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BEVEZETÉS: A PÁZMÁNY-KUTATÁS ÚJ ÚTJAI 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1998. május 21–23-

án került megrendezésre a „Pázmány Péter és kora” című tudományos konferencia, 

mely azoknak a tudományos ülésszakoknak a sorába illeszkedett be, melyeket a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi ma-

gyarországi irodalomtörténettel foglalkozó tanszékei rendeznek  mintegy három évti-

zede a reneszánsz és barokk kori irodalom és művelődés kérdéseiről. Ebben a körben 

először került sor Pázmány életművének részletes tárgyalására, ugyanakkor a Páz-

mány-kutatások történetében is először jelenik meg konferenciakötet. 

Jelen kötet anyaga nem teljesen azonos a konferencián elhangzott előadásokkal, 

sem az előadások számát, sem tartalmát, sem formáját illetően. (A konferencia ismer-

tetése megjelent az Irodalomtörténeti Közlemények 1998. évi  5–6. számában, a 829–

830. oldalon.) A változások a folyamatos kutatómunka és a tudományos élet belső 

törvényszerűségeinek ismeretében indokoltak. Kötetünk az ott elhangzott  harminchá-

rom előadás közül huszonhetet tartalmaz. Rajtuk kívül azonban négy olyan dolgozat 

is szerepel a kötetben, amely a konferencia óta készült el (Szelestei N. László: „János-

pohár” továbbá Fukári Valéria, Keisz Ágoston és Thimár Attila írása). 

Az itt közölt tanulmányok az előadásoknak szerkesztett, jegyzetelt és néhány 

esetben jelentősen kibővített változatai. A kötet szerkesztője a bővített írásokat (Bá-

thory Orsolya, Tusor Péter, Rokay Zoltán, Zlinszky János írásai) „húzás” nélkül közli, 

mert azok önálló gondolatmenete átalakítás esetén csorbult volna. Hasonlóképpen 

helyet adtunk egy-két olyan tanulmánynak is, amelyek – túlmutatva a Pázmány-

kutatás szűken értelmezhető filológiai érdekeltségein – különböző kutatási irányok-

hoz nyújtanak távlatokat (Balázs Géza, Käfer István, Voigt Vilmos írásai). A tanul-

mánykötet egyik sajátossága, hogy a szerzők az irodalomtörténeti megközelítésen túl 

több diszciplína irányából fogalmazták meg kérdéseiket és válaszaikat, ugyanakkor jó 

néhány szempont és filológiai probléma több tanulmányban is visszatér, más-más 

oldalról bemutatva és értelmezve a kérdéseket. 

Ahogyan a Pázmány-kutatás történetében határkőnek számított a konferencia és 

kötetünk címéhez egyaránt ösztönzést adó XIX. századi három kötetes Fraknói-

monográfia (FRANKL Vilmos, Pázmány Péter és kora, I–III, Pest, 1868–1872), 

ugyanígy – talán nem alaptalan remény – e kötet is ösztönzője lehet a további kutatá-

soknak. Ezt a reményünket két tényre alapozhatjuk. A konferencia szakmai részének 

gyors megszervezhetősége nemcsak arra utalt, hogy a korszak szakemberei számosan 
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és szívesen vállalták korábbi vagy újabb kutatásaik eredményeinek közzétételét, ha-

nem arra is, hogy Pázmány életműve folyamatosan témája a tudományos kutatásnak. 

Reményt keltő az is, hogy – éppen a konferencia fölvetései alapján – a 2000. évben 

megindulhatott  Pázmány műveinek kritikai kiadása, amely szintén kiindulópontja 

lehet a további vizsgálatoknak; bizonyítják ezt kötetünknek azok az írásai, melyek a 

Magyari–Pázmány vitával foglalkoznak.  Bár a PPKE Bölcsészettudományi Karán 

már megkezdte munkáját egy fiatalokból álló szakértő gárda, a Pázmány-szövegek 

exegéziséhez nélkülözhetetlen sokirányú felkészültség a későbbiekben egy országos 

kutatóhálózat összehangolt munkáját igényli a kötetek folyamatos megjelentetése 

érdekében. Ennek koordinálására – figyelembe véve a nemzetközi példákat – szüksé-

gessé fog válni egy önálló kutatócsoport („Pázmány intézet”) felállása, amelynek első 

feladata az évtizednél is hosszabb időt igénybe vevő kritikai kiadás elkészítése lenne. 

Az első három kötet sajtó alá rendezésének tapasztalatai azt mutatják, hogy – az alap-

kutatások folyamatos végzése mellett – egy kötet elkészítése és kiadása minimálisan 

két esztendőt vesz igénybe. Az előkerült új adatok fényében határozottan megfogal-

mazható, hogy nem az egy-egy kiragadott résztémát feldolgozó, „heurisztikus” Páz-

mány-kutatásé a jövő (s ebben a vonatkozásban kötetünk egy része kétségtelenül még 

a múlt képe), hanem az Őry Miklós által megkezdett rendszeres vizsgálatok befejezé-

sére van szükség. Ez részben az életrajz nyomon követése alapján indokolt levéltári 

kutatásokat, részben a kritikai kiadás példányfeltáró, szövegkiadó és interpretáló te-

vékenységét jelenti. Amennyiben e kutatások megfelelően előrehaladnak, néhány év 

múlva megteremtődhetnek a feltételei egy új Pázmány-monográfia elkészítésének, 

amely az élet- és korrajz új adatokon nyugvó, árnyalt bemutatása mellett képes lesz 

arra a kérdésre is választ adni, melyek Pázmány – mint reprezentatív barokk kori 

szerző – írói technikájának és módszerének legjellemzőbb vonásai. 

* 

A kötet jegyzetanyagának formai egységesítése során egyszerűsítést hajtottunk végre: 

a gyakrabban előforduló publikációkat – már a tanulmányonkénti legelső előfordulás-

ban is – rövidítve közöltük, s mindjárt a rövidítés után áll a hivatkozott oldalszám. E 

rövidítve idézett művekről kötetünk végén külön Rövidítésjegyzék ad tájékoztatást. 

Piliscsaba, 2001. március 19.                                                                   Hargittay Emil 
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Szabó Ferenc S. J. 

PÁZMÁNY SZENT TAMÁS ÉRTELMEZŐJE  

A THEOLOGIA SCHOLASTICÁBAN 

Amikor e konferencia tervezett előadásainak címeit megkaptam, újra csak megerő-

södtem meggyőződésemben, amelynek hangot adtam A teológus Pázmány című mo-

nográfiámban is. Meglepő és részben érthetetlen, hogy miért hanyagolják el a kutatók 

a századok során Pázmány teológiáját, ezen belül is a XVII. század elején (1603–

1607) a grazi egyetemen leadott latin nyelvű teológiai kurzusait. Az Egyetemi Könyv-

tárban őrzött kéziratok a századfordulón jelentek meg nyomtatásban az Opera Omnia 

IV–VI. köteteiben Theologia scholastica címmel. Amint ezt megmutattam, Pázmány 

életművének szerves részét alkotják ezek a Szent Tamás-kommentárok: a magyar 

nyelvű munkák, nevezetesen a Kalauz is sokat köszön a fiatal tanár reflexióinak, sőt 

még a Prédikációk teológiájába is beépültek a grazi előadások. Nemde ezt írta Páz-

mány a Prédikációk bevezetőjében: „Elme-élesítő iskolai vélekedéseket és vetélkedé-

seket, amelyek a lelki épületre nem szükségesek, írásomban nem elegyítettem; de 

nagy-részre, amit az iskolai Theológiá-ban erkölcsünk egyengetésére alkalmatosnak 

ítíltem, iskolai tanításból, prédikálószékbe hoztam…” 

Hogy maga Pázmány milyen fontosnak tartotta grazi kurzusait, azt az a tény is bi-

zonyítja, hogy a bíboros az általa 1635-ben alapított nagyszombati egyetemnek „lec-

kekönyvül” szánta őket: élete végén maga kiegészítéseket, betoldásokat csatolt bizo-

nyos részekhez, felhasználva a Kalauzt is.1  

                                                           
1 Előadásomban összefoglalom azt, amit hosszan kifejtettem és igazoltam A teológus Pázmány 

című monográfiámban: Róma, 1990; változatlan utánnyomás:, Bp., Magyar Egyháztörténeti Encik-

lopédia Munkaközösség, 1998. Sajnos, az Opera Omnia kiadói (Breznay Albert és Bita Dezső) nem 

jelezték a különböző „rétegeket” (a diktálásokat és Pázmány különböző időkből származó kézírását), 

hanem minden szöveget egyformán szedettek. Ideje lenne elkészíteni egy kritikai kiadást, beillesztve 

a szövegbe azokat a pótlásokat is, amelyeket Őry Miklós a göttweigi bencés apátságban talált meg. A 

De iustitia et iure és a De Verbo incarnato hiányzó részeit (Pázmány volt tanítványa, a későbbi ben-

cés apát, Falbius jegyzeteit) egy külön kis kötetben kiadtuk: PÁZMÁNY Péter, De iustitia et iure. De 

Verbo incarnato, bev., kiad. ŐRY Miklós, Eisenstadt, Prugg, 1984. 



 8 

1. Szent Tamás és az „iskolás” teológia 

Aquinói Szent Tamás (1225–1274) filozófiája és teológiája mindig nagy tekintélynek 

örvendett az egyházi tudományosságban. A trentói zsinattal (1545–1563) kezdődött 

megújulás során a teológiai tudományok felvirágzanak; főleg Salamanca lesz a kisu-

gárzó központ. Előbb a domonkosok (Vittoria, Cano, Cajetán, Bańez...) kommentál-

ják Szent Tamás Summáját (Petrus Lombardus Szentenciái helyett e Summa lesz a 

vezérkönyv); majd a jezsuiták (Toletus, Molina, Valentia, Vasquez, Suárez, 

Bellarmino) és a ferencesek is Tamást magyarázzák. Mindjárt látjuk, hogy a jezsui-

táknak a Ratio studiorum miként írta elő Szent Tamás követését, és hogy Pázmány 

Péter mennyiben igazodott e Ratióhoz. 

De előbb még néhány megjegyzés az „Angyali Doktor”-ról. V. Pius pápa 1567-

ben Szent Tamást, a skolasztika fejedelmét egyháztanítói rangra emelte. A pápák ké-

sőbb is sürgették Szent Tamás követését, mégha az egyes teológiai iskolák különféle-

képpen értelmezték is bizonyos tételeit. Maguk a domonkos „tomisták” sem maradtak 

mindig hűségesek a mesterhez! A múlt században (1879. aug. 4) XIII. Leó pápa 

Aeterni Patris kezdetű körlevelével sürgette az egyházi (iskolai) gondolkodás megújí-

tását Szent Tamás szellemében.2 El is indult a skolasztika megújítása. 

