszik mások sematikus vagy ferdítő ítéleteit. Nemegyszer az az ember
benyomása, hogy ez a "szakember" nem is olvasta Pázmány műveit, amelyekről

nyilatkozik. Legalábbis, ha ismemé egész művét, jobban ámyalná kitételeit. Ezt a
felületességet főleg a Pázmány teológiájáról írt tanulmányoknál tapasztaltam.

Mutatis mutandis, Pázmányra is alkalmazhatjuk, amit Szekfű Gyula írtA mai Széchenyi
című, 1935-ben megjelent munkája előszavában: ,,Alegnagyobb magyar alakja szinte már
elveszett a rá halmozott eszmék, gondolatok, tanítások és vallomások súlya alatt ... " Ideje
lenne most már Pázmány múvét is megszabadítani az üres dicshimnuszok, dilettáns
rnéltatások, illetve a félremagyarázások és egyoldalú ferdítések tömkelegétől,törmelékei
től. Túl páratlan nyelvművészetén - ezt ma már senki sem vitatja -, el kellene helyezni
Pázmány ránk maradt művét eszmeileg - a latin és a magyar sorozatban tartalmazott
összes művek "tanítását" - a magyar és az európai szellemtörténetben. De ehhez
mindenekelőtthozzá kell fogni Pázmány latin és magyar írásainak olvasásához, elemzése
hez, forrásainak felkutatásához. mert csak így lehetséges eredetiségének megvilágítása a
kor szellemtörténeti összefüggéseiben. Mindez a munka több fiatal kutató feladata lesz.

847


