
nusa, aki az árvízt ét is óvja t i szte lő i t. A cseh kanonok-vérta nú szobra a ba
rokk táj elengedhetetlen tartozéka lett hidakon és partokon.

Karl Egger szerint a barokk vall ásosság fölülmúlta azt a szintet, amelyet a
hit gyakorlása elért a középkor végén. A városok s a házak te le voltak szob
rokkal, képekke l; a nép mindenfelé kálvária-hegyeket épített, kereszteket és
kápolnákat álli tott föl az utak mellett, a határban stb. Az egyik egyháztö rté
nész találóan jellemzi ezt a kort: " Ismét szakrális jell eget kapott az egész
vidék és az otthon." (J. Wodka: ~irch e ,in Österreich).

Ennek az életet igény l ő " barokk katolic izmusnak " egypár vonását rnutat
tuk be néhány oldalon, s jellemeztük a világ i keresztények lelkiségét.

Sok szempontból másként élték hitüket a világiak mint ma? Lelkiségük
számos vonása a megújult s újonnan keletkezett szerzetesrendek lelk iségé
nek a vetülete volt? Tagadhatat lan. De az is világos, hogy - koruknak és
társadalmi helyzetüknek megfelelően - ligen sokan tudatában voltak felelős

ségüknek. S az is, hogy mint világ i hivek teljesebben és gyümölcsözőbben

élhessék hitüket, vallásos közösségeket alkottak, s igy gyakorolták a feleba
rátl szeretetet. Tudták: ez a legh itelesebb megnyilvánulási form ája a Kr isztus
ba vetett hitnek és annak , hogy valóban é lő tagjai akar unk lenni az ő egy
házának.

Szabó Ferenc

A KERESZTIONY LELKISlOG ALAPJAI PÁZ MÁNY PIOTERNIOL

Most emlékezünk Pázmány Péter halálának 350. évtordulój ára.' Amikor a
világ iak lelkiségéről , egyházi szerepéről szóló számunkban Pázmány ide vonat
kozó gondolatait ismertetjük, nem pusztán a kötelező emlékezés , az évforduló
,:idősze rűsége" vezet bennünket. Mindj árt látni fogjuk, hogy mindaz , amit Páz
mány a keresztény lelkiség alapjairól mond, teljesen időszerű ma is, miként
maga a Szenti r ás, legfőbb forrása, miként Szent Agoston, legnagyobb mestere ,
és miként Szent Ignác lelkigyakorlatos megfontolásai, akinek lelkiségét a je
zsuita hosszú kiképz ése alatt magába sz fvta.?

Pázmányegyházszemlélete

A kérdéshez számos értékes elemet szolgálatott Ory Miklós S. J. (1909 
1984), lapunk volt főszerkesztője, az ötvenes évek elején közzétett dok tori
disszertációjában és egyéb tanulmányaiban. Valójában azonban feldolgozásra
vár Pázmány egyháztana (főleg a II. Vattkáni Zsinat és az újabb teológia szem
sz öq éböt), miként általában teológ iája. Ha alaposan tanu lmányozzuk felfogá
sát a graz i Theologia Scholasticá-tól a Kalauzon át a préd ikáoiók ig, ha el-
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helyezzük múvét a kor szell emi áramlateiban. az egyetemes teológi afej lödés
ben, kivilág lik , hogy Pázmány Péter európ ai távlatú szell em, akli bizonyos kér
désekben , mint pl. a hitelemzésben és a kegyelemvitában, vagy akár a Kalauz
apologetika i beállítottságában - viszonylag - eredet i nézeteket val1.3 Meg
hamisítaná Pázmány múvét az, aki csak - ma már legkevésbé id ő sze r ű - vita
iratait venné alapul teológiája bemutat ásako r. jóllehet a kontroverzia-irodalom
nem elhanyagolható részét alkotja él e tműv é n ek. Az 'is egyoldalú szemlélet,
amely a prédikác iókban - legérettebb és nyelvi szempo ntbó l is legtisztább
alkotás aiban - a moralizálást emeli előté rbe .s Ory Miklós többek között rá
mutatott arra, hogy Pázmány beszéde iben a dogmatikai, a Jézus misztériumai
ra vonatkozó eszmélődés még mennyiségileg is dö ntó. Persze, mlnt minden
lelk ipásztorn ak, Pázmánynak 'is egyik cél ja vol t az erkölcsök, a keresztények
krisztusi életének elmélyítése, vagyis az evangé liumi megtérés és a Szent
Ignác-i életreform.

Pázmány Péter - amint ezt újabban Kolozsvári Grandp ierre Emil meg
figye lte5 - "a renaissanc e-ból a barokkba való átmenetet készített e eló, még
ped ig többnyire renaissance eszközökkel ". Korábban már Brisil s F~igyes ,

Szekfú Gyula és Rónay György is a renaissance-elemeket emelte ki a jezsuita
t érít őn él . Kolozsvár i Grandpierre idézi Rónayt: "Hiába érkezett Pázmány a
barokk centrumokból , te lve a barokk kultú ra és múvészet élményeivel , egy
k é ső renaissance kultúrájú protestáns országba került. A magyar renaissance
és humanizmus olyan nagy alakjai múködnek még ekkor, mint Szenczi Molnár
Albert, s alig egy évtizeddel hamarabb halt meg a magyar renaissance leg
nagyobb alakja, Balassi Bál int. "

