
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-

IZene

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-



szonylag nagy teJjedelmük ellenére szorosan
összefogottak, szigorú8n lényegretörOek. A sok
szor hibául fölrótt hangszerelés, a fqjtott, fény
telen von6shangzás természetesen nem ügyet
lenség vagy közömbösség következménye;
Brahmsnak ilyen a stílusa. Visszahúzódó, okos
ember, aki irtózik a csillogástól, és nemcsak at
tól, hogy többnek hihessék, mint ami, de attól
is, hogy más látszódjék, mint amit ő engedni
akar. Nem véletlen, hogy Brahms nem vezetett
naplót, bizalmas leveleit visszaszerezte és meg
semmisítette, zeneszerzési vázlatait elégette.
Milyen nagyszen'ien szárnyalnak föl a dús, sö
tétbarna vonósszólamok közül az érzelmes he
gedü-, a tiszta oboaszólók! Nem a közönség tet
szését akarta elnyerni ezekkel Brahms, hiszen
a külvilág róla alkotott véleménye annyira hi
degen hagyta, hogy képes volt magát a ,)eg
szebb szőke német fiúból" azzá a szakállas, szi
varos, elhízott marxkárollyá küzdeni, akinek a
fennmaradt fényképek alapján ma ismerjük. A
szívszoritó futamok minden bölcs önfegyelme
ellenére szakadtak ki belőle. Ez lenne hát az
igazi Brahms? Vagy inkább az az önmagát tépő,
cibáló, akinek az Első szimfónia kezdetéból is
meljük? Vagy a Második zárótéteiében féktele
nül tomboló? Vagy mindegyik? Esetleg egyik

IIrodalom

Félbemaradt reformkor

A magyar történelemben reformkorszakok és
nemzeti katasztrófák váltják egymást, és rnost,
amikor reményeink szerint egy újabb nemzeti és
társadalmi reform kibontakozásának tanúi va
gyunk, és jogosan bizakodhatunk abban, hogy a
napjainkra létn!iött világpolitikai környezet
nem fenyeget reformjaink újabb erőszakoselfoj
tásával, talán tanulságos felidézni a korábbi re
formok történetét és üzenetét. Közelebbrőla har
mincasévek társadalmi és szellemi mozgalmaira
gondolok, amelyek az elsővilágháborút megelőző
évtized reformtörekvései után e században már
második alkalommal tettek kísérletet arra, hogy
az európai modernizáció nagy áramlataihoz kor
mányozzák az ország hajóját. A közelmúlt törté
netírásának köszönhetOen eléggé ismertek a né
pi mozgalom, a polgári radikálisok, sőt újabban
a konzervatív tábor - gr6fKlebelsberg Kunótól

sem? A kétségtelenül ráillö jelzők semmivel
sem visznek közelebb hozzá. Ugyan mennyit
érnek ilyen szavak, hogy titokzatos, bonyolult,
összetett?

Brahms szimfóniái végre méltó előadásban

jelentek meg a magyar boltokban: a Hungaro
ton által megvásárolt lemezeken Herbert von
Karaján vezényli a Berlini Filharmonikusokat.
A karmester hetvenegy éves volt, amikor a föl
vétel készült. Ebben a korban már általában a
rengeteg tapasztalat, a nagy gyakorlat akapján
a végső változat, a támadhatatlan interpretáció
megörökítésére szokás törekedni. Karajant
azonban egyáltalán nem zavarta saját klasszí
kus mivolta, tempói meglepOen gyorsak, fesze
sek. A lassú tételek érzelmességét nem hangsú
lyozza túl, a szerzö által megírt lágyságnál
többnek nem ad teret olyan slágerdaraboknál
sem, mint a Harmadik Poco Allegretto tétele. A
felvétel stúdióban készült, mégis a Második
szimfónia végén egy meglehetösen feltűnő réz
fúvós-gikszer benne maradt. Bizonyára tudta a
karmester, hogy van még ideje, tíz év elteltével
még egyszer hozzáláthat az egész sorozatnak.
Az az előadás nyugodtabb, ez feszültebb. Az
márványba faragott, ez viszont lélegzik. El.

Fáy Miklós

SzekfűGyuláig - reformtörekvései. Kevésbé is
mertek azok a törekvések, amelyek a keresztény
táboron belül bontakoztak ki, természetesen szo
ros összefiiggésben a többi reformmozgalommal.

Nos, ezeket a törekvéseket, pontosabban a
katolikus indításúakat mutatta be a Rómában
megjelent Katolikus Szemle több nemrégiben
közreadott publikációja, s most nyomukban az
a Félbemaradt reformkor címü tanulmány- és
dokumentumgyűjteményamely alcíme szerint
erre a kérdésre is választ keres: "Miért akadt el
az ország keresztény humanista megújulása?"
(Remélhetőleg a protestáns indíttatású reform
mozgalmak átfogó bemutatása sem várat ma
gára sokáig.)

A tanulmánygyűjtemény összegző képet,
mondhatnám így is, Halász Gábor szavával:
"tablót" kíván adni, s ennek során a legfonto
sabb katolikus reformmozgalmak, társadalmi
és politikai szervezetek, szellemi csoportosulá
sok és miíhelyek bemutatására tesz kísérletet.
A tanulmánysorozatot Vida István (a Magyar
Dolgozók Országos Hivatásszervezete egykori
főtitkára, jelenleg nyugalmazott könyvtáros a
Német Szövetségi Köztársaságban) gondolatai
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