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Szabó Ferenc:
A teológus Pázmány

A 17. századi magyar katolikus restauráció és
megújulás vezéregyéniségének életművével

több mint egy évszázad óta a legkülönfélébb tu
dományágak képviselői foglalkoztak. 'Iörténé
szek, irodalmárok, nyelvészek, müvelö
déstörténészek, filozófusok, egyháztörténészek
vizsgáJták Pázmány tevékenységét, amely akor
magyarországi szellemi életének szerves részét
alkotta, egyik markáns irányát, alternatíváját
jelentette. A rá vonatkozó kutatás történetének
ezúttal mégcsakvázlatos ismertetésére sem vál
lalkozhatunk, csupán annyitjegyzünk meg: sok
irányú aktivitásának mindmáig legkevésbé fel
tárt területe volt teológiai tanári munkássága,
gráci professzori miiködéseés az ennek során ke
letkezett Theologia seholastica elemzése. Pedig
nem nehéz belátni, hogy a teológus Pázmány
megértése nélkül egyéb tevékenysége sem kap
hat hiteles magyarázatot, teológiai nézetei és ál
lásfoglalásai nélkül hitvitáí, sót politikai eszmél
sem értékelhetök teljes árnyaltsággal. Sík Sán
dor könyvének is éppen ez a legsoványabb feje
zete, monográfiéjának 450 lapjából mindössze
húszat szenteltkimondottan a hittudósnaks hit
tudományi müveínek. Ezzel szemben a filozófus
Pázmány sokkal feldolgozottabb, két önálló
könyv is szól róla (Félegyházy József: Pázmány
bölcselete, 1937; Gerencsér István: A filozófus
Pázmány, 1937). Mindezt tekintetbe véve nagy
nyereségként könyvelhetjük el Szabó Ferenc
most megjelent müvét, amely végre monográfi
kus igénnyel, részletesen, s a szakteológus ille
tékességével veszi vizsgálat alá a grazi pro
fesszor hittudományi előadásait, a 17. század
legelején keletkezett "theologia scholasticát".

Szabó Ferenc műve korántsem előzmények

nélküli, sőt még csak nem is meglepetés, leg
alábbis azok számára nem, akik figyelemmel
kísértek a Pázmány-kutatás elmúlt évtizedeit.
Őry Miklós már az 195O-esévektől kezdve ak
tív és eredményes levéltári kutatásokat végzett
külföldi (főként bécsi, grazi és római) archívu
mokban, s kisebb-nagyobb tanulmányok publi
kálása után önálló kötetben adta közre anya
gát Pázmány tanulmányi éveiről (1970). A ku-
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tatás a 70-es években külföldön (Óry Miklós,
Lukács László, Szabó Ferenc) és Magyarorszá
gon is folytatódott. Őry életművét kite~esíthe~
te volna a teológus Pázmány portréja, amit
azonban 1984-ben bekövetkezett halála miatt
már nem rajzolhatott meg. A helyére lépve, az
ő kutatásaira (és részben hagyatékára) tá
maszkodva fogott neki Szabó Ferenc, ~ogy

megúja az olyannyira hiányzó m~vet a, hItt.U
dós Pázmányról, s ennek eredmenyekepp Je
lenhetett az meg most a Magyar Egyh~törté:
neti Enciklopédia Munkaközösségének induló
sorozatában, első kötetként.

A teológiatörténeti monográfia négy na
gyobb egységre tagolódik. Az elsőben a szerzö
azt a szellemi közeget mutatja be, amelyben
Pázmány teológiai múvei keletkeztek. Itt
ugyan a magunk részéről "szellemtörténeti ko
ordináták" és szellemközösség" helyett ponto
sabbnak érez~énk az "eszmetörténet" kifeje
zést de ez a lényegen nem változtat: világos
ké~t kapunk itt a Szent Tamást interpretáló
Pázmányről, a Jézus-társaság ~ a tomIzm~

viszonyáról, az ágostoni örökség es ~ s~olasztI

ka kapcsolatáról, a Summa thEJ?l~caes a fi~
tal magyar jezsuita grazi előadásainak egyeze
seiről és különbségeiröl. Szabó Ferenc meggyő

ző konklúziója szerint Pázmány "a Ratio Stu
diorum előírásai szerint Szent Tamást kom
mentálja, de számos korabeli tomist?" szerzőtől
eltérően nem a betűhöz ragaszkodik, hanem
Szent Tamás szándékát és szellemét (mens)
követi felsorakoztatja az ellenvéleményeket is,
és me~ostálja azokat. Szent Tamásról mindig
tisztelettel szól, de meg van győződve arról,
hogy nem !.Út csorbát az Angyali Dokto~ di~
gén azzal, hogy megjegyzi hiányosságalt... mód
szere. .. bizonyos történeti-kritikai érzékről ta
núskodik. .." (70. 1.).

