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A magyarság Pázmány Péter születésének 400. évfordulóját ünnepli az
idén. A Szolgálat, amely a sajátosan magyar és lelki értékek kiaknázását tűzte

ki céljául, nem mehet el sz ö nélkül e mell ett a jubileum mellett. Hisz a
magyar szellem egyik óriásáról van szó. Térítő és egyházszervező m űködése

századokra írányt szab vall ástörténetünknek; egyetemalapítása az ország
modern kultúrájának egyik alapköve ; irod almi munkásságának vaskos kötetei
magyar észjárással . ízes honi nyelven - .magyarokért magyarul" - adnak
nekünk hírt lsten dolgairól; egyéniségének századokon átsugánó varázsa
mint a férfiasság . jellemszilárdság. józan bölcsesség és meleg emberiesség
példája vonz és serkent mindmáig.

E sorok írója egy emberöltő óta foglalkozik Pázmányra vonatkozó kutat á
sokkai: jószándékkal ígéri. ha lsten erőt és alkalmatosságot ád hozzá. rövide
sen nagyobb publikációval hódol emlékének. Addig is vegyék tőle .kísded
és lengeteg ajándékként" - hogy Pázmány szavával éljünk - ezt a néhány
fésületlen gondolatot. Mivel a jelen füzet témája a hit. megemlékezésünk
szóljon Pázmány Péter hitéről.

Úgy tűnik. korunk emberétől mi sem áll távolabb. mint ennek a barokk
óriásnak szenvedélyes. vitázó. egy tömbből faragott hite. De Pázmány kenver
tita . Igaz. gyermekfejjel, 13 éves korában tér át. De azért egy ilyen lépés
nem történhetik belső vívöd ások. érzelmi emóciók nélkül. Korán fizetett
.személyi árat" hitének későbbi szilárdságáért.

A szenvedélyes expanzivitás katolikus és protest áns oldalnak egyformán
jellemvonása a 16-17. században. Pázmánynak is . b ör ében és lelkében járt,
hogya hit ügyéért kisz álljon" . ~ppen korun kban nem tapasztalhatunk-e
valami hason lót? Nem növekszik-e egyre a kutató szenvedély. az érdeklődés

a hit alapvető kérdései iránt? Persze harcrnodora. stílusa erősen különbözik
mai fel fogásunktól. De vajon nem eleven istenviszonyunk megszürkülése. a
természetföl ötttek terén való érdektelenségünk teszl-e idegenné számunkra
ezt a valóban egzisztenciális jellegű vallásosságot?

Pázmány felfogása a hitről több lényeg es pontb an korszerűbb ma, mint
a maga korában volt. Erre vonatkozólag két főforrás áll rendelkezésünkre:
gráci egyetemi előadásaiból a De fide tractatus (00 IV 379 -634) és a hitról
szóló prédikáció (OM VII 510- 524) . A kettőt összevetve azt látjuk. hogy
alapgondolataik teljesen megegyezők (vagyis nem mért kétféle mértékkel a
tudós olvasók. meg az egyszerü hívek számára ... )

A hit-aktus lét rejöttének útja szerinte a következő:

1. Szükséges, hogy .lsten megjelentse az ígazságot" ( = kinyil atkoztatás).
Mert ugyan .a ter mészet világ osságából az emberi okosság sokat tudhat
Istenrűl ... de a hitnek természet felett való tanítását semmi okoskodás
ki nem mutatja, semmi teremtett elme magátúl meg nem érti". Ez meg ls
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történik a Szenti r ás ill. hagyom ány által és az Anyaszent egyház közvetítésével.

2. Mivel . csak száraz rnond ásokr a" támaszkodva vakmerő és fundamen
tum nélküli lenne hitünk. szükséges . hogy .e rös bizonyságokka l és kétség
kirekesztő jelenségekk el hitele snek rnutattassék, hogy amit hiszünk. azt
lsten jelentette" . Erről is gondoskodott az Úr a csodák . prófétálás , vértanúk .
stb . által.

És most következik egy érde kes. paradox fordulat . Pázmány levonj a az
e m b e r i következtetést : miv el . annyl-k éppen vastagíttatott az Anyaszent
egyház hlt l " .•esze-fordultak" . aki k ennek meg nem hódoln ak. Utána azonban
rögtön átJendül a t e r m é s z e t f ö I ö t t i sík ra:

3. .Ezek nem elégségesek az igaz hithez. hanem szükséq. hogy lst en
belső malasztjával és igaz hitnek belénk öntött vil ágosságával erős í tse lel 
künket a hivésre . Ne higgye senki. hogy maga ereje és okossága elégséges
a hitre, hanem megismérjük. kit úl kell kérn ünk ezt a mennyei ajándékot.
kinek kell köszönnünk, ha ezt imm ár elve ttük ."

Még vilá gosabb ez a paradoxon ot t , aho l Szent Pói téte l ébő l (Róm 10. 17J
ki indulva . Fldes ex audltu , a hit hallá sból vagyon" - kettős követke ztetést
von le. Egyik a hit tökéletes bizon yossága: hi szen lsten szavának his zünk.
ő pedig meg nem csalhat. Másik vis zont a hít homályossága, hi szen aminek
hallomásra adtunk hit elt. azt nem lát juk még vil ágosan. Tehát . corde credi
tur, akarva hajol ember a hitr e" . És . noha bizonyos okokkal hi endőnek kell
mutatn i , ami e l őnkbe adatik: de a hiendő dolgot voltaképpen nem látv án,
akaratunknak pia aff ectlo-ja , ájta tos indulatja vonsza értelmünket. hogy lsten
nek kiv áltképpen való segítsége és malaszt ja álta l higgyük. ami homál yoson
e lőnkbe adat ik" . Vagy amin t Bethlen Gábornak íro tt levelében fogalmazza:
. A hit lst en ajándéka és csak azoknak adatik . akik tel jes szúböl kív ánják" .