De igazában csak a modernizmus hatására kialakult keresztény filozófia, továbbá a 

„forrásokhoz”, a Szentíráshoz, egyházatyákhoz való visszahajlás, valamint az újabb 

filozófiákkal (kantizmus, bergsonizmus és egzisztencializmus) folytatott párbeszéd 

(Maréchal, Blondel) hozta meg a gyökeres fordulatot az úgynevezett „új teológiával”. 

Ennek fő képviselői jezsuiták voltak (H. de Lubac, Teilhard de Chardin, H. Bouillard, J. 

Daniélou), de ide tartoztak olyan domonkosok is, mint M.–D. Chenu és Y. Congar. A 

XII. Pius által 1950-ben kiadott Humani generis kezdetű körlevél gyanúsnak tartotta 

ezeket az újítókat (Ne doceat-ot kaptak), de aztán XXIII. János és VI. Pál rehabilitálta 

őket, és a II. vatikáni zsinaton, a haladók áttörése után, teológiájuk beépült a zsinati do-

kumentumokba is. Az úgynevezett „új teológia” körüli viták alatt, a világháború más-

napján adta ki a jelszót Jean Daniélou jezsuita (később bíboros): „Szent Tamás világító-

torony, de nem határkő!” P. Chenu domonkos teológus megmutatta, hogy Szent Tamás 

művében tovább él Ágoston és az újplatonizmus, és Arisztotelész mellett hat rá az arab 

és a zsidó filozófia is, továbbá a Szentírás is mindig forrása teológiájának. 

A skolasztika idővel egyre elvontabb spekuláció lesz – esszencialista és raciona-

lista teológia –, kevés érzéke van a történetiség iránt, elszakad a Szentírástól és a 

patrisztikától, meg az egyházi élettől. Ez ellen lép fel tehát az „új teológia” jezsuita 

                                                           
2 H. DENZINGER, A. SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, Herder, 197335, 3139–3140. 
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csoportja; a domonkosoknál P. Chenu és a Le Saulchoir-i iskola, amelyet Róma elítél. 

Szent Tamás – ahogy Chenu magyarázta – mindenekelőtt teológus volt; a hit megér-

tését kereste. Korában merész újítás volt az, hogy asszimilálta az akkor terjedő arisz-

totelészi eszméket. Tamásnál a teológia és a lelkiség szoros egységet alkotott; nem-

csak magyarázott, hanem az ima és a szemlélődés révén „látni” akart, megközelíteni a 

kimondhatatlan misztériumot. 

A Pázmány-korabeli skolasztikusok már kezdik ezt felejteni. Nominalista szőr-

szálhasogatások, a vélemények sűrű bozótja burjánzik; ugyanakkor racionalista rend-

szerezésekre törekszenek. Szerencsére a hitújítók arra késztetik e teológusokat, hogy 

visszahajoljanak a Szentíráshoz és az egyházatyákhoz; hatásukra a katolikus gondol-

kodók a platóni-ágostoni vonulatot is újra felfedezik. Ebben segítségükre van a hu-

manisták újplatonizmusa is. 

2. Szent Tamás követése a jezsuitáknál 

Rendtársam, a római rendtörténész Lukács László a Monumenta Paedagogica S. I. (= 

MP) V. kötetében részletesen ismertette a Ratio studiorum genezisét, kialakulását 

Szent Ignáctól, az Acquaviva generális által közzétett 1599-es szövegig.3 A Ratio 

lényegi szövegeinek kidolgozása P. Acquaviva generális hosszú kormányzása (1581–

1615) alatt történt. Egyébként erre az időszakra esik Pázmány grazi tanárkodása és a 

kegyelemvitában való részvétele, római cenzúrája, valamint 1611-es írása Szent Ta-

más követéséről, amelyet majd ismertetek. Acquaviva neves jezsuita szakemberek 

véleményét kérte. Jellemző Pázmány egyik mestere, a mindig mérsékelt Bellarmino 

véleménye: nem jó az, ha a jezsuiták mindenben Szent Tamást követik; különben is ez 

igen nehéz, ha nem lehetetlen. „Az a végső véleményem, hogy fogadjuk el Szent Ta-

mást mint hivatalos és általános szerzőt, de úgy, hogy néhány más véleményt is sza-

badon követhessünk.” (MP V, 11). Salmeron 1582-es válasza Acquavivának azért 

figyelemre méltó, mivel Szent Ignác egyik első társa volt. Kétségkívül – magyarázta – 

Szent Tamás annyira kitűnik a teológusok közül, hogy Szent Ignác joggal rendelte el 

a Konstitúciókban, hogy a mieink az iskolában őt kövessék és magyarázzák. De ha 

megtörténne az, hogy – Isten segítségével – egy jezsuita a teológiát új módon és kivá-

lóbban írásba foglalná (amint Szent Ignác is remélte), nem kellene őt elvetni, és az 

ügyet P. Generális elé kellene terjeszteni. 

                                                           
3 SZABÓ, i. m., 42 kk. – Ladislaus LUKÁCS S. I., Monumenta Pedagogica S. I., V, Roma, 1986; 

Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (kiadások: 1586, 1591, 1599), 11*–15*. 
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P. Acquaviva 1583 elején egy szakbizottságot hozott létre a Ratio kidolgozására; 

munkájukat a Római Kollégium hat neves tanára véleményezte. Bizonyos quaestio-

kat kiválogattak a Summából; ezt a Delectus opinionumot átadták a pápának, aki vi-

szont a Szent Officiumnak továbbította. E hivatal ellene volt közzétételüknek, ezért 

csak a jezsuita provinciáknak küldték szét kipróbálásra. Közben megtartották az V. 

jezsuita Rendi Nagygyűlést (1593–1594). Acquaviva generálisnak nehézségei támad-

tak VIII. Kelemen pápával az akkor folyó kegyelemvita miatt is.4 A jezsuiták és a 

domonkosok közötti vita során kialakult feszültség is magyarázza, hogy Acquaviva 

olyan óvatos volt a Szent Tamás követésére vonatkozó előírásokban, és hogy a Ratio 

oly lassan született meg. Egyébként ez érthetővé teszi azt is, hogy egyes jezsuita teo-

lógusok gyanúsított tételeit, így Pázmányéit is, római cenzúrának vetették alá.5 

Az 1599-es végleges Ratio studiorum részletes szabályokat ad Szent Tamás követé-

séről. A jezsuita tanárok őt tekintsék mesterüknek a teológiában, és a hallgatókkal sze-

rettessék meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy semmilyen kérdésben nem szabad el-

térni tőle, hiszen még a magukat tomistáknak vallók is eltérnek Tamás tanításától bizo-

nyos pontokon. Pusztán filozófiai kérdésekben, meg a Szentírás magyarázatában, a ká-

nonjogban más szaktekintélyeket is követhetnek. Vannak olyan kérdések, amelyeket 

Szent Tamás nem tárgyalt; ezekben ügyeljenek az Egyház szellemére, az elfogadott ha-

gyományra vagy a bizonyító érvekre; kerüljék a merész, megbotránkoztató újításokat. 

3. A teológus Pázmány és Szent Tamás 

Pázmány a grazi katedrán Szent Tamás Summa Theologicájából a IIa–IIae és a IIIa 

pars egyes kérdéseit tárgyalta. A Summa 611 questiójából mindössze 84-et dolgozott 

ki, ténylegesen csak 74-et adott le a kidolgozottakból.6 Nyilván a másik professzorral 

szétosztották az anyagot a Ratio előírásai szerint. Négy évből négy nagy értekezés 

maradt ránk: a három isteni erény, ebből is a legjobban kidolgozott és legmélyebb a 

De Fide traktátus; a De iustitia et iure; a De Verbo incarnato és a szentségtan. 

                                                           
4 SZABÓ, i. m., 48. 
5 Erről lásd P. ŐRY és SZABÓ Ferenc tanulmányát a Pázmány Péter emlékezete c. kötetben, 9–180. 
6 De virtutibus theol. 1603/4; De Fide 2–II q 1–16, 1603. nov. 7-től; De Spe q 17–22, 1604. 

máj. 6-tól; De Charitate q 25–33, 1604. máj. 6-tól; De iustitia et iure q 57, 1604. okt. 12-től; De 

Incarnatione III, 1–19 1605/6; De Sacramentis in gen. q 60–65; 1606. nov. 7-től; De Sacramentis in 

specie 72; De Euch. sec. se 73–75 1607. ápr. 23-tól; Teológiai erények: POO, IV, 379–635 (hit); IV, 

635–667 (remény); IV, 667–790 (szeretet); V, 13–286 (igazságosság és jog); V, 361–587 (megteste-

sülés); V, 595–752 (szentségek ált.); VI, 3–40 (keresztség); VI, 40–46 (bérmálás); VI, 47–188 (Eu-

charisztia). 
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Az általános szentségtan megkezdésekor Pázmány kijelenti, hogy mint Theseus fo-

nalát követi Szent Tamás véleményét. (P00 V, 595). Igazában a Summából indul ki, 

majd felsorakoztatja a korabeli skolasztikus teológusokat, megvitatja nézeteiket, majd 

előadja a saját véleményét, amely meglehetősen „szabad”. Pl. a hitelemzésben a kegye-

lem és a szabadság viszonyának tárgyalásában főleg Valentia és Vasquez véleményét 

követi. Az igazságosságról és a jogról tárgyalva a „rövidség és világosság kedvéért” 

elhagyja Szent Tamás módszerét (POO, V, 13) és más rendben adja elő az anyagot. 

Máskor Szent Tamás véleményével szemben mások véleményéhez csatlakozik (pl. 

POO, IV, 144, 318, 349, 522, 547). Ilyenkor jelzi azt, hogy Szent Tamás más műveiben 

hajlik e nézethez (pl. POO, IV, 523), tehát tudja azt, hogy Szent Tamás életművében is 

van fejlődés a Lombardus-kommentároktól a De Veritatén át a Summáig.  

Pázmány Péter 1607-ben végleg hazatért Magyarországra, és éppen Bécsben tar-

tózkodott (Kalauzán dolgozott), amikor 1611-ben az osztrák provinciális kérésére 

megfogalmazta véleményét Szent Tamás követéséről.7 Jóllehet a grazi katedrát már 

elhagyta és a magyarországi kontroverziákba erősen bevetette magát, még jól emlék-

szik a fél évtizeddel korábbi skolasztikus problémákra, a kegyelemvitára és a kelle-

metlen cenzúra-ügyre is. Amit itt előad, azt irányelvként követte grazi tanárkodása 

idején is, amikor Szent Tamás Summáját kommentálta. 

„Krisztusban Főtisztelendő Provinciális. 