A második nagy f!.Úezet a Theologia echdas
tica tartalmi ismertetése. Itt Szabó Ferenc
nemcsak a grazi katedrán kommentált, hanem
az előadásokba be nem került, de kidolgozott
részleteket is sorra veszi. Indokolt és érthető

azonban, hogy az előbbiek kapnak aránytala
nul nagyobb teret, már csak azért: is, m~rt ezek
a legjobban kiérlelt s legeredetibb reszletek.
Két traktátus tartozik ide: a De Fide és a De
Vérbo incarnato. Alapvető teológiai kérdést
érint mindkettő, nyilván Pázmány is eZé~

szentelt nekik különös figyelmet. De a rendi
cenzúra is ezekre irányult 1604-ben és 1606
ban s épp ezek miatt robbant ki a kegyelemvi-
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ta a Jézus-társaságon belül. A De Fide traktá
tusban Pázmány főként a hitaktus metafizikus
természetére vonatkozó artikulust taglalja tü
zetesen, s ezzel - mint Szabó Ferenc hangsú
lyozza - azonnal a hitelemzés döntő láncsze
mét ragadta meg, majd ebból kiindulva vette
sorra a hitaktushoz vezető mozzanatokat. Ez
azért fontos megfigyelés, mert a magyar jezsui
ta mentalitásának fő ismertetőjegye: mindig a
végső, döntő elemre figyelt, az egyébként gaz
dagon felsorakoztatott részleteket ahhoz igazi
totta, annak rendelte alá. Hozzátehetjük: alig
hanem a hitelemzés minden részletre kiterjedő

pontossága és tudatossága állott Pázmány téri
tőmunkájának hátterében, a skolasztikus du
bitatiók lépcsőfokain juthatott csak el ahhoz a
fölényes magabiztossághoz, amelyet a kutatás
többször is szóvá tett. Szóvá tett, de nem ma
gyarázott meg eléggé, s most Szabó Ferencnek
köszönhetjük, hogy e kérdésben világosabban lá
tunk, a korábbinál jóval több támponttal rendel
kezünk a magyar nyelvú műveket illetően is.

A hithez képest a reményről és szeretetről

jóval rövidebben értekezik Pázmány, hasonló
képp az igazságosságról és jogról, valamint a
vaUásosságról is. A Megtestesülésről szólva vi
szont ismét elemében érzi magát, a De Fide
után ez a legeredetibb fejtegetése. Krisztus
kettős természete, istenemberi volta, az Incar
natio célja és módja, a bún és a Megtestesülés
összefliggése: a keresztény teológia e legbonyo
lultabb kérdéseire keresi a válaszokat, amelye
ket Suarez, Vasquez, Bellarmino és más jezsui
ta teológiai kommentátorok nézeteit szem előtt

tartva igyekszik megadni. Szabó Ferenc érde-
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Brahms szimfóniái

Beethoven után szimfóniát írni nem kis kihívást
jelentett. Első szimfóniájának tervezett müvét
Brahms át is alakította zongoraversennyé, a ma
d-moll koncertként ismert müvé. Negyvenhá
rom éves volt, amikor végre rászánta magát,
hogy a világ elé lépjen, mint szimfóniaszerző,és
bemutathassák az Elsőt. Az egyértelmű siker
nyomán már a következő évben sor került a Má
sodikra, majd hat év múlva, 1883-ban előadták

a Harmadikat, végüli885-ben a szerző vezény
letével a Negyediket.

A zeneszerzők személyisége és szimfóniái
közötti kapcsolatot kevesen taga<lják. Beetho-
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me, hogy a skolasztikus gondolatvezetés útr
vesztóiben megvilágítja az utat a mai olvasó
számára, s kimutatja, hogy Pázmány a rendkí
vül nagyszámú hivatkozás ellenére is önállóan
gondolkodó hittudós, citátumai gyakran csak
"elrugaszkodási pontok", róluk indul a grazi
elöadó fejtegetése. Önállósága természetesen
csakis a korabeli katolikus teológia keretein
belül érvényesül, s a legnehezebb, legtöbbet vi
tatott tételek szubtilis részleteit érintik első

sorban.
A könyv harmadik nagy egysége a kegye

lemvita és a cenzúraügy bemutatása, itt a mo
linista gratia-felfogás és a Vazquezt követő

Pázmány nézete közötti különbséget elemzi
Szabó Ferenc. A monográfia végén lévő kite
kintés az eredményeket összegzi, ezt pedig do
kumentumgyűjtemény és névmutató követi,
így a könyv a téma további kutatói számára
biztos filológiai alapokat és támpontokat nyújt.

Szabó Ferenc a Pázmány-szakirodalomban
a szó legszorosabb értelmében hézagpótló mü
vet írt, a teológus Pázmányról ilyen mélység
ben s ennyire átfogó igénnyel még senki sem
értekezett. A Rómában élő költö-szerkesstö
múfordító tudós szerző nemcsak a magyar teo
lógiatörténetet, hanem irodalom- és müvelö
déstörténetünket is értékes fejezettel, fontos
összefüggések felvázolásával gyarapította, s a
magyar hittudományi gondolkodás európai
kapcsolatairól, 17. század eleji helyzetéről min
den korábbinál pontosabb és árnyaltabb képet
rajzolt. (Róma, 1990, METEM·könyvek 1.).

Bitskey István

vent emiatt tartjuk ma titáninak, Csajkovsz
kijt érzelmesnek, Brucknert (mondjuk) nehéz
kesnek. Ez az okoskodás mára már át is for
dult, az egyéniség más irányú megnyilvánulá
saiból probálnak a müvek helyes előadására

következtetni: egy Mozartrszimfónia előadását

befolyásolja az is, hogy a karmester elolvasta-e
előtte Mozart egy-két levelét vagy sem. Nem
kétséges, hogy a kapcsolat létezik. Akkor hát
probáljuk meg alkalmazni Brahmsra! MPyen
ember volt Brahms a szimfóniái szerint? Ervé
nyes-e rá is a szabály?

Bizonyos fokig igen. Brahms a hivatásában
nagyon képzett, értelmes, mégis szenvedélyes,
ebból fakadóan rejtőzködő. Alaposan ismeri a
hagyományt, megérti annak lényegét, ennél
fogva tiszteli is: zenekarát nem duzzasztja föl,
a szimfóniák kivétel nélkül négytételesek, so
hasem énekelnek bennük. 'Thchnikailag szinte
valószínűtlenül tökéletesek ezek a müvek, vi-