Ime a t e I j e s hittény : benne az ember i jószándékn ak és az ísteni
kegye lemnek döntő szerepével! Látjuk : Pázmány teológiai felfogásában épp
(Igy. min t egész robusztus lényében a primát us nem az észé, sem az akar at é,
hanem a kegyelemé.

A másik. ami t mindenütt nagyon erősen kiem el. hogy csak az a hit az
igazi . az üdvözít. amely . nern hólt és hlvolk od ó, hanem eleven és a szerete t
álta l sok jó cselekedetekkel bévelkedi k". Sok egyéb közt a következő bájos
hasonl attal vil ágítja ezt meg : .Isten a mi lelkünket hit 1\1ta I jeqyesévé fog ad
ja. Azért, ha a végre vészik a jegyest fe leségü l. hogy fi akat szüljön : lst en ls
azt kívánja. hogy akit elj egyez hit által. magtalan ne marad jon . hanem tekéI 
Jetes cselekedetek sokaságát szül]e ."

Beszélh etnénk még ennek a hitnek b e n s ő s é g e s vol t á r ó I - tehát
a befe lé és lsten fc lé forduló . a szentígnáci . szlv fő i skol áján" neve lke dett ,
imádkozó és imádkoztató Pázmányról. Kempis fordítójáról. az Imádságos
könyv és a Prédik ációk író járól. Szólhatnánk gondolkodásának, st íl usának
bibli ás j ellegéről. Nemcs ak a szentírási idézete k ömlenek pazar bőségge l

tollából , aká rm i rő l is ejtsen sz öt, hanem saját gondolatai t is egészen bibl iás
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ízzel fejezi ki. Minden dogmatikai különbség mell ett nem mutatja-e ez lel
kület ének, vall ásosságának mély gyökérrokonságát azokkal. akik ell en hada
kozi k?! Különben Pázmány harcmodora er őteljes. néha kim élet len , de soha
sem gyúlölködö vagy gyalázkodó. tS legélesebb vitairata i végén sem rnulaszt
ja el, hogy Istenhez ne fordu ljon könyö rgö szóval a kereszténység egységéért:
. Adja a mennynek. fö ldnek teremt ő Istene a közbenjáró Krisztus Jézus ér
deméért, hogy mindnyájan egy akolban. egy hitben és vall ásban szólgálj unk
ó Szent Felségének."

De gyakorlati té rí tő. I e I k i P á s z t o r i m u n k á j á t is - amit talán
legkevésbé hinnénk - ez a természe tfölött ire alapo zó. várni -tudó . egyéni
sé qtlsz te lö, kegyelemr e é pí tő eljárásmód jellemzi. Egyesek úgy gondolják,
hogy Pázmány huszárvágtában hódí totta vi ssza az or szágot. Levelei , beszámo
lói másró l tanúskodnak. Néha évekig. s őt évt izedekig fárad. imádkozik és
im ádkoztat. míg az elvete tt mag beér ik. Ozv. Balassánénak és gyermekeinek
megtérítése . hosszü három esztendő munkájába" került. Nyáry István család
jával csak 11 év mulva tér át. De legt anulságosabb. mert Megtérése Hlst órl á
jából legré szletesebben ismeretes, Vere smarti M ihály komjáti prédikátor
ese te. Már fél ig meggyö zödve a kato likus hit igazságáról kerül össze Páz
mánnyal. Mégis hónapokon át jár hozzá hoss zú megbeszélésekre. Sürgeti az
átt érést. Pázmány megfontolásr a és türelemr e inti. mert . üdvösségében és
ör ök életében jár." Végül többször ös próbáratétel után. egy esztend ő múlva
veszi át t őle a hitvallást.

Befejezöül még egy vonást emeljünk ki Pázmány hit ében. tanul ságui ma
gunknak: csodá latos e g y h á z i a s é r z ü I e t é t és rend íthetetlen egyház
húségét. Egész élete. mi nden fáradozása egyházának szolgá latában áll. Az
Anyaszentegyház az ö szemé ben a lelk ek édes otthona, Krisztus jegyese.
term ékeny anya . viharban is biztosan haladó hajó , Krisztus földi múvének
fol ytatój a. az igazság rendíth etetl en oszlo pa és tévedh etetlen mércé je: . Ha
valamin nem aikh atunk. terjesszük az Anyaszentegyház eleibe. Amit az rnond ,
megálljunk rajt a és valaki az elle n rugóldoz, pogánynak tart suk." Szivé t át
járja a fájdalom az Egyházat tépö hi tszakadások és véleménykülönbségek
láttán. s nemcsak szavával és Ist enhez in tézett könyör gésével akar mind ent
elköve tni ennek orvos lására . hanem akár éle tév el is kész .megerős íten i az
közönséges Római anyaszentegyház vallását " .

De ma és mindenkor id ő szerű szívból fakadó sóhajtása is : .Csudálkozásra
és szánakozásra méltó látni . hogy a keresztyének nem úgy élnek , mint hiszi k,
hogy élni tartoznak. t rti k és tudják a mennye i jókat . mégis ily kevés gondjok
vagyon azokra. Nem így. keresztyének . nem így .. . Szemünk e l ő t t visellyük
azokat a mi hitünknek tanít áalt. mell yek fényes l ámp ások életünk vezérlésére,
azok-után járjunk. hitünk regul áját kövessük."

Ory M iklós
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