De minket most elsősorban Pázmány e g y h á z s z e m I é I e t e érdekel,
hiszen azt keressük, miként látta a laikusok szerepét az Egyházban. Tör téneti
szempon tból világo s, hogy a XVII. század elej én, a trentói zsinat utáni i dő

szakban másként merü lt fel a világiak szerepének kérdése, mint ma, a II. Va
tikáni Zsinat után, a modern szekular izálódás korában . Egészen sematikusan
H. Frles-sze ls így jell emezhetjük az egyházszemlélet fe j lődését : Az első három
században az E g y h á z - M i s z t é r i u m (az Egyház mint a hit ti tka) volt
az uralkodó motí vum; a kons tantini fordulat után viszont egész a középko r
végéig az E g y h á z - I m p e r i u m eszme hódí tott tere t. Azzal, hogya ke
reszténység áll amvall ás volt és az egyház je lentős evilági, politikai hatalomra
tett szert , a keresz tény nép helyzete is megváltozott. Az "egyház" lassanként
a hierarch iát, a pápát, a püspököket , a papságot jelentette. VII. Gergely, majd
még inkább VIII. Bonifác (t 1303) idejére a pápa lelt a keresztény nép egyete
mes, korlá tlan ura - nemcsak lelki, hanem politikai érte lemben is. Je ll emző ,

hogy a " lelki " j el ző (amely 1Pét 2,5-ben minden megkeresztelt hlvöt jelöl),
most a felszentelt papokat jelöl i. Míg a kor ai kereszténységben a világ az
egész egyházzal állt szemben, ezentúl az egyházon belül is világi és lelk i ha
talomról beszélnek. Az egyház a pápa állama lesz (lásd a pápai áll amot); ált a
lában a jogi szemlélet érvényesül az egyháZIi életben, míg a "lelki egyház" ,
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a misztérium motrvum (az Egyház Krisztus Teste, Krisztus Jegyese) háttérbe
szorul. Bár Gioacchino a Fiore (XII. sz.) volt oiszterci "l elki " mozgalma , továb
bá az egész középkori misztika (pl. Szent Bernát és követó í), majd a XIV. szá
zadban Kempis Tamás és a "devotio moderna" , az ágostonrendi Luther és
általában a reformáoió " lelki" egyházképét készítették elő.

Az újkor elején felbomlik a középkori (társadalmi) kereszténység; tért hód ít
a szubjektivizmus, a "szabad gondolkodás" és a kritika; a pápai tekintéllyel
szemben erősödik a konoiliarizmus. A természettudományok függetlenülnek
(lásd a Galilei-esetet 1633-ban), a renaissance és a human izmus az antik mú
vészethez , irodalomhoz és filozófiához való visszatérést sürgeti. Minden szln
ten az ember független egyén iségének kibo ntakoztatását túzik kii célul. Az
egyházi hierarchia, a pápaság és általában az intézményes egyház kr it ikájával
polar izálód ik a klérus és a laikátus közötti különbség. A középkorban a klérus
felsőbbrendúségét hirdették, közben a világ iak körében különféle mozga lmak
indultak el (világi fejedelmek, királyok függetlenültek) . Most viszont nemcsak
a felsőbb társadalmi rétegek, hanem a keresztény nép is keresi az emanc ipá
ciót. Ezt a reformáció kihasználja. Közben a hivatalos egyházban visszatér az
impérium motívum , s ezzel párhuzamosan bizonyos triumfal izmus érvényesül
(lásd pl. a Szent Péter-bazil ikát) . A baro kk múvészetben ez a tr iumfalizmus
válik uralkodóvá. Ugyanak kor a pápaság és a papság romlottsága (hatalm i
intrikák, nepotizmus, lelkiekkel való kereskedés, erkölcstelenség) a belső re
formot követeli. Luther kezdeti kr itikája megalapozott; de egy idő után a re
form átorbói hitújító lesz.

Az el nem odázha tó reformot a trentói zsinat igyeks zik megvalósítani. A
zsinat i megújulás vezéregyén isége a XVII. század első harmadában Magyar
országon (a három részre szakadt országban) Pázmány Péter. Katolikus meg
újhodást mondunk, mert amint ezt újabban kimutatták (Lortz, Jedin, egyház
tani szempontból Congar), az erőszakos térítést megvalósító ellenreformáció
mellett ott voltak a katolikus reformátorok, akik szellemi-lelki fegyverekkel
vívták a csatákat, tehát a meggyőzés és a belső térítés útját választották. Igy
Magyarországon Pázmány Péter. Pázmány írása inak jórésze - zömében még
fómúve, a Kalauz is - vita irodalom. A magyar jezsu ita egyháztani nézeteiben
a jezsu ita bíborost, Bellarmino Róbertet követi. Más teológ iai kérdésekben
viszont, pl. a hitelemzésben és a kegyelemtanban eléggé eklektikus, de nagy
mértékben függ Valenc iai Gergelytől és Suareztől. Persze mind ig Szent Agos
ton a legfőbb forrás, a Szentírás és az egyházi tanítás (trentói zsinat döntései)
után. Ez áll Imádságoskönyvére és préd ikációira is. Ez utóbbiakban Agoston
mellett a leggyakrabban Szent Bernátot idézi, főleg Jézusról szóló "misztikus·
beszédeiben.