Főtisztelendőséged akarata szerint figyelmesen megvizsgáltam azt, amit Pater Ge-

nerálisunk előír Szent Tamás tanításának követéséről. Körülbelül a következők ötlöt-

tek eszembe ezzel kapcsolatban. 

Először: Minthogy magának a Szentírásnak az értelmezésében is olyan szabadsá-

got engednek, hogy több és egymástól igen eltérő, sőt egymásnak ellentmondó értel-

mezést adnak ugyanarról a szentírási helyről a katolikus tudósok és az egyházatyák; 

és eddig Isten Egyházában nem kapott helyet, és nem is lenne jó, ha helyet kapna az a 

felfogás, hogy (a hit kára nélkül) valamennyien egy meghatározott hely egyazon ér-

telmezését kövessék; nem tűnik sem hasznosnak, sem gyakorlatilag megvalósítható-

nak, hogy minden szabadságot kizárjanak Szent Tamás tanításának értelmezésében, 

és hogy (ugyanakkor) különböző okoskodásokkal az ő tételeit egymástól eltérő, sőt 

egymással ellentétes véleményekhez idomítsák (csavarják el). 

Másodszor: Nemigen tudom belátni, mi haszna lenne annak, hogy a mieinket szo-

rosabban Szent Tamás véleményének követésére kellene szorítani, mint amire a do-

monkosokat kötelezik. Minthogy pedig Szent Tamás szándéka és igazi értelme körül 

                                                           
7 Pázmány latin szövege: Acta Romana Societatis Iesu Institut. 213, F. 103, – SZABÓ Ferenc 

fordítása: A teológus Pázmány, Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 19982, 

51–52, 319–320. 
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még a tomisták körében is a legnagyobb véleménykülönbségek vannak, nem látom, 

miként lehetne ezt a szabadságot a mieinktől megtagadni, vagy hogy milyen haszna 

lenne. Szent Tamás szándékának értelmezésében az eltérések, úgy tűnik, három for-

rásból erednek. 

1. A rendkívüli tömörségből, amelyet Szent Tamás különösen is a Summában al-

kalmaz. Ez a tömörség szükségképpen magával vonja a homályosságot. 2. Abból a 

tényből, hogy maga Szent Tamás bizonyos véleményeit megváltoztatta. Mert ha nem 

is szólok arról, hogy gyakran mást tanít, amikor a Magistert [P. Lombardust] magya-

rázza és mást a Summában, még magában a Summában is gyakran megfigyeltem, 

hogy mást tanít az első részben, mást a I–IIae-ben és egyéb részekben. És a Szent 

Tanító nem is tudta átnézni és befejezni a Summát mint első műveit, halála közbejötte 

miatt e műve befejezetlen maradt. 3. Mivel Szent Tamás óta (után) sok új szempontot 

vettek fel és vitattak meg, sok egyházi nyilatkozat látott napvilágot. Egyesek ugyanis, 

hogy tomistáknak tekinthessék őket, még olyan kérdésekben is, amelyek Szent Tamás 

idejében nem merültek fel, Szent Tamás követőinek akarnak látszani, gyakran több 

irányba csűrik-csavarják Szent Tamás mondásait és véleményeit (amint ezt teszik 

Arisztotelésszel is). Mivel tehát ezeket az akadályokat teljesen nem lehet elhárítani, 

nemigen látom módját, miként lehetne Szent Tamás szándékát, szövegeinek értelmét 

minden kérdésben teljes bizonyossággal kikutatni, vagy valamennyi jezsuitát egy 

vélemény követésére kényszeríteni. 

Harmadszor: Úgy tűnik nekem, hogy az elöljárók ebben a kérdésben egy dolgot 

elérhetnek szorgoskodásukkal. Ti., hogy megtartsák minden megszorítás nélkül azo-

kat, amelyeket előbb a Congregatio Generalis, majd pedig a Ratio studiorum előírt. 

Erre ügyeljen a studiumprefektus (ha ő maga egyben nem professzor is, mert nehéz-

ségek támadhatnak a professzor és a kollégák részéről egyaránt, a nézőpontok lehet-

nek részlegesek). Ha pedig bizonyos esetekben túlzás történne (főleg olyan nézetek-

nél, amelyek kárára vannak a jámborságnak vagy akárcsak távolról is veszélyt jelent-

hetnek a hitnek), az elöljáró találja meg a helyreigazítás módját”. 

Pázmány Péter véleménye önmagáért beszél. Az osztrák–német provinciában is, 

de más provinciák javaslataiban is gyakran visszatér a kérés a cenzúra megszigorítá-

sára vonatkozóan, valamint sürgetik a teológiai tételek részletes katalógusának elké-

szítését. Gyakori a fegyelmi kérdések részletezése, az elöljárók szerepének körülírása, 

az ellenőrzés hangsúlyozása, sőt a professzorok eskütételének javaslása is, ti. hogy 

esküvel kötelezzék magukat arra, hogy követik Szent Tamást. Aránylag kevés az 

olyan kiegyensúlyozott, „szabad” vélemény, mint Pázmányé, bár ilyenek is előfordul-

nak (Salmeron és Bellarmino nyomán). 
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4. Szent Tamás követése a De Fide traktátusban 

Lássuk most közelebbről egy példán Pázmány módszerét, illetve Tamáshoz való vi-

szonyát. Mint említettem, legjobban kidolgozott traktátusa a hitről szól (De Fide, 

POO, IV, 379–635). Ezzel kezdte a teológiatanítást 1603 őszén, amikor felső-

magyarországi missziója után visszakerült Grazba.8 A hitre vonatkozóan Szent Tamás 

Summa Theologicája IIa–IIae-ből az első 16 quaestiót kommentálta. Dudek János 

helyesen figyelte meg:9 „Ami pedig Pázmány viszonyát Szent Tamás Summájához 

illeti, az körülbelül abban merül ki, hogy állandóan a Summából indul ki. Különben a 

Summa egymás után következő quaestióinak egy-egy articulusát, olykor több 

articulust is egybecsatolva, tanítványai előtt felolvasottnak tekinti s nem magát az 

articulust fejtegetni, hanem a rája vonatkozó vagy vele kapcsolatban álló s újabban 

felmerült skolasztikus kérdéseket. Ezeknek a kérdéseknek a különböző nézetek sze-

rint való megvilágítását összegezi; végül pedig a saját nézetét adja elő, többnyire bő 

indoklással, folyamatos előadásban s nem syllogisticus formában, ami által teljes át-

tekintést nyújt az illető kérdés akkori tudományos állásáról”. 

Mindez fokozottan áll a De Fide traktátusra. (Bár szillogizmusokat is használ elég 

gyakran.) Az első két quaestiót, amelyek a hit tárgyára és a hitaktus természetfeletti 

mivoltára vonatkoznak, aránytalanul hosszan tárgyalja, a többit egyre inkább össze-

vonja, és lényegében Szent Tamáshoz és más szerzőkhöz utal. 

Szent Tamást kivéve szinte minden szerzőt megrostál. Pázmány világosan meglát-

ja, hogy Szent Tamást többféleképpen lehet értelmezni és egyes helyeit ténylegesen 

többféleképpen, sokszor egymásnak ellentmondóan értelmezték a „tomisták”. Páz-

mány tehát a „szabad” kérdésekben meglehetősen a maga útját járta, nem annyira a 

korabeli teológusok véleménye, hanem a probléma belső logikája vezette. 

Ha Pázmány De Fide-traktátusát figyelmesen olvassuk, megállapíthatjuk, hogy 

Valenciai Gergelyt folyamatosan idézi, vagyis a hitelemzésnél elsősorban az ő Ta-

más-kommentárját követi. A resolutio fidei-nél gyakorlatilag átveszi Valentia végkö-

vetkeztetését. Pázmány főauktorai: Valentia (főleg a hitelemzésnél), Suárez (kegye-

lem, megtestesülés és egyháztan), Bellarmino és Stapleton (egyháztan és kontroverzi-

ák). De még „mestereit” sem követi vakon, néha ellentmond nekik; gyakran vissza-

nyúl az egyházatyákhoz, főleg Szent Ágostonhoz, vagy Szent Tamás más helyét idézi 

cáfolatukra. Pázmány eklektikus tanár és író. De korában egy bizonyos értelemben 

                                                           
8 Erről bővebben: SZABÓ Ferenc, Pázmány hitelemzése a grazi De Fide traktátusban = Páz-

mány Péter emlékezete, 99 kk. 
9 Bevezető Pázmány ‘Theologia Scholastica’-jába = D. J., Dogmatikai olvasmányok, Bp., 1914, 

318. 
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minden skolasztikus eklektikus: a „szabad” véleményeknél nemcsak „iskolák” (to-

mizmus, molinizmus, skotizmus), hanem személyek is összecsapnak. Egyáltalán nem 

mondhatjuk pl. azt, hogy a jezsuiták mind molinisták. Pázmány gyakran szembeszáll 

Molinával. Nem is tetszett molinista grazi tanártársának és feljelentőjének, a flamand 

Decker(s)nek, hogy néha nevetségessé tette Molinát. 

Az Aquinói Doktor három korszakban foglalkozott a hit problémájával: Szenten-

cia-kommentárjaiban, De Veritate c. művében és a Summa Theologica IIa–IIae-ban. 

A középkori szellem- és teológiatörténetre vonatkozó munkák az utóbbi fél században 

rávilágítottak arra, hogy – amint ezt Pázmány már 1611-ben megfigyelte – Tamás 

teológiája sokat fejlődött az egyes korszakokon át a Summáig. 

Ismeretes, hogy a középkori szerzők – és a fiatal Szent Tamást is közéjük kell so-

rolnunk–, nem ismerték a II. Orange-i zsinat határozatait. Ezt a tényt figyelembe kell 

vennünk, amikor pl. a fiatal teológus a De Veritate, hitről szóló tanítását elemezzük. 

Részben innen magyarázható az, hogy a Pázmány-korabeli szerzők, maga Páz-

mány is, kegyelemtani kérdésekben sokszor az ellentétes vélemények bizonyítására 

egyaránt Szent Tamás műveiben keresnek igazolást. Pázmány kora teológusaitól elté-

rően finom érzékkel figyel a szövegösszefüggésekre, amikor Tamás vagy akár Ágos-

ton egy-egy tételét értelmezi. Arra is ügyel, hogy a „tomistákat” megkülönböztesse a 

Mestertől, akiről mindig nagy tisztelettel szól. Ez azonban nem akadályozza abban, 

hogy néha – szabad kérdésekben – eltérjen Szent Tamástól. Tudja azt, hogy a közép-

kor óta fejlődött a teológia, Szent Tamást némileg relativizálja. 

Mint említettem: Pázmánynál elsősorban az érvelés belső logikája számít (ez ma-

gyarázza következetes eklekticizmusát!) Természetesen a trentói zsinat tanítása (meg a 

jezsuita Ratio studiorum) bizonyos kereteket szabnak „szabadságának”. 

Minden katolikus teológus számára mérvadók a zsinatok. Szent Tamás követése is 

többé-kevésbé kötelező. Így a hitelemzésben a kiindulópont és részben zsinórmérték a 

Summa hitről szóló tanítása. Valamennyien vallják (S.Th. IIa–IIae, 1), hogy a hit végső 

indítéka (obiectum formale) az Első Igazság, a kinyilatkoztató Isten tekintélye, amit az 

ember a kegyelem segítségével fogad el; tehát a tulajdonképpeni hit természetfeletti 

aktus. 

Az is közös a skolasztikusoknál, hogy Tamás nyomán a hit értelmi, megismerési szem-

pontját hangsúlyozzák, bár nem feledkeznek meg az akarat kegyelmi indításáról sem. 

Pázmány már a grazi hitelemzésben is kiemeli az apologetikus szempontokat, de 

ezt még inkább látjuk a Kalauzban. Jellemző, hogy a budapesti kéziratban grazi diktá-

tumát éppen ezeken a pontokon egészítette ki: a hihetőség érvei, az igaz egyház és a 

pápa szerepe a hit előterjesztésében stb. Az apologetikus vonás „mesterénél”, Valen-

ciai Gergelynél is erősen kidomborodik. Pázmány magyarországi apostoli és hitvitázó 
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tapasztalatai alapján fokozottabban szükségét látta a hitvédelemnek: a Kalauzból dol-

gozott be egyes részeket a De Fide traktátusba, amikor élete végén a nagyszombati 

egyetem számára ki akarta azt nyomatni. 

A De Fide traktátustól, a Kalauz hitről és megigazulásról szóló részein át, a Pré-

dikációkig (lásd a hitről szóló remek beszédet: PÖM, VII, 510kk), Pázmány hitelem-

zése letisztul, egyszerűsödik és egyre gyakorlatibb lesz. Egyre inkább mellőzi a sko-

lasztikusok egymás közötti véleménycsatáját, és a trentói zsinat által újrafogalmazott 

közös katolikus tanítást adja elő. A Kalauzban azonban nem mellőzi az alaposabb 

elemzéseket sem: megvitatja Kálvin és Luther (illetve követőik) nézeteit. Elméje szik-

rázik, a legnehezebb problémákat világosan megfogalmazza, a lényegre tereli a szót 

(pl. a sola fides, sola Scriptura, sola gratia kérdéskörében). Színes és ízes magyar 

nyelven fogalmaz, példákat hoz. 

5. Összegzésül 

Pázmány Péter a Ratio Studiorum előírásai szerint Szent Tamást kommentálja, de 

számos korabeli „tomista” szerzőtől eltérően nem a betűhöz ragaszkodik, hanem 

Szent Tamás szándékát és szellemét (mens) követi, felsorakoztatja az ellenvélemé-

nyeket is és megrostálja azokat. Szent Tamásról mindig tisztelettel szól, de meg van 

győződve arról, hogy nem ejt csorbát az Angyali Doktor dicsőségén azzal, hogy meg-

jegyzi hiányosságait. „Modern” módszere – Suárezéhoz hasonlóan – bizonyos törté-

neti-kritikai érzékről tanúskodik: a Summa bizonyos vitatott kérdéseinél Szent Tamás 

más műveire is hivatkozik, illetve a Summa más részeire. Figyelembe veszi azt is, 

hogy a XIII. századtól a trentói zsinatig fejlődés van a katolikus tanításban, tehát bi-

zonyos vitatott kérdésekben nem Szent Tamásé, hanem a Tridentinumé az utolsó szó. 

A skolasztikus teológiában nem annyira Bellarmino, hanem G. Valentia, G. 

Vasquez, Suárez és részben Molina műveit követi, – tőlük veszi át más felsorolt szer-

zők véleményét (gyakran találkozunk a nominalistákkal!). Miután megvizsgálta a 

véleményeket és az egyes szerzők érveit, állást foglal: a legtöbbször Szent Tamás 

mellett, még jezsuita mesterei (Valentia, Vasquez, Suárez) véleménye ellenében is. 

Bizonyos értelemben Pázmány eklektikus, de nem annyira a tekintélyi érv, hanem a 

belső megfontolás és bizonyítás a döntő nála (természetesen, a „szabad” kérdésekben). 

Gyakran megfeledkezik a véleményekről, „tekintélyekről” és végiggondolja a problé-

mát, követve a kérdés logikáját, mérlegelve az érveket, és így alakítja ki saját vélemé-

nyét.  
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 Rokay Zoltán 

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL PÁZMÁNY FILOZÓFIAI 

MUNKÁSSÁGA KAPCSÁN 

(PÁZMÁNY ÉS SUÁREZ)*  

1. Bevezetés 

Pázmány Péter 1597 októberétől 1600 szeptemberéig tanított filozófiát az akkor je-

zsuiták által vezetett grazi egyetemen.1 Ez az egyetem kimondottan Stájerország újra-

katolizálását szolgálta.2 A filozófia nemcsak a hallgatók számára jelentette a teológiai 

tanulmányok előfeltételét, hanem a jezsuita tanárok is általában először filozófiát ad-

tak elő, majd azután kezdték teológiai működésüket. Ez volt az eset Pázmánnyal is, 

akit 1603–1607-ig teológiatanárként látunk a grazi egyetemen.3 

A filozófiatanítás, mint a teológia előfeltétele, pontosan meghatározott tanterv és 

tankönyv szerint folyt, ahogyan ezt a jezsuiták Ratio studioruma előírta. A tananyagot 

Arisztotelész műveinek elemzése alkotta: a dialektika, a fizika, a de coelo, de meteoris, 

de generatione et corruptione, a de anima és a metafizika. Míg Pázmány többi előadá-

sának anyaga ránk maradt és nyomtatásban is megjelent,4 addig a metafizika és a de 

anima sorsát homály fedi. Őry Miklós állítja, hogy a Pazmaneum 1697-es könyvtár-

katalógusa említi a két traktátus kéziratát, ám ezen állítását nem találtam dokumentál-

va.5 

                                                           
* Az 1998. V. 21-én elhangzott előadás a jelen tanulmány rövid összefoglalása volt. A dolgozat 

– jelentéktelen eltérésekkel – megjelent: Teológia, 1999/3–4, 115–130. 
1 KASTNER Jenő, Pázmány Péter gráci évei, Katholikus Szemle, 1935. 9–17 és 95–99. 
2 Uo., 10. 
3 Hasonlóan Suárez: vö. SIX, Karl, S. J. P. Franz Suárez als Förderer der kirchlichen 

Wissenschaft = Franz SUÁREZ S. J., Gedenkblätter zu seinem dreihundertjährigen Todestag, Inns-

bruck, 1917, 3. – Valamint William Wright, vö. ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, Ei-

senstadt, Prugg, 1970, 86–87. 
4 POO, I, Dialectica; II, Physica; III, Tractatus in libros de coelo, De generatione et 

corruptione atque in libros meteorum. 
5 Nikolaus ŐRY, Suárez und Pázmány: Berührungspunkte in der Ekklesiologie = Homenaje a 

Elúterio Elorduy SJ, Universidad de Deusto, Bilbao, 1978, 213. 



 17 

A nyomtatásban megjelent filozófiai előadások alapján elemzi Félegyházy József6 

és Gerencsér István7 Pázmány bölcseletét. Pázmány nyomtatásban megjelent művei 

az átdolgozások következtében csak áttételesen vezethetők vissza grazi előadásaira. 

Mindenekelőtt pedig hiányzik a metafizika és a de anima („pszichológia”). 

Mind Félegyházy, mind Gerencsér hangsúlyozza Pázmány eredetiségét, amely, 

nézetük szerint, nem utolsó sorban forrásaival szemben tanúsított kritikus magatartá-

sában mutatkozik meg.8 

2. Kötelező tankönyv 

A Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu 1586-ban előírja „Logicae 

Summula praemittitur; et Summula quidem P. Fonsecae esset quidem magis ad rem, 

quia latior, clarior, accomodatior Aristoteli, et sine tricis, quae et inutiles sunt et 

deterrent tirones.”9 Petrus Fonseca (1528–1599) a „portugál Arisztotelész”,10 

Coimbrában működött. Fent említett dialektikája 35 év alatt (1564–1599) 20 kiadást 

ért meg.11 A Commentarii in libros metaphysicorumból, Fonseca másik nagy művé-

ből, Pázmány csak az I. és II. részt ismerte. Pázmány főleg dialektikájában hivatkozik 

Fonseca azonos című művére. Mintegy 250-szer idézi. Ilyenkor is nehéz a gondolati 

azonosságot megtalálni, a kifejezési forma azonosságát pedig soha. Pázmány adatköz-

lései javarészt Fonsecától származnak.12 Jelentősen bővíti a Fonseca által tárgyalt 

anyagot. Például: az egyetemes fogalmakat Fonseca 12 kisformátumú oldalon tárgyal-

                                                           
06 FÉLEGYHÁZY József, Pázmány bölcselete, Bp., 1937. 
07 GERENCSÉR István, A filozófus Pázmány. Bp., 1937. 
08 FÉLEGYHÁZY, i. m., 180 skk.; GERENCSÉR, i. m., 105skk. 
09 Monumenta Historica Societatis Jesu, A patribus eiusdem societatis edita. Volumen 129. 

Monumenta paedagogica Societatis Jesu, Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu, 1586, 

1591, 1599. Ed. Institutum Historicum Societatis Jesu, Romae, 1986, 100. – A szövegben 19-es láb-

jegyzet alatt: Petrus de Fonseca, Institutiones dialecticae, 1564. 
10 Martin GRABMANN, Die Disputationes metaphysicae des Franz Suárez, Innsbruck-

Gedenkblätter, 1917, 31. – Ferdinando Inciarte szerint Fonseca Duns Scotus követője, Molina és 

Suárez tanítómestere. vö. Natura ad unum – ratio ad opposita: Zur Transformation des 

Aristotelismus bei Duns Scotus = Philosophie im Mittelalter, hrsg.  J. BECKMANN, L. HONEFELDER, 

G. SCHRIMPF, G. WIELAND, Hamburg, Meiner, 1996, 266, 17. jegyzet. – F. Stegmüller tagadja, hogy 

Fonseca Molina tanítója lett volna: Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg, IV, 19602, 196. 
11 Carlos SOMMERVOGEL, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, III, Bruxelles–Paris, 1892, 

837–840. hasáb. 
12 FÉLEGYHÁZY, i. m., 102. 
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ja; Pázmány 172 nagyformátumún; a kategóriákról Fonseca ismét 12 kis oldalon be-

szél; Pázmány 127 nagy oldalon.13 

Mindkét Pázmány-kutató – Félegyházy és Gerencsér, rámutat arra, hogy Pázmány 

kritikusan viszonyul Fonsecához. Ezt a következő fordulatok illusztrálják:14 „Fonseca 

non sufficienter distinguit”, „Fonseca male negat”, „Argumenta Fonsecae nullius sunt 

momenti”, „Fonseca multa falsa dicat”, „Fonseca multa falsa miscet”, „Fonseca 

neminem citat”. 

3. Pázmány metafizika előadásának rekonstrukciója.  

Ennek forrásai: a grazi tételsorozatok 

Mint mondottuk, Pázmány metafizika-traktátusa nem maradt ránk írásban. Több me-

tafizikai kérdést a dialektikában (általános fogalmak), a fizikában (az okokról, az el-

vekről, matéria-forma) és a theologia naturalis-ban tárgyaltak (relációk).15 

Pázmány grazi metafizika előadásairól a ránk maradt tételsorok segítségével al-

kothatunk némi fogalmat.16 

Borsa Gedeon Pázmány Péter alábbi nyomtatásban megjelent korai vizsgatételeit 

sorolja fel (Graz, 1598–1600), és megvizsgálja őket az ajánlás címzettjei szempontjá-

ból.17 

1. Theses philosophicae. Defendens: Joannes Ludeckius. 1598. augusztus. 

2. Theses philosophicae de vario ac mutliplici ente philosophico. Defendens: An-

tonius a Zara. 1598. augusztus. 

3. Theses philosophicae, de ente eiusque passionibus ac speciebus. Defendens: 

Romedius Benedetto Tridentinus. 1600. augusztus. (A defendens püspökének, a 

tridenti zsinatról ismert Madruzzónak ajánlja tételeit). 

                                                           
13 Uo., 168 skk. 
14 Uo., 169–173; GERENCSÉR, i. m., 102 sk. 
15 Paul Richard BLUM hívja fel a figyelmet Grazban tartott Pázmány-előadásában, amelynek 

szövegét kedves volt rendelkezésemre bocsájtani: Péter Pázmány SJ als Philosophieprofessor. Itt 

mondok neki köszönetet. 
16 Eredeti példányuk fénymásolata a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban. Joannes 

Ludeckius, OSzK, RMK, III, 918a; Antonius a Zara, OSzK, RMK, III, 918b; Romedius Benedetto 

Tridentinus, OSzK, RMK, III, 4814; Martinus Havenzweig–Franciscus Scholz, OSzK, RMK, III, 

943b; Henricus Scultetus, OSzK, RMK, III, 4813. A Régi Nyomtatványok Tárának köszönettel tarto-

zom, hogy számomra lehetővé tették a betekintést a tételek szövegébe. 
17 Magyar Könyvszemle, 94/2(1978), 187–192. 
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4. Philosophicae assertiones de speciebus corporis naturalis. Defendensek: 

Martinus Havenzweig és Franciscus Scholz. 1600. augusztus. 

5. Assertiones philosophicae de corpore naturali eiusque principiis et 

passionibus. Defendens: Henricus Scultetus. 1600 szeptember. 

Paul Richard Blum, Pázmányról tartott grazi előadásában egy további tételsoroza-

tot is említ. Theoremata philosophica de mundo et eius partibus. Defendens: Ioannes 

Kymbar. 1600. szeptember.18 

Mivel a jelen összefüggésben a metafizikai kérdések érdekesek, ezért csak azok-

kal a tételekkel, illetve a tételek azon részével fogunk foglalkozni, amelyek ezt a té-

makört érintik. Ezek pedig: 

Ludeckius: Theses philosophicae ex metaphysica (I–X); 

Havenzweig–Scholz: Ex reliqua parte philosophiae. Ex metaphysica (XLI–XLIII); 

Antonius a Zara: De ente metaphysico (I–X); 

Romedius Benedetto Tridentinus: De ente et passionibus eius (I–XV), és De 

speciebus entis (XVI–XLIII). 

Ezeknek a tételsoroknak tartalmi elemzése közelebbi megvilágításba tudja helyez-

ni Pázmány ránk nem maradt, de feltételezett metafizikáját, helyesebben, a metafizi-

kát, ahogyan azt 1597–1600-ig Grazban előadta, különös tekintettel Suárez esetleges 

hatására.19 

4. A grazi metafizika-tételek és Suárez 

a) Ki volt Suárez? 

A jezsuita rend és a katolikus megújhodás sajátságos filozófiai és teológiai műveltsé-

gének vezéralakja. Francesco Suárez 1548-ban született, 1617-ben halt meg. 

Salamancában tanult. Rómában, Salamancában, Coimbrában és Valladolidban taní-

tott.20 Műveinek 1856–78-as párizsi kiadása 28 vastag kötetet tesz ki, a teológiai és 

egyházi kérdések minden területéről. Hírnevét Suárez Disputationes 

metaphysicaejének köszönheti (Opera 25. 26). Ezek 1597-ben jelentek meg és rövi-

desen háttérbe szorították a rendi főiskolákon és más tanintézményeken Fonsecát, a 

                                                           
18 BLUM, i. m., 4. 
19 Borsa nem foglalkozik a tételek tartalmával: „a Pázmány-féle vizsgatételek részletesebb érté-

kelésére nem vállalkozhatok” (i. m., 191) és: „A fentiekben csupán az említett nyomtatványok bib-

liográfiai leírására kerülhetett sor, tudománytörténeti kiértékelésükre nem.” (uo.) 
20 SIX, i. m., 5. 
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coimbrai és salamancai szerzők addigi tankönyveit. Ő valósította meg azt az elképze-

lést, hogy a késő középkori egyetemeken előadott különböző irányzatú filozófiák 

helyébe (tomista, scotista, occamista, riminii Georgius-féle) egységes traktátusok ke-

rüljenek. Suárez nemcsak a jezsuita renden és a katolikus iskolákon belül jelentett 

tekintélyt. Nem kisebb személyiség mint Hugo Grotius így nyilatkozik róla: „tantae 

subtilitatis theologus ac philosophus, ut vix quemquem habeat parem.”21 Heerbord, 

leideni református teológus (†1659) Suárezt „omnium metaphysicorum papa atque 

princeps”-nek nevezi.22 Rostockban Joachim Jungius (†1657) evangélikus teológus 

foglalkozik Suárezzel. Leidenben ismét Jacob Revius (de Reve, †1658), Descartes 

filozófiájának ellenfele, egy „Suárez repurgatus”-t ad ki, 1644-ben.23 – Suárez hatása 

vetekszik a protestáns egyetemeken Melanchtonéval.24 – Ő maga így fogalmazza meg 

a filozófia hivatását a teológiai stúdium keretében: „Fieri nequit, quis theologus 

perfectus evadat, nisi firma prius metaphysicae iecerit fundamenta.”25 

b) Suárez metafizikájának sajátosságai 

Az első sajátosság formai jellegű. Az addigi iskolai metafizikák szigorúan követték 

Arisztotelész metafizikáját és lépésről lépésre, szakaszról szakaszra kommentálták. 

Ezt az eljárást hívják „per modum commenti”-nak. – Suárez elhagyja ezt a módszert. 

Önállóan veti fel a kérdéseket, hozza az ellenvetéseket, majd a megoldást. Így a dis-

putáció segítségével közelíti meg Arisztotelészt. Ezt az eljárást nevezik „per modum 

quaestionis”-nak. Suárez műve, ezen sajátossága révén, átmenetet jelent a metafizika-

kommentárból a metafizika tankönyv műfajába. Suárez metafizikája 54 disputációt 

tartalmaz. Az ún. racionális pszichológiát Suárez már nem tekinti a metafizika tárgyá-

nak, viszont a filozófiai istentan kérdéseivel ezen belül is foglalkozik. Itt meg kell 

                                                           
21 GROTIUS, Hugo, ep. 154 Joanni Cordesio – idézet GRABMANN után; 44, 1. lábj. 
22 GRABMANN, i. m., 46. 
23 Uo. – Reviusról l. bővebben: Ernst BIZER, Die reformierte Orthodoxie und der Cartesianis-

mus, Zeitschrift für Theologie und Kirche, 55(1958), Heft 3, 326 sk. 
24 GRABMANN, i. m., 46. 
25 Idézet GRABMANN, i. m., 32. – Hasonlóképpen nyilatkozik Karl RAHNER: „es könne jemand 

ein guter Philosoph sein, ohne Theologe zu sein; es könne aber niemand ein guter Theologe sein, 

ohne Philosoph zu sein” – értelem szerint idézve: Philosophie und Philosophieren in der Theologie, 

Schriften 8, Einsiedeln, 1967, 66–77; Edmund RUNGGALDIER, Von der Dienstfunktion der 

Philosophie an theologischen Fakultäten, Zeitschrift für Katholische Theologie, 199 (197) 286–295, 

(286). 
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jegyezni, hogy Pázmány ránk maradt előadásai a per modum commenti-t követik, 

még akkor is, ha az egyes fejezetek címe „disputatio”. 

A tartalmi sajátosságok: 

1. Első helyen szokás említeni, hogy nem választja el az általánost a speciális me-

tafizikától. A metafizika tárgya – obiectum adaequatum – a létező mint valós létező.26 

Ide tartozik: a véges és végtelen, teremtett és nem teremtett létező, a transzcendentális 

tulajdonságok, a substantia és az accidens.27 – A metafizika az anyagi létezőkkel is 

foglalkozik, ám nem mint olyanokkal, csak amennyiben a kategóriák és az általános 

felosztás szempontjából szükséges róluk tudni. Tény, hogy a létező fogalma analóg 

(ellentétben a scotisták univocitásával), s ezért nem tudjuk megismerni, hacsak a léte-

ző különböző fajtáit nem ismerjük.28 

2. A létező (ens) mint olyan valódi és megfelelő formális fogalma egy, és külön-

bözik a többi dolog formális fogalmától. Ebben a kérdésben egyetért a scotistákkal.29 

A dolgok sokaságát nem az eltérés, hanem a megegyezés alapján jelöli az ens. Az ens 

fogalma valóban különbözik a szubsztancia és az akcidens fogalmától. Absztrahál 

(elvonatkoztat) mindattól, ami mindegyikükben egyéni. Az ens formális fogalmának 

egy adekvát, közvetlen fogalom felel meg, amely nem jelöli sem a szubsztanciát, sem 

az akcidenst, sem Istent, sem a teremtényeket: mindegyiket jelöli, amennyiben meg-

egyeznek abban, hogy vannak.30 – Az ens fogalma az ész alkotása: ens rationis.31 

                                                           
26 Disputationes Metaphysicae (= DIM) Disputatio (= Disp.) 1, sectio 1. numerus 24: „Dicendum 

est ergo, ens inquantum ens reale obiectum adaequatum huius scientiae.” 
27 1,2.18: „Ostensum est enim, obiectum adaequatum huius scientiae debere comprehendere 

Deum, et alias substantias immateriales, non tamen solas illas. Item debere comprehendere non 

tantum substantias, sed etiam accidentalia realia, non tamen entia rationis, et omnino per accidens; 

sed huiusmodi obiectum nullum aliud esse potest praeter ens ut sic…” 
28 Uo., 1,2.26: „Existimo […] metaphysicam sub nulla ratione consideratam transilire proprie 

rationem formalem sui obiecti, nec attingere materialia, nisi concernendo aliquo modo abstractionem 

suam.” – Uo., 28,3.3: „unica impositione nomen entis id quod est significat, et ex vi illius convenit 

Deo et creaturae, quia in utroque illud commune significatum reperitur; nulla ergo potest analogiae 

ratio excogitari.” (A továbbit l. az „analogia” pont alatt.)  
29 Uo., 2,1.9: „dicendum est, conceptum formalem proprium et adaequatum entis ut sic, esse 

unum, re et ratione praecisum ab aliis conceptibus formalibus aliarum rerum et obiectorum. Haec est 

communis sententia, ut fatetur Fonseca […] tenent eam Scotus, et omnes eius discipuli.” 
30 Uo., „nec significat plura ut plura sunt, quia non significat illa secundum quod inter se 

differunt, sed potius ut inter se conveniunt, similia sunt; ergo signum est huic voci respondere etiam 

in mente unum conceptum formalem, quo immediate et adaequate concipitur quod per hanc vocem 

significatur.” – Uo., 2,2.8: „Dico ergo primo conceptui formali entis respondere unum conceptum 

obiectivum adaequatum, et immediatum, qui expresse non dicit substantiam, neque accidens, neque 
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3. A létezőnek csak három „tulajdonsága” van (passiones entis): egy (unum), igaz 

(verum), jó (bonum). Ezek nem adnak hozzá semmi újat a létezőhöz.32 Az igazság 

(veritas), amennyiben a megismerés igazságáról van szó, szigorúan véve csak az íté-

letben lehetséges.33 Ahhoz azonban, hogy valamiről igaz ítéletet mondhassunk, az 

igazság alapjának a dologban kell lennie (fundamentum in re).34 

4. A „principium individuationis” kérdésében Suárez véleménye, hogy minden, 

ami közvetlen létezik, vagy létezhet, egyes és egyedi.35 Scotussal egyetért abban, 

hogy az egyediség valami tényelegeset hozzáad az általánoshoz, de nem fogadja el a 

haecceitas-t, ami formálisan különbözik a külön természettől.36 – A principium 

individuationis is ens rationis.37 

                                                                                                                                           
Deum, nec creaturam, sed haec omnia per modum unius, scilicet quatenus sunt inter se aliquo modo 

similia, et conveniunt in essendo.” 
31 Uo., 54,1.2: „metaphysicae proprium est agere de ente rationis ut sic.” 
32 Uo., 3,2.8: „dico primo ens ut ens non posse habere passiones positivas ex natura rei 

distinctas.” – Uo., „passiones entis debent aliquid supra ens, et non possunt addere aliquid positivum; 

ergo vel positivum, vel negativum rationis.” 
33 Uo., 8,4.5: „Respondetur veritatem cognitionis proprie esse in judicio, et quemlibet actum 

intellectus tantumdem huius veritatis participare, quantum de judicio participat. Nam si attente res 

spectetur, intellectus nihil vere cognoscit, donec judicet; ergo nec potest esse verus vel falsus in 

cognoscendo, donec judicet; ergo veritas cognitionis non potest, nisi in judicio.” Uo., 8,3.1: 

„veritatem cognitionis, proprie et in rigore loquendo solum esse in compositione et divisione 

intellectus, et non in actibus ejus simplicibus.” Suárez „veritas iudiciumáról” bővebben: Hans 

SEIGFRIED, Wahrheit und Metaphysik bei Suárez, Bonn, 1967 
34 Uo., 7,1.4: „quae habet fundamentum in re, et a multis vocatur rationis ratiocinatae… rationis 

quidem, quia actu et formaliter non est in rebus, sed per rationem fit aut excogitatur; raciocinatae 

vero, quia non est omnino ex mero opere rationis, sed ex occasione, quam res ipsa praebet, circa 

quam mens ratiocinatur.” – Uo., 8,8.11: „res dicitur vera, quia habet esse conforme seu conformabile 

tali conceptui.” 
35 Uo., 5,1.4: „dicendum est, res omnes, quae sunt actualia entia, seu quae existunt, vel existere 

possunt immediate, esse singulares ac individuas.” 
36 Uo., 5,2.8–9: „individuum aliquid reale addit praeter naturam communem, ratione cuius tale 

individuum est, et ei convenit illa negatio divisibilitatis in plura similia. In hac conclusione 

convenimus cum Scoto […]”; „individuum, ut sic, non addit aliquid ex natura rei distinctum a natura 

specifica, ita ut in ipso individuo, Petro, verbi gratia, humanitas ut sic, et haec humanitas (quod solet 

vocari haecceitas, vel differentia individualis) ex natura rei distinguantur, et consequenter et afficiant 

veram compositionem in ipsa re.” – Uo., 6,1.2: „negamus enim omnem distinctionem, quae in re 

quovis modo actu esse possit ante mentis functionem.” – L. még: Andreas INAUNEN, Suárez 

Widerlegung der schotistischen Körperlichkeitsform = Gedenkblätter, 123–146; Walter HOERES, 

Wesenheit und Individuum bei Suárez, Scholastik, 1962, 181–210. 
37 DIM 5,2.16: „Individuum addere supra naturam communem aliquid ratione distinctum […] 

sicut separatio naturae communis a differentiis individuis et solum per rationem, ita e converso, quod 
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5. Az analógia meghatározása a scotistákkal szemben.38 Kétféle analógiát külön-

böztetünk meg: az analogia proportionist (ezt képviseli Cajetanus) és az analogia 

attribuitatist (ezt képviseli Fonseca). Az előzőt Suárez elveti, mert metaforikus jelle-

gű, az utóbbit elfogadja, mivel az esse, amelyben az analógia gyökerezik, részt vesz 

Istenben, sokkal inkább mint az akcidens a szubsztanciában.39 

6. Az existentia és az essentia viszonya az ens per se unumban „distinctio rationis 

cum fundamento in re” – a létező analóg értelemben összetett.40 A matéria és a forma 

fizikai összetételt jelöl, ami a fizikai változások alapja; az essentia és existentia vi-

szont metafizikai és hozzátartozik a dolgok létezéséhez, legyenek azok szellemi, vagy 

anyagi jellegűek. – A teremtmény egzisztenciáját önmaga határolja körül, önmaga 

lényege, nincs szüksége ehhez semmi tőle függetlenre.41 Kívülről (extrinsece) viszont 

Isten szabja meg határait. 

7. A transzcendentális relációk (materia–forma) nem szellemi jellegűek; valóságo-

sak; amíg a tárgy létezik, nem szűnnek meg. A forma beteljesíti azt, amihez tartozik.42 

– A kategóriális relációk (substantia–accidens) lényege az egymásra utaltság; ha egy 

akcidens megszűnik, nem szűnik meg szükségszerűen a szubsztancia.43 Amennyiben 

                                                                                                                                           
differentia individualis intelligatur, ut addita naturae communi, solum est per rationem.” 

38 Uo., 28,3.5: „Tertia sententia negat ens esse aequivocum, vel univocum; et consequenter ait, 

esse analogum, nomenque entis primario dici de Deo, et secundario de creaturis.” 
39 Uo., 28,3.11: „Omnis vera analogia proportionalitatis includit aliquid metaphorae et 

improprietatis […] at vero in hac analogia entis nulla est metaphora aut improprietatis.” – Uo., 

28,3.16: „Relinquitur […] ut haec analogia […] sit fundata in proprio et intrinseco esse habente 

essentialem habitudinem seu dependentiam a Deo […] creatura essentialiter est ens, per 

participationem ejus esse, quod in Deo est per essentiam et ut in primo et universali fonte, ex quo ad 

omnia alia derivatur aliqua ejus participatio.” 
40 Uo., 31,1.12: „Tertia opinio affirmat essentiam et existentiam creaturae, cum proportione 

comparata, non distingui realiter, aut ex natura rei […] sed distingui tantum ratione.” – Uo., 31,13.7: 

„At vero iuxta nostram sententiam dicendum est, compositionem ex esse et essentia analogice tantum 

compositionem appelari, quia non est compositio realis, sed rationis.” 
41 Uo., „esse non receptum in aliquo, non habet unde limitetur; quia neque a receptiva potentia, 

neque ab aliqua differentia contrahente. Ad hoc uno verbo sufficienter responderi posset, seipsa et ex 

vi entitatis suae esse limitatum et finitum neque indigere aliquo limitante vel contrahente, in re 

distincto a seipso, sed intrinsece natura sua esse tantae perfectionis per suam formalem entitatem; 

extrinsece vero limitari a Deo […]” 
42 Uo., 47,4.2: „hic transcendentalis aspectus non advenit alicui rei jam constitutae in suo esse 

essentiali, sed est quasi differentia constituens et competens essentiam illius rei.” 
43 Uo., 47,5.2: „ad aliud esse, seu ad aliud se habere, seu aliud recipere.” – Uo., 47,6.5: „cuius 

totum esse est esse ad aliud.” 
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két fogalom olyan tárgyakra irányul, amelyek egymástól függetlenül is létezhetnek, úgy 

a két fogalom közti különbség nem az értelemnek, hanem a valóságnak köszönhető.44 

c) Pázmány viszonya Suárezhez a „Series latinae” filozófiai köteteiben 

A két nagy kortárs jezsuita gondolkodó és szerző összehasonlítása bizonyos értelem-

ben kézenfekvő. Él is a lehetőséggel Pázmány mindkét monográfusa: Gerencsér és 

Félegyházy.45 Őry Miklós pedig külön tanulmányt szentel kettejük teológiai kapcsola-

tának; ez a tanulmány azonban csak az egyháztant dolgozza fel.46 

Pázmány folyamatosan bővítette három filozófiai traktátusának anyagát. A Suárezre 

történő hivatkozások és utalások minden bizonnyal grazi évei után kerültek a kéziratba. 

Így ezek alapján nem mondhatunk biztosat Suárez hatásáról Pázmány feltételezett meta-

fizikájára. A két legnagyobb tömb, amely több betoldást tartalmaz, a materia–forma 

viszonyra vonatkozik és a fizikában található: POO, II, 139–165. old.: „An sint eadem 

parte materiae plures formae substantiales”, és uo. a 177–193. old.: „An materia et for-

ma ad hoc ut efficiant unum compositum, debeant uniri per unionem distinctam ab 

utroque extremo, ubi quid sit unio”. (Ez a két példa is alátámasztja R. Blum állítását, 

miszerint a metafizikai kérdéseket részben a fizikán belül tárgyalták.) 

d) Suárez esetleges hatása Pázmány metafizikájára a grazi tételek alapján 

Ezek a tételek lehetővé teszik, hogy segítségükkel beszélhessünk Suárez hatásáról 

Pázmányra, helyesebben a Grazban előadott filozófiára általában és a metafizikára 

különösképpen 1597 és 1600 között. A Suáreznél tárgyalt kérdések sorrendjében kö-

zöljük a tételekből idevágó részeket. 

1. A metafizika sajátossága és tárgya 

Ludeckius, I. tétel: „A kontemplatív tudományok közt a metafizikáé a vezető szerep, 

joggal viseli a bölcsesség és első filozófia nevet, amely, habár a bizonyítás evidenciá-

                                                           
44 Uo., 7,2.2: „quandocumque duo conceptus obiectivi ita se habent, ut a parte rei, et in individuo 

separari possint, vel ita ut unum sine alio in rerum natura maneat, vel ita ut realiter disjunguntur, et 

realem unionem, quam habebant, amittant, signum est inter illas esse majorem distinctionem quam 

rationis ratiocinatae.” 
45 GERENCSÉR, i. m., 103–105, 125; FÉLEGYHÁZY, i. m., 174–178. 
46 ŐRY, 5. jegyzetben i. m.  
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ját illetően lemarad a matematika és a fizika mögött, méltóságánál és előbbrevaló-

ságánál fogva mégis messze meghaladja ezeket.” – III. tétel: „Ha a tanítás rendjét 

függetlenül és egyszerűen tekintjük, a metafizikának a fizikai és matematikai tudomá-

nyok után kell következnie, ha viszont a tudomány kutatását tartjuk szem előtt, akkor 

náluk előbbre valónak kell tekintenünk; ebből helyesen lehet következtetni, hogy az 

első filozófia nélkül nem lehet egyetlen tudományt sem tökéletesen elsajátítani, miu-

tán az emberi dolgokat nem foghatja fel tökéletesen, aki az istenieket nem ismeri.”47 – 

IV. tétel: „A metafizika tárgya a létező mint létező – szerintünk –, amely közös Isten 

és a teremtmények, a szubsztancia és akcidens, sőt a szubsztancia és a további anyag 

számára; nem csak mint a létező elvei és okai, hanem mint annak részei és fajai, 

amennyiben a természetes világosságnál meg lehet ismerni.”48 

V. tétel: „Ezt a tárgyat és annak fajtáit, valamint tulajdonságait úgy vizsgálja a 

metafizika, hogy nem bocsájtkozik végső megkülönböztetésekbe és nem alkot róluk 

saját végső fogalmakat, hanem igyekszik kifejteni az által, ami közös, és a mivolt-beli 

okok segítségével mindazt, ami formális objektuma jelentésében benne foglaltatik.”49 

– VI. tétel: „Az Arisztotelész által áthagyományozott metafizikát három részre oszt-

hatjuk, amelyek közül az első a matériáról tényleg és értelmileg elvonatkoztatott léte-

zőkkel foglalkozik; a másodikban a transzcendentáliákról van szó, ezek: a létező – az 

egy, az igaz, a jó; az aktusról és a potenciáról; a harmadik a tíz legmagasabb nemet 

foglalja magában, és a létezőt, amely szubsztanciára és akcidensre oszlik.”50 

                                                           
47 „Inter scientias contemplantes principium optinet Metaphysica, sapientiae et primae 

philosophiae nomine dignissima, quae tametsi demonstrandi perspicuitate Mathematicis & physicis 

disciplina sit inferior, dignitate tamen & praestantia obiecti tum has, tum alias omne longo intervallo 

superat.” – „Quod si ordo doctrinae absolute et simpliciter et mathematiciis scientiis, si autem ordo 

exquisitae doctrinae servandus sit, his illam praeponere oportebit; ex quo recte quis inferat, absque 

prima philosophia nullam scientiam perfecte aquiri posse, siquidem humanas res percipere exacte 

nemo potest, qui divinas ignorat.” 
48 „Obiectum Metaphysicae adaequatum statuitur a nobis Ens ut Ens commune Deo et creaturis, 

substantiae et accidenti et etiam substantiae a materiae concretione remotae non tantum ut principia 

et causae entis, verum etiam ut eiusdem partes seu species quatenus lumine naturali cognosci 

possunt.” 
49 „Hoc autem obiectum eiusque species ac passiones ita considerat metaphysica, ut non 

descendat ad ultimas differentias, nec formet de illis proprios ultimosque conceptus, sed per 

commune et quidditativas rationes quidquid in ratione formali obiecti sui comprehenditur, conatur 

explicare.” 
50 „Tres partes dividi commode potest ab Aristotele tradita metaphysica, in quarum prima 

explicantur entia a materia abstracta re et ratione; altera transcendentia explicatur ens, – unum, 

verum, bonum, actus, potentia; tertia complectitur decem summa genera quibus ens in substantiam et 

accidens distributum continetur.” 
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2. A létező fogalma 

Havenzweig–Scholz, XL. tétel: „Vesszük a létező formális fogalmát, amely minden 

más formális fogalomtól valóságosan különbözik, amelyekkel az egyedi létezőket 

fogalmazzuk: vesszük a létező objektív értelmét, amely minden objektív létezővel 

közös, Istent kivéve. Ez az objektív fogalom egyesítve magában foglalja minden léte-

ző minden értelmét, anélkül, hogy akár csak az ész által független lenne tőlük.”51 

Antonius a Zara, I. tétel: „A metafizika elsődleges tárgya a létező mint létező, vé-

leményünk szerint igazi és valódi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek nézetünk 

szerint formailag nem egyebek, mint dolgok bizonyos szemléletei, amelyek magából a 

létezőből származnak, és noha a létezővel egymás között nem felelnek meg az azo-

nosság fogalma által, semmi sem gátolja őket, hogy a létezőség és az ítélet értelmében 

legyen valami közös, amiben megegyeznek.”52 

Benedetto Romedius Tridentinus, I. tétel: „Az első filozófia, noha mindenekelőtt 

azokat a szubsztanciákat vizsgálja, amelyek minden „konkréció”-tól mentesek, vala-

mint a szellemieket, mégis szükséges, hogy szemlélje azokat az általános predikátu-

mokat, amelyek mind a testi, mind a lelki dolgok számára közösek; így a közös létező 

és az ő tulajdonságainak szemlélete a metafizikára tartozik; a fizikára tartozna, ha 

nem volnának anyag nélküli szubsztanciák, ahogyan Arisztotelész a Metafizika 6,4 

szövegében mondja.”53 

II. tétel: „A létező nemcsak minden formális, hanem minden alacsonyabb foga-

lomtól valóságosan megkülönböztetett fogalmát vesszük, amely megfelel minden 

dolognak, Istent kivéve, és objektív módon (ahogy mondani szokás) közös, habár ez 

                                                           
51 „Datur unus conceptus formalis Entis reipsa distinctus ab omnibus conceptibus formalibus, 

quibus particularia entia concipiuntur: datur etiam ratio una obiectiva Entis communis omnibus 

entibus praeter Deum, hicque conceptus obiectuvus omnes omnium Entium, a quibus nec per 

intellectum praecisum est, rationem in confuso includit.” 
52 „metaphysica obiectum praestantissimum ens quatenus ens nostra sententia veras habet, 

realesque passiones, quae nihil aliud sunt formaliter quam rationes quaedam ex ipso ente originem 

ducentes: et quamvis cum ipso et secum invicem conceptus identitate non convertantur, nihil tamen 

obstatquominus mutuans reciprocationem entitatis, et praedicationis rationem.” 
53 „Prima philosophia etsi potissimum speculetur substantias ab omni concretione liberas, et 

spiritales, tamen praedicta etiam generalia quae tam corporalis, quam spiritalibus rebus sunt 

communia, contempletur necesse est; quapropter entis in communi eiusque passionum consideratio 

ad metaphysicam spectat, ad physicam spectatura ut 6 metaph. text. 4. dixit Aristoteles, si nullae 

forent substantiae expertes materiae.” 
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az objetív fogalom minden alacsonyabbrendű létező minden állítmányában benne 

foglaltatik, csak az ész segítségével különböztethető meg…”54 

III. tétel: „A létezőt objektív értelemben nem állíthatjuk ugyanakkor Istenről és a 

teremtményekről, különösen azért, mivel mindarról, ami Istenben található, mint va-

lami transzcendens és tényleges predikátum, megegyezik abban, hogy önmagától van, 

vagyis nem mástól, mint októl; ebből az következik, hogy Istenben semmi hozzátarto-

zó predikátumot nem tudunk megkülönböztetni, még az idiómák kommunikációja 

által állítottakat sem, ami nem foglalná magában lényegesen az önmagától való léte-

zés predikátumát, amelytől azonban el kellene vonatkoztatni, ha lenne a létezőnek 

olyan meghatározása, amely közös Istennek és a teremtményeknek.”55 

3. A létező tulajdonságai (passiones entis) 

Havenzweig–Scholz, XLII. tétel: „A létezőnek nincs semmi olyan tulajdonsága, 

amely természeténél fogva megkülönböztethető lenne tőle, hanem csak az ész segít-

ségével, és nem adnak hozzá semmit a létezőhöz, ami a létező jelentésében nem lenne 

vele együtt jelen. Általában hármat szokás felsorolni (noha többet is lehetne találni): 

egy, igaz és jó, amelyek nem tagadást, hanem állítást fejeznek ki, és nem tartalmaznak 

semmilyen észbeli létezőt.”56 

Benedetto Romedius Tridentinus, VI. tétel: „nem adnak hozzá semmit a létező-

höz”57 

                                                           
54 „Entis, quatenus rebus omnibus praeter Deum convenit, unus conceptus non solum formalis, 

realiter distinctus a conceptibus formalibus inferiorum; sed obiectivus etiam (ut dici solet) communis 

datur, quamvis obiectivus hic conceptus includatur essentialiter in omnibus praedicatis omnium 

inferiorum, nec nisi per intellectum distinguatur ab aliis eorum praedicatis […]” 
55 „Una ratione obiectiva entis Deo et creaturis communis dari non postest, ea potissimum 

ratione, quod in omnibus quae in Deo reperiuntur tamquam praedicatum quoddam, transcendens et 

essentiale conveniant, quod sint a se hoc est non ab alio tamquam a causa; ex quo illud consequens 

est, nullum omnino praedicatum Deo intrinsecum et non per solam idiomatum communicationem 

attributum abstrahi posse, in quo non includatur essentialiter praedicatum essendi a se a quo tamen 

abstrahi deberet si quae daretur ratio entis, Deo et Creaturae communis.” 
56 „Ens […] Nullas habet passiones ex natura rei a se distinctas, sed sola ratione, nihilque addunt 

hae passiones enti quod non includatur in ratione entis in confuse. Numerantur autem communiter 

tres simplices (licet plures inveniri possint) entis passiones unum scilicet, verum et bonum, non 

negationem sed rationem positivam dicentes, nec ullum ens rationis includentes.” 
57 „Enti quatenus est ens, attributa quaedam per intellectum ab ente distincta et rebus omnibus 

communia conveniunt, quae passionum entis nomine insigniuntur; haec nec ens rationis, nec 

negationem, nec quidquam denique addunt enti […]” 
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Antonius a Zara, II. tétel: „Amennyiben az egyszerűekről van szó, szám szerint 

hárommal írjuk körül és egynek, igaznak és jónak mondjuk […] ezeket a létező tulaj-

donságainak nevezzük […] semmit sem adnak hozzá.”58 

Benedetto Romedius Tridentinus, VIII. tétel: „A létező tulajdonságai (amit ugyan-

is mások összefüggő – kapcsolódó – tulajdonságoknak neveznek, mi a létező nemei-

nek tartjuk) – ezek közül három kiemelkedőt sorolunk fel: egy, igaz, jó, noha nem 

tagadjuk, hogy más is van.”59 

a) unum 

Antonius a Zara, III. tétel: „Az egyedi létezőt, vagyis az individuumot nem valami 

tőle valósan különböző határozza meg faja szerint, hanem a „haecceitas” (ez-ség), 

vagyis a meghatározatlan természethez hozzájáruló mód, amely az anyagi létezőkben 

a matériából és a formából származik, a szellemiekben pedig, hogy az individuum 

különbözik a hozzá hasonlóktól.”60 

Benedetto Romedius Tridentinus, VII. tétel: (a létező) „egy, amennyiben ugyanis 

az önmagában való megosztatlanság alapján értelmezzük, vagyis nem lehet ez és nem 

ez [...] egynek mondjuk mindazt, ami valami módon egy, vagy a részek egymás közti 

egysége miatt, vagy egyszerűségüknél fogva, vagy valami egymásra utaltság alapján.”61 

b) verum 

Antonius a Zara, VI. tétel: „A létezőt igaznak mondjuk, nemcsak valami járulé-

kos, hanem bizonyos benső igazság révén, amely szerint a létetző önmagával pozitív 

és reális azonosságban van, amiből megismerhetősége származik; vagy pedig nem 

csak a megismerést veszi figyelembe, amely megismeri, hanem az isteni ideákat is, 

amelyekhez hasonlóan a világosságra jön.”62 

                                                           
58 „Si de simplicibus tantum sermo fiat, illae ternario numero circumscribuntur, ac unum, verum, 

bonum apellantur: ab ipso autem ente, et altera ab altera ita distinguuntur, ut realem unam, 

eandemque, entitatem designent, diversam remoto etiam actus intellectus formalitatem.” 
59 „Simplices vero entis passiones (nam quas alii coniunctas passiones vocant, nos enti species 

esse iudicamus) tres insigniores numerantur: Unum, Verum, Bonum quamvis plures etiam alias dari, 

non inficiemur […]” 
60 „Ratio unius cum realis sit, non dici debet, aut potest formaliter negatio, ac adveniens enti 

reddit illud totum, integrumque, cum stat externa quidem ac rationis demonstratio, secundum quam 

ens indivisum in se, a quocumque alio divisum esse perhibetur.” 
61 „unum quamvis per indivisionem in se explicetur, id enim unum dicimus, quod non est plura 

talia, quale ipsum est, seu quod non est hoc et non hoc, […] ergo omnia quae modo aliquo sunt una, 

vel propter partium inter se unionem, vel propter simplicitatem, vel demum propter aliquem ordinem 

inter se, una dicantur […]” 
62 „Idem ens verum denominatur, non adventitia tantum, sed intima quadam veritate qua consistit 

in conformitate illa positiva, et reali, quam habet ens reale ad sua principia unde consequenter evadit 
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Benedetto Romedius Tridentinus, XIII. tétel: „Más a megismerés sajátos igazsága, 

amely nem valamely értelembeli létezőben áll, hanem csak abban, hogy a dolog 

olyan, amilyennek a megismerés bemutatja őket; más az az igazság, amely minden 

dologgal közös, és amelyet transzcendentálisnak hívnak. Az igaz megjelöléssel 

ugyanis a létezőnek nem csupán egy tulajdonságát jelöljük, hanem három különbözőt: 

az igazság ugyanis a létező igaz attributuma, annyiban is, amennyiben azonos a meg-

ismerhetővel, és amennyiben alkalmas arra, hogy valamely intellektus önmagáról igaz 

ítéletet idézzen elő, és végül, amennyiben azonos azzal, ami mindazzal rendelkezik, 

ami lényegéhez szükséges, vagy ahogyan mások mondják, azonos saját természetével 

és következésképp isteni jellegű […]”63 

c) bonum 

Antonius a Zara, IX. tétel: „A létező harmadik tulajdonsága a jóság, nem az erköl-

csi, hanem a metafizikai, amely ugyanúgy, mint a többi neki megfelelő, nem reális 

viszony, sem pedig szélsőséges értelemben észbeli, hanem bizonyos minden létező-

höz tartozó pozitív tökéletesség, amely kívánatossá teszi.” – X. tétel: „egyébként ez a 

létező mind a létező lényegét tekintve, mind létezését tekintve oly módon egyéni a 

teremtetlen létező számára, hogy egyedül őt illeti meg először, és önmagában, vala-

mint lényegében, a többi teremtett dolgot pedig olyan értelemben, mint létezésének és 

jóságának tetteit.”64 

Benedetto Romedius Tridentinus, XIV. tétel: „a jó […] a létező többféle tulajdon-

sága: ugyanis vagy abban az értelemben, hogy a létező mint létező megismerhető; 

                                                                                                                                           
intelligibile; sive respicit non tantum intellectum, a quo cognosci potest, sed etiam ideas divinas, 

quibus simile in lucem prodit.” 
63 „Veritas alia cognitionis propria est, consistitque in aliquo ente rationis, sed in eo solum quod 

res talis sit, qualis cognitione representatur, alia communis rebus omnibus, quae transcendentalis 

apellatur; nomine autem veri non una simplex passio entis significatur, sed tres diversae: verum enim 

verum est entis attributum, et quatenus idem est quod cognoscibile et quatenus aptum est in aliquo 

intellectu causare verum de se iudicium, et denique quatenus idem est quod habens omnia ad 

essentiam suam requisita, seu ut alii loquuntur ut conforme est suae naturae, […] et consequens 

divinae notitiae.” 
64 „Passio entis tertia bonitas est, non moralis sed metaphysica, quae ut ceterae cum illo 

reciproca nec est relatio realis, nec consistit in externo respectu rationis, sed perfectio quaedam est 

positiva debita unicuique enti in suo genere, efficitque illud appetibile… Caeterum haec bonitas tam 

ratione essentiae, quam ratione existentiae enti increato ita est propria, ut illi soli, primo per se, et 

essentialiter competat, reliquis creatis rebus ea dumtaxat ratione qua ab illo sicut entitatis, sic etiam 

facta sunt bonitatis.” 
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vagy amennyiben megfelel valaminek; ez nem tisztán észbeli viszony, hanem magá-

nak a dolognak létezőségét mondja…”65 

XV. tétel: „Ezenfelül meg kell engedni a jóságnak egy értelmét […] amely szerint 

egy dolog önmagában jó, anélkül, hogy másnak megfelelne. A jónak ilyen értelme 

Istenben lényegében megfelel a jónak…”66 

4. A principium individuationis 

Antonius a Zara, III. tétel az unum-nál. 

Benedetto Romedius Tridentinus, XXXII. tétel: „Az egyedi, vagyis individuális 

létező, az általánostól eltérően az, ami sokszorozódás által nem lehet a sokban közös. 

Ennek a numerikus egységnek, vagyis az individuáció elvének a feltételei nem járulé-

kosak, nem is a jelölt anyag (materia signata), vagy a szubsztanciális forma, hanem 

fizikailag szólva, minden dolog önmaga és a maga lehetősége révén individuális és 

egyéni, ezért az egyedesítő különbség, vagy (ahogy egyesek hívják) ez-ség 

[„Haeccitas” – haecceitas R. Z.], amely meghatározza, hogy a természet ez legyen, 

természeténél fogva nem az individuum különös jelentése által lesz különböző, ame-

lyet alkot.”67 

5. Az analógia 

Havenzweig–Scholz, XLII. tétel: „A létezőt az arányosság analógiájával a szubsztanciá-

ról és az akcidensről állítjuk, ugyanúgy a valós (reális) és észbeli (rationis) létezőről.”68 

Benedetto Romedius Tridentinus, IV. tétel: „Ebből azonban [a létező hogyan jelöli 

Istent és a teremtményeket – R. Z.] nem fogod helyesen kivenni, hogy az univok ér-

telme egyformán vonatkozik minden dologra, Istent kivéve, vagy továbbá, hogy 

                                                           
65 „Bonum… multiplex entis passio: sive enim bonum accipias pro ente ut est cognoscibile; sive 

pro ente quatenus alicui conveniens est […] haec autem convenientia nullam includit rationis relationem, 

sed ipsam rei entitatem dicit […]” 
66 „Admitti praeterea debet quaedam boni ratio […] qua res qualibet in se bona est, sine ordine 

convenientis alteri, quae ratio boni in Deo per essentiam repiriretur […]” 
67 „Singulare seu individuum ens universali contra distinctum, illud est, quod pluribus 

communicari per multiplicationem sui non potest. Huius autem unitatis numericae sive indivi-

duationis principium, non sunt conditiones accidentales, nec materia signata, vel forma substantialis, 

sed quaelibet res, physice loquendo, seipsa, et sua entitate physica, est individua, et singularis, ac 

proinde differentia individuans, seu (ut quidam vocant) haeccitas [sic!] per quam natura communis 

determinatur ut sic haec, non est distincta ex natura rei ratione specifica individui, quod constituit.” 
68 „Ens dicitur analogice analogia proportionis de substantia et accidente immo etiam de ente 

reali ac rationis.” 
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ekvivok módon Istenre és a teremtményekre vonatkozik: habár ugyan valljuk, hogy a 

létező objektív jelentése, amely közös minden teremtett dologban, nem felelhet meg 

az alsóbbrendűeknek az ‘analogia attributionis’ által, mivel benne foglaltatik az ösz-

szes analógban, és ahhoz, hogy valamely közös értelem univocitását megszüntesse, 

nem elég, hogy az egyik alacsonyabