
799

Irodalomtörténeti Közlemények (ItK)
120(2016)      SZEMLE

A  Pázmány Péter életművét 400 év táv-
latából szemlélő utókor számára önkén-
telenül is felvetődhet a kérdés: valójában 
melyik Pázmány volt a jelentékenyebb, 
a maradandóbb értéket képviselő, a na-
gyobb hatású? A jezsuita hitvitázó? A gra-
zi teológiaprofesszor? A  „magyar próza 
atyja”, akinek „tollán forró tinta csordo-
gált”? A  „bíboros Ciceró”? Az egyházát 
újjászervező főpásztor? Az egyetemalapí-
tó? Az ország főkancellári tisztét betöltő 
politikus? A  magyarság sorsáról, meg-
maradásáról felelősséggel gondolkodó 
államférfi? A  pápaság és a Habsburgok 
között egyensúlyozó diplomata? Vagy 
netán mégis az évszázadokra mintát adó 
imádságos könyvével és prédikációsköte-
tével kegyes életvezetést, morális tartást 
és lelki békességet hirdető prelátus lenne 
„az igazi Pázmány”?

Nyilván nincs egyértelmű válasz 
ezekre a kérdésekre, az viszont bizonyos, 
hogy párját ritkítóan sokszínű, komplex 
életmű az övé, amelynek kutatása, értel-
mezése és mérlegelése legalább másfél 
évszázada áll – kisebb megszakításokkal 
– a magyar történeti tudományok figyel-
mének előterében. Korántsem véletlenül, 
mivel az ő pályafutásának beható ismere-
te nélkül aligha lehet érvényes véleményt 
formálni a 17. század magyarországi 
egy házi, politikai, műveltségi viszonyai-
ról, a magyarság nyelvéről, irodalmáról, 
mentalitásáról. Tusor Péter monográfiája 
e komplex és mindmáig számos talányt 

rejtő életút döntő jelentőségű fordulatát, 
nem kevés tanulsággal járó mozzanatát 
veszi górcső alá, méghozzá úgy, hogy 
minden eddiginél szélesebb forrásbázis 
alapján világítja meg a korábbi jezsuita 
rendtag érseki székbe emelkedésének po-
litikatörténeti, kánonjogi, egyházszerveze-
ti és – már amennyire a források enged-
ték – spirituális hátterét. A következőkben 
előbb a könyv szerzőjének kutatói pályá-
ján igyekszünk elhelyezni a monográfiát, 
s majd az eredmények számbavétele után 
megkíséreljük szembesíteni azokat a ha-
gyományos Pázmány-képpel.

Legfeljebb azok számára meglepe-
tés Tusor monográfiájának megjelenése, 
akik kevéssé követték publikációs tevé-
kenységének utóbbi időszakát. Számos 
forrásközleménye ugyanis már eddig is 
merőben új levéltári anyagokat tárt fel, s 
olyan dokumentumcsoportokat tett közzé 
és vizsgált meg részletesen, amelyek több 
vonatkozásban felfrissítették, kiegészítet-
ték és korrigálták korábbi ismereteinket a 
kora újkori, főként 17. századi magyaror-
szági egyház-, művelődés- és politikatör-
ténet vonatkozásában. A könyv irodalom-
jegyzéke 18 Tusor-tételt jegyez. Mintegy 
húsz levéltár vagy kézirattár közel hatvan 
fondját vizsgálta át Tusor, s ebből a leg-
fontosabb 33, túlnyomórészt kiadatlan 
forrást kritikai igénnyel közli is a kötet 
függelékeként. De mindezen túl a mosta-
ni értekezésnek szinte előfeltétele volt a 
pápai bürokrácia és diplomácia működési 
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