Bellarmino és a kor teológ iája nyomán Pázmány is az ún. isme rtető jegyek
(notae) alapján mutatja be az egy igaz Egyházat, a római Ecclesiát a Kalauz
VIII. és IX. könyvében. A nicea-konstantinápolyi hitvallás szerint az igaz egy
ház: egy, szent , katol ikus és apostoli. A X. könyvben pedig válaszol a hitújí-
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tók ellenvetésére: "a római pápa nem Ant lkrlsztus". Pázmány hangsúlyozza
Bellarmino és a trentói zsinat nyomán, hogy az igaz egyház látható gyülekezet.
Természetesen, sem Ő, sem Bellarmino nem tagadja az egyház kegyelmi való
ságát. Az újszövetségi Szentirást és az egyházatyákat véve főforrásul ezt nem
'is tehetnék; de a reformátorok támadásai, egyoldalúságai miatt a láthatóságot
egyoldalúan klemallk. A kontroverzia és az apologetikai beállítottság az egy
háztanban 'is egyoldalúságokhoz vezet, főleg a későbbi ellenreformációs lég
körben és a trlumfallsta barokk ,idején.

Pázmány "intim" írásaiban az Imádságoskönyvben és a Prédikációkban
ez az egyoldalúság nem érezhető. A nemes magyar asszonynak, Kapi Annának
Grazban szerkesztett imakönyvben szinte nyoma sincs a polémiának . Igy tör
ténhetett, hogy 16D9-ben egy eperjesi prédikátor (Mthálykó János) a maga neve
alatt a könyv nagyrészét kinyomtatta. Pázmány az imakönyvben bemutatja a
kato likus lelki élet szokásait, liturgikus gyakorlatait : ezeket meg kellett védenie
az újítók ellen. A Miatyánkról és a szent kereszt jeléről szóló elmélkedést
vagy a litániákat elhagyta a prédikátor, amint Pázmány a 2. kiadáshoz írt má
sodik elöljáró levélben [elzl ("sok helyen megszaggatta, és az ő foltos teczé
sének rongyával bé 'is tatarázta az én írásomat .. ."). A papi öltözetről szóló
megjegyzései végén maga meghatározza célját: "Ezekrúl bővebben szólhat
nánk, és több bizonyságot támaszthatnánk káromlóink ellen; de álltom. hogy
eZ- 'is feletéb-való a mostani munkában, mert itt nem
a mi vallásunkat óltalmazzuk, hanem az híveknek aj
t a t o s s á g á t i s t e n i s z o I g á I a ,t ra a k a r j u k g e r j e s z t e n i "
(ÖM II, 106). Egyébként Kapl Anna asszonynak, Hethesi Pethe László fele
ségének szóló ajánlásában ezt írja 1610-ben , a 2. kiadásban : " Egyníhány esz
tendeje vagyon, hogy az Nagyságod kivánsága és intése szerént , egy kisded
imádságos könyvecskét az végre írtam vala, hogy mind a világ i állapotban, s
mind az Istenhez való ajtatosságban megfogyatkozot hazánkban lakozó híve
ket, igaz hittel gerjedező fohászkodásra, keresztyéni szeretetből származo tt
imádkozásra vezérleném, és oktatnám ..." (II, 5). Azt is megjegyz i, hogy ima
könyve .rn lnden rendektúl nagy kedven fogadtaték " , ezért hamar el is fogyo tt.

Az Imádságoskönyv tehát nem polemikus írás, hanem a keresztények lelki
életének táplálására íratott: . t öb dolgaim k őzt egynehány ajtatos könyörgéseket
és hálaadásokat szedék öszve, nemcsak a régi szent Atyák írásiból, de leg
képpen a Szent lrásböl, hogy az Istennek szájából származot igékkel könyör
genénk" (11,4) . Pázmány még hozzáfúzi: noha a szentírási helyeket nem jelölte
meg, az imádságoknak csaknem minden része a Szentírásból vétetett. Az Irás
mellett a főforrás Szent Agoston volt, miként a Préd ikációkban és egyéb m ú
veiben. Az imakönyv egyben feltárja Pázmány lelkét, belső világát. Nem vélet
len az sem, hogy magyarra fordította a "devotio modernát" képviselő Kempis
Tamás Krisztus követése c. könyvét , amely a magyar fordításirodalom gyöngy
szeme. Mert akármennyire renaissance főpap lett is az érsek-bíboros Pázmány
(1616, ill. 1629 után), a jezsuita lelkiségen, Szent Ignác lelkigyakorlatain nevel-
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kedett szerzetes magára ls alkalmazta Aranyszájú Szent János mondását, ame
lyet Kapi Annának idézett: "mivelhogy ... valaki az imádkozást nem gyakorolya
sem az tekéIIetes jószágokban nem gyarapodik, sem a lelki életnek gyönyörű

ségét meg nem kóstolta ..... (II, 5). Amikor a prédikációit időnként Imádságok
kai tűzdeli meg, vagy Jézus misztériumai előtt (karácsonykor vagy nagypénte
ken) imádó elragadtatással könyörög, nem retorikai fogással él, nem is pusz
tán Agostont vagy Bernátot tolmácsolja, hanem a saját lelkét is kifejezi. Ugyan
igy , amikor Kempis Tamást fordítja. Kr isztus követését olvasva a hivő "lelki
vigasztalást és Isteni szolgálatra-való gerjedezést vészen". I:s az aján ló sorok
végén: "Adgya a mennek földnek Istene, hogy valakik ezt olvassák, lelki vi
gaszta lással ger jedezzenek naponként az isteo i szolgálatra" (1 ,208) .

Látjuk tehát , hogy az imakönyv, Krisztus kövelés ének lefordítása, miként
a préd ikációk célja ,is ez: a hivek ájtatosságát isteni szolgálatra gerjeszteni.
Ezzel a keresztény lelk iség alapjaihoz jutunk. Most ezt vizsgáljuk meg néhány
préd ikác ió elemzésével.

A keresztény lelkiség alap jai a prédlkácJókban

A préd ikác iók mind ig a "keresztényekhez" szólnak, tehát mlnden rendű

és rangú világ i hívőkhöz. Ezért alkalmasak arra, hogy megvilágítsuk : miként
látta Pázmány a világ iak küldetését, lelkiségét, istenszolgálatát. Ory Miklós már
röviden bemutatta Pázmány lelk iségét, amelyet hármas nagy élmény jellem
zett : lsten misztér iuma előtti hódolata, Jézus-eszménye (a Lelk igyakorlatok
Jézus-teológiájából eredően), végül a harcban álló és hódító Egyház képe.
Ebből a hármas lelki élményből vonta le a gyakorlati következtetést : a szol
gálat szükségességéU Pázmány lelki írása iban és beszéde iben Szent Ignác
Lelk igyakorlata inak fundamentumát magyarázza: "Az ember arra van teremtve ,
hogy Istent , a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lel
két üdvözitse. Minden egyéb a föld szinén az emberért van teremtve, és azért,
hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van. Ebből következik, hogy
az embernek ezeket annyira kell felha sználn ia, amennyiben célja elérésében
segítik , és annyira kell megválnia tőlük , amenny ire akadályozzák abban . . ."
A vezérelv mögött pedig megsejtjük a Kri'sztus Királyról és a Két Zászlóról
szóló elmé lkedést, az ignáci Kr isztus-követés paradíqrná it.

Pázmány az Imádságoskönyvben elsőnek a Miatyánkot kommentálta, hiszen
ebben az Úr maga fog lal ta össze a sokaságnak és tanitványahnak a leg lénye
gesebbeket. Több beszédében a Miatyánk kéréseit variálja és magyarázza 
Szenlirást, az egyházatyákat (fő l eg Agostont), a pogány bölcseket (föleg Se
necát) és a rnindennapi tapasztalatot 'idézve.

A pünkösd utáni XIV. vasárnapra szóló prédikációban (VII, 421-437) arról
beszél Pázmány, hogy legföbb feladatunk I s t e n o r s z á g á n a k k e r e 
s é s e. Ez Krisztus parancsolata nekünk, ez a legszükségesebb, e királyság
méltósága mindent felü lmúl , hozzá képest " minden világi jók aprólékok és ke
veset érnek". Különben is : lsten országa minden jót magában foglal ; ha azt
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keressük, a világ i jók is hozzáadatnak, azokat is megkapjuk ráadásul. Miután
az első részben - állandóan a Szentírást idézve - Igy megindokolta , miért
kell mindenekelőtt az lsten országát keresnünk, a másodikban megmutatja,
miként kell ezt naponta megvalósltania a kereszténynek. Több gyakorlati pél
dát idéz, majd rávilágltarra, hogy ki-I<i á II a p o t b e I i k ö t e I e s s é g e
teljesltésével valósithatja meg lsten országának keresését és lsten szolgála
tát : "Egy szóval, abban ál nemcsak cselekedetünk Izi és jóillattya, de az is,
hogy minden munkánkban, egyéb dolgok-előt és felet, lsten országát és Igaz
ságát keressük, hogya mit h ívatalunk- és t isztúnk-szerint mívelünk, azt tekéI
letesen és jól mivellyük, arra igazitván, hogy abban Istennek engedgyünk, az
ó tiszteletire és neve d ic séret ire cselekedgyük minden munkánkat. Ki-ki vagy
tehát, járj-el abb an, a mit lsten hívatalod- és állapotod-szerént kiván tólled.
Igyekezzél, hogy tisz ted- és kötelességed-szerént-való dolgaidat fogyat-kozás
nélkül, 'ig azán végezzed és Istened tisztességére igazltcsad. Ha ezt miveled,
igazán mindenekben lsten országát keresed" (VII , 433-34).

lsten tehát nem kiván a kereszténytőlleheletlent (Pázmány példákat sorol
fel: kemény vezeklés, böjt, roppant templomok ép ít ése .. .), majd Igy folytatja :
"Semmit effélét nem kiván ls ten tólled. a tekéIIetes jóság elnyerésére, csak
olyan dolgot kiván, mely Istennek seqltő-malasztya-után akaratodon ál és an
nak hátra-hagyásában egyéb mentséged nem lehet, hanem a nem-akarom . . ."
(VII , 434) Jól kell tehát teljesftenünk állapotbe li kötelességünket. Pázmány
mindjárt megmagyarázza, mit jelent ez a jól. De elóbb fontos megjegyzést tesz .
Mintha csak a II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű konstitúcióját olvas
nánk : "M innyájan egyenlő állapotúk és egy hivatalúk vagyunk abban, hogy
a Szent Keresztségben felvettük a Chr istus bélyegét és keresztyénekké lett ünk.
Ez a hivatal kötelez minnyájunkat, hogy szabott üdőben imádkozzunk : misét ,
predikációt halgassunk, egyéb szokott isteni szolgálatokat végbe-vigyünk. Ezt,
a mivel tartozunk és a mit naponként mivelünk, mivellyük jól, az-az mivellyük
úgy, a mint lsten klvánnya, abban csak Istenre nézzünk, csak az ó neve tisz
tességére igazitcsuk cselekedetünket. Ha ezt mivellyük, igazán keressük az
lsten országát és igazságát. Ezen-kivül világi állapatunkban külömböző hivata
lok és rendek vannak, ~i fó, ki alacson közöttünk, I<i egy-képpen, ki más-kép
pen keresi táplálását. Ha a ml rendünk és hivatalunk munkáit, mellyeket na
ponként cselekszünk, jól és híven cse lekesz ük. minden munkánk lsten orszá
gának keresése" (VII, 434). Következik a példák fe lsorolása, a különbözó foglal
kozások emlftése : az emberi élet "comédia" , színj át ék, abban mindenki más
és más szerepet kap : a lényeg az, hogy jól játssza a szerepet. A keresztény
életében a legfontosabb az, hogy "Istenhez-való akarattal és nék i-va ló kedves
kedés szándékával " művelje tettelt. teljesftse állapotbeli kötelességét : "Ha
jobbágy, ha szolga, ha szabó, ha ötvös, ács, kovács vagy akár-minémű műves

vagy, elnyerheted az lsten országát, csak azt, a mit mivelsz, jól mivellyed .. ."
Ehhez pedig jószándék (Isten dicsőségének keresése), minden hamisság, hiú
ság, haszonlesés kizárása szükséges.
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A Pünkösd utáni IV. vasárnapra írt prédikáo ió (VII, 179-194) azt fejt i ki,
hogy minden cselekedetünket " lsten tisztességének" , vagy is I s t e n d i c s ö 
s é g é n e k kell irányítania. Hogy e c é I r a irányítsuk minden cselekede
tünkben igyekezetünket, értenünk kell , hogy lsten mi végre teremtette a vilá
got és minket. A hit tanítása alapján ezt mutatja meg Pázmány, szép komme n
tárt fúzve az .ignáci Fundamentumhoz. Az ó- és újszövetségi írásokból vett idé
zetek mind Szent Pál szavait ill usztrálják: "Minden a miénk, rnl Krisztuséi
vagyunk, Krisztus ped ig Istené" (1Kor 3,22-23).

"Azt kívánnya tehát lsten töllünk és az igaz okosság azt mutattya, hogy
a mi végre lsten terem tett, arra igazí tcsuk cselekedetinket, a mely czél ra né
zett lsten, mikor a világot fond álta és épí tette, arra arányozzunk mí- ls." (VII,
184) Mindent lsten nagyobb dicsöségére! - ezt az ignáci mondást világítja
meg a továbbiakban a prédikáció. Pázmány arra is f igyelmeztet, hogya cél
nem szentesíti az eszközt : "Noha tehát a gonosz jóvá nem lészen, bár jó szán
tunkból mivellyük is: de azért, a jó szándéknak és jó végre-nézésnek két csu
dálatos és fels éges nagy ereje és hasznos tulajdonsága vagyon . Elsö az, hogy
a minémú cselekedetek, magok mivól ta- és természete-szerén!, sem lsten-el öt
kedvesek , sem a mennyei boldogságban jutalmazandók nem vólnának : ha azo
kat Istenre nézve és néki-való kedves kedésért cselekeszük, kedvesek, böcsül

letesek jutalmat érdemlök lsten-előt ... " Itt megint példák következnek : akár
eszünk, akár I szunk, lsten tisztességére (= dicsöségére) tegyük. A házas em
ber, a szolga , a magas méltóságban levö, a beteg séget vagy nyomorúságot
szenvedö stb. egyaránt az lsten d icsöségét tartsa szem elött. " .. . Másod ik
ereje a tekéIIetes jó szándéknak az, hogy e-nélkül , Vanitas vanitatum, et omn ia
vanitas (Préd 1,2); akár-mely nagy és tettetes fáradságok csak hiúságok és
lsten-el ő t nem kedvesek ... " (VII, 190) Pázmány itt röviden kitér egy kegye
lemtani problémára, amelyet G. Vasquez alap ján hosszan tárgyalt graz i De
Fide-traktátusában. Nem mondja azt, amit a hitújítók, hogy kegyelem nélkül
mlnden cselekedetünk bún , ha nem igaz ít juk tiszta szándékkal Istenre; hiszen
vannak úgynevezett " közömbös cselekedetek " (actus indiffe rens-ek), amelyek
hasznosak, alkalmatosak a mindennapi életben, tehát amelyek nem bűn ösek:

de jóságuk, lsten elött érdemszerzö értékük csak akkor lesz, ha nem " magad
akarattyát és kedved-töltését keresed " , hanem " ha Istenre-nézö, i ngyenes jó
szándékkal " munkálkodol. Ki van zárva tehát a hiú dicsöség, mert egyedül
Istent illeti a dicsöség (soli Deo gloria, H im 1,17). "Valami jó vagyon ben
nünk, bizonyos, hogy lstentúl vagyon , a ki szerzi benn ünk a jó akaratot és
végbe viszi a jó szándékot (Fil 2,13), mert ö-náll a-nélkül semmit nem mivelhe
tünk (Jn 15,5) . . ." (VII,191) Mindezt, a kegyelem és a szabadság, a hit és a
megigazulás kérdéseit Pázmány részletesen kifejtette De Fide-traktátusában,
magyarul ped ig a Kalauz XII. könyvében, válaszolva a protestánsok ellenve
téseire . A könyv végén arra az ellenvetésre, hogy Kr isztus érdemeit kisebb íti
a mi érdemeink hangsúlyozása, Kálvin szavait idézi, majd így következtet:
" I:n-is azért azt mondom, hogyaChristus érdemével nem ellenkezik a mí
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érdem ünk; mert ez amabbó l árad. I:s valamin t a sz ölö-töt nem gyalázza , ha
nem böcsülletessé tészi a gyümölcsöző vessző : úgy a Christus érdemé t ma
gasztallya. hogy annak erejéből az erőtlen vessző gyümőlcsözik. Elégeséges
azért a Chr istus érdeme. mert ebből ered a mf érdemünk" (IV. 55).

A Vfzkereszt utáni III. vasárnap első prédikációja azt fejt i ki, hogy" m i n 
d e n dolgainkat lsten akarattyához kell alka lmaztat
n u n k " (VI, 330-359) . Pázmány felsorakoztatja példának az ószövetség i szen
teket (Jób, Dávid, Héli . . .), majd Pál megtérésére utal. és végül lsten Fia, az
Odvözftő engedelmességét hozza fel példának. Jézus nemcsak tan ította. hogy
mindenn api imádságunkban lsten akaratának teljes ítéséért kell könyörögnünk.
hanem saját példájával i s arra serkent, hogy mindenben az Atya akaratát, tet
szését keres sük. Hangsúlyozza, hogy esztelenség is lenne lsten akarata ellen
rugda lóznunk. Isten végzései ellen úgysem tehetün k semmit. " Keresztyének;
ez a világ : foglyok-büntető tömlöcze ; ki aranyo, ki vas-Iánczal kötöz tetett: kit
szoros, kit tágas töm löczben tartanak: de azért mlnny ájan rabok vagyunk ; kö
tözve vagyunk. Mint a mely vad, tőrbe esik : mennél inkáb vergőd ik . annál in
káb nyakára foltya a kötelet és nagyob kínnyát érzi : úgy mi, ha csendeszen,
lsten akarattyára hadgyuk magunkat. könnyebben visellyük rabságunk nyava
lyáját. De. ha rugóidozunk lsten-ellen, nem szabadúlást, hanem kínt szerzünk
magúnknak" (VI. 336).

Ez az új platonikus és középkori szemléletre emlékeztetne bennünket, ha
Pázmány - kizárva minden egyoldalú fata lizmust és helytelen értelemben vett
predestináció-h itet - hozzá nem füzné : ..Nem mondom , hogy beteg ségünkben
orvoss ágot ne keressünk; ellenségünk hada-ellen fegyverhez ne nyúlly unk;
hamissan rajtunk szegezgetónek ellene ne állyunk : igen-Is tartozúnk ólIa l
mazni magúnk at. Mert, noha tudgyuk, hogy lsten akarattyából vagyon a beteg
ség és hadakozás ; de nem tudgyuk, ha lsten ezt a betegséget halálunkra, ezt
a hadat tellyes romlásunkra rende lte -e, vagy csak próbánkra : azért köte lesek
vagyünk a magúnk óltalmazására. De e mellett, arra készen kel lennünk, hogy,
ha Istennek mélységes itíletiből , sem az orvosságok, sem az óltalm azások
nem használna k: mind halált. mind rabságot és egyéb romlást , kész akarattal
vegyünk az Úr lsten kezéből . .. " (VI, 337) Pázmány - Agos ton nyomán - azt
is hangsúlyozza, hogy nekünk kell lsten akaratához igazítanunk a miénket ,
nem pedig azt várnunk , hogy lsten tegye meg azt , amit mi akarunk. Utána
még bőven buzdltja a keresztényeket arra, hogy hagyatkozzan ak Istenre a
csapásban (említi a tö rök rabságot is!), rossz sorsba n, betegségben. hiszen
nem ért hetjük lsten útjait , gondolata it (Róm 11,34; Jób 36,26; lz 55,9). "Anna k
okáért. noha mí okát nem tudqyuk, miért látogat lsten keserves csapás ival:
de azt bizonnyal tudqyuk, hogy az ő végtelen jó-vólta és i rgalmas gondv ise
lése, nem bocsátaná ostorit reánk, ha azok-által valam i nagy jót nem akarna
kihozni. Mennyin vannak . kik egyéb-képpen örökké elvesztek vólna : de az lsten
ostori-közöt, magokba szállottak és üdvözültek? . . . " (VI,338) A préd ikác ió
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végén Pázmány arra buzdit , amit Szent Ignác a fundamentum ban IndifferencIá
nak, vagyis lsten akaratához igazodó készségnek nevez. Ugyanezt fejezi kl a
Susclpe ls, a Lelkigyakorlatok végén. " Minden órában klálcsunk Istenűnkhöz:

fiat voluntas tua ; tellyesedgyék Uram mindenben a te akaratod : nem az én
kedvem, hanem a te akaratod légyen . (.. .) Gazdagságomat, jó híremet, egész
ségemet, el akarod-e venni? Régen reád bíztam rnlnd 'azokat: kedved -szerént
rendel j róllok. Gyermekeimet magadhoz szólítod-e? Tólled vettem öket , néked
neveltem: úgy bánnyál v éllek. mint saj átiddal. Fájdalommal látoga tod-e vala
mely tagoma t? Egész testemmel szabad vagy : azt miveld, a mit akarsz. Ki
kivánod-e lelkemet? Ved hozzád , a mit adtál : fiat voluntas tua ; mindenek min
denben úgy légyenek, a min t te akarod" (VI,341).

Mindez a keresz tényeknek szól , minden megkereszteltnek, hiszen vala
menny ien meg vannak híva az éle tszentségre: a Hegyi Beszéd mindenkitól
ilyen lelkületet k iván . Pázmány a Vfzkereszt után i VI. vasárnap második pr é
dikáoiójában (VI, 411-423) kifejti azt, hogy "a I e I k i j ó s á g b a n m i 1"1

d e n k o r n ö v e k e d n I k e I I a z e m b e r n e k ": tehát a dinamikus, tö
kéletességre t örekvő lelkiséget sürgeti a keres ztényeknél. A szentek (pl. Szent
Pál) példájára hivatkozva áll ltja: . rnennél Inkáb eló-mégyen valaki a lelki jó
ságokban, annál inkább eszébe vész l, hogy sok vagyon még hátra dolgában
(VI, 413). Szent Agos ton is figyelmeztet: "az istenes életben, vesztég nem
álhatunk : ha eléb nem megyűnk, vissza-térünk" (VI, 414). "Nincs oly nagy tűz ,

hogy magátúl el ne aludgyék, ha fát nem raksz reá. Nincs oly erós ember,
hogy meg ne szakaszkodgyék, ha mindennap ennyie nem adsz. A nyilat, ha
fellövöd, mihent fellyeb nem mégyen , ottan alá-fordúl : és sebesseb alá-jóte
hogysem felmente. (...) E szerént vagyon dolgúnk a tekéIIetes életben: gya
korlás-nélkü l, fzetlenek a jó erkölcsök ; és apróként, a gonosz szokások faka
dozás i elnyom ják és fojtyák, a mi jó bennünk vagyon " (VI, 414-415). A prédl
káoió másod ik részében arról beszél, miként kell az elómenetelre, a jóban
való haladásra serkentenünk ("izgatnunk") magunkat. Itt Szent Bernát és a
bölcs Seneca tanácsait ismerteti, közben Ismétel ten visszatér a Szent íráshoz
és Szent Agostonhoz. A végsó buzditás: "Légyünk azon, hogy , ha aprónként
is, de szűntelen , mindennap, eléb-eléb ménnyünk a bűnök gyözedelmében
és a jó erkölcsök plántál ás ában. Mert, ha meg nem szűnünk, hanem kisded
nevésekkel , mint a mustár, nevekedten nevekedünk a jóban : végre égik neve
kedünk. Melyre segitcsen minnyájunkat az Atya, Fiú, Szent Lélek lsten. Amen"
(VI,423).

Hasonló gondolatokat - az istenszolgálat ·Indrtékait - fejt ki a Pünkösd
utáni XXII. vasárnap préd ikác iója (VII, 566kk) : " M i n n y á j a n I s t e n é
v a g y u n k , a k I n e k h a s o n I a t o s s á g á t v I s e I I y ü k ". Pázmány
megmagyarázza, hogy nemcsak lsten képmását hordozzuk magunkban a te
remtés által, nemcsak szolgá l, hanem az ó fiai ls vagyunk a kegyelem révén .
"Minnyájan ördög szolgai vóltunk (a bűnbeesés miatt), de mikor Keresztség-
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ben ellene-mondottunk az ördögnek és a világnak, mikor Christus zászlója-alá
szolgálatra irattuk magunkat, mikor kezeseke t vetettünk, keresz tatyákat, anyá
kat , mikor a szent Bérmálásban a Christus bélyegét magunkra vettük, akkor
Istent választottuk Urunknak (MTörv 26,27), szolgálattyára köteleztük magun
kat . . ." (VII, 575). Isten új szövetséget kötött velünk és a mennyei királyságot
igérte örökségül, ha hiven szolgálunk. Harmadik köte lességünk pedig abból
származ ik, hogy lsten fiai vagyunk (1Jn 1,12; 3,1; Róm 8,16-17 stb.) Végül az
összefoglalás: ..Meghallátok keresz tének , hogy a mi lelkünk nem-csak lsten
képét és bélyegét visel i, hanem sok-képpen, nagy és hatalmas okokból Istené
vagyunk: mivel ő-t ölle teremtettünk, szolgáivá lett ünk, f iaivá fogadtattunk . . •N

(VII, 578).

A b űntől való tartózkodásra és az istenes életre sarkall Pázmány a Pünkösd
utáni XX. vasárnapra irt prédikác iójával is (VII,538kk) , amely arró l szól , hogy
I s t e n m I n d e n ü t t j e I e n v an. E prédikációból megsejtjük , ami az
Imádságoskönyvben és másutt is gyakran visszatér : Pázmány mélységes hódo
lata lsten misz t érluma el őtt , Minden ezen múlik , amint a biblia i és más szen
tek példája tanúsítja: higgy ük valóban (tehát éljük meg), hogy lsten mindenütt
jelen van és lát bennünke!. E jelenlét ..emlékezete" megóv a ..gonosztu l és
minde n jókat belé nk táplál : olyan csatorna, mellyen reánk szállanak a mennye i
áldások" .

Végezetül röviden jellemezzük a Pünkösd utáni XII. vasárnapra irt préd l
káclót, amely a t e s t v é r i s z e r e t e t r ó I szól (VII, 354). Ebben Pázmány
uta l a P. u. XVII. vasárnap préd ikác iójára, ahol az isteni szeretet méltóságáról
beszélt. A szeretet a törvény összfogl alata, természetes, hogya keresztények
nek a főpa rancs megtartása az elsó kötele sségük : ez a boldogság útja, ez ve
zet a mennyországba, az üdvösségre. Pázmány az evanq éliurnok és az apos
toli levelek, sót az ószövetségi írások ide vonatkozó szövege it idézt, elemzi.
Szeretnünk kell egymást, mint lsten gyermekeinek és Krisztus testvéreinek.
Fő l eg azt részletezi , hogy Krisztu s nemcsak új parancsolatot adott, hogy sze
ressük egymást , hanem ó maga szeretett minket, példát adott , hogy hogyan
kell szeretnünk egymást, amikor életét adta szeretetből váltságunkért (VII,
360-364).

Végül Szent Pál hasonlatára utal : a keresztség által Krisztus Testének tag
jai lettünk, tehát mint egymás tagjait kell szeret nünk egymást (Ef 5 és 1Kor 12).
..Végezetére: minek-utána Christus minket megvett Szent Vérével és a Kereszt
ség-állal magába óltott, minnyájan Christus tagja i vagyunk (1Kor 12,28; Ef 5,30):
az ó Testéból és nemzetségéből vagyunk: egy-másnak (Ef 4,4) tagjai vagyunk.
Ha Christus tagja minden fele barát unk: tehát úgy böcsüllyük őket, mint Chri
stus tagját ; úgy kerüllyük, hogy meg ne sércsük, mint távoztatnók a Christus
Teste s érel mét, Ha mí tagunk mínden felebarátunk: tehát, mlvel senkí maga
testét nem gyülöli, hanem ólIaimazza (Ef 5,29), szeressük és segltcsük fele
barátunkat .. ." (VII, 368). Itt követ kezik a t estről szóló páli hasonlat (1Kor 12),
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majd a következtetés: " Mind ezeket értv én, keresztyének: szeressük egy-mást,
mint lsten Ilait , Chr istus attyafiait, mint magunk saját tagjait . .." (VII,369)

1. lásd : Pázmány Péter emlékezete. Halálának 350. évfodulóján , RÓma 1987, 492. old .
Szerk . lukács lászló SJ és Szabó Ferenc SJ . - Szabó F., lukács L. BItskey 1., Szántó
K., Mészáros 1., Frlcsy A.. Gyurás 1., Herner J .. Harglttay E. és Polgár l. tanulmányaI.
- 2. lásd errOl Ory Miklós Pázmány Péte r tanulmányi ével (1970) c . könyvét és közös
bevezetOnket a Szent Is tván Társulat által kladott Pázmány-antológlához: Válogatás
mtiveibOI (1983). 1.. 11-86. - 3. lásd: Szabó F.• Pázmány hltelemzése a grazi . De
Flde-traktátusban", Pázmány Péter emlékezete, 99kk. - 4. Vö. BItskey István, Hurna
nlsta erudlctö és barokk vIlágképp (1979). - 5. Irodalomtörténet. 1971 /1. 4lkk: .Páz·
rnány" . - 6. H. Frles .•Wandel des Klrchenblldes und dogmengeschlchtliche Éntfal
tung· , ln: Mysterium Sa lutis, IV/ I, 223-285. - 7. Ory M., Pázmány Péter lelkisége,
Klagenfurt 1964.

Franco ise Tailleur

A VILÁGIAK A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN

XXIII. János pápa előszeretettel mondogatta : egészen spontán módon , mint
egy új tavasz zsengéjeként támadt az a gondolata, hogy zsinatot hivjon össze.
Számára s mindazoknak, akiket a II. Vatikán i Zsinat megér intett, tagadhatat
lan, hogya Szentlélek a Zsinattal kife jtette hatóerejét az Egyház szivében. A
vtlágiak természetének s hivatásának újrafelfedezése volt ennek egyik gyü
mölcse . Az elmú lt hatvan év történetét tek intve határozott fejlődést állaplt
hatunk meg.

A fe j lődés állomásaI

1906. február 11-én jelent meg a Ve h e m e n t e r kezdetü enc ikli ka. Eb
ben X. Pius a következőket írt a: "Egyedül a lelklp ásztorí testület rendelkezik
a joggal és a szükséges tek intéllyel ahhoz, hogy előmozditsa (az Egyház) min
den tagját a társadalom célja felé ; ami a sokaságot ill eti: nincs más köteles
sége, mint hogy hagyja magát vezetn I és tanulékony nyájként kövesse pász
tora it ."

Valóban ez volt Krisztus szándéka , aki "azért jött, hogy a juhoknak élete
legyen, éspecHg bőségesen legyen " (Jn 10,10)? Az egyháznak ez a hierarch izált
fe lfog ása a laikátusnak csak negativ önazonosságot és olyan passzivitást
szánt , amely semmi helyet sem hagyott a Lélek lendületének.

De a húszas években a hivők tuda tára ébrednek az elkereszténytelenedés
nek. XI. Pius észreveszI a nép között m üködö p ásztorok nyugtalanságát, aklk
többek között talá lkoztak a munkásosztály kizsákmányolásával és elhagyat ott 
ságával. Belg iumban a fiatal Cardijn abb é plebániáján meghallg atja a fiatal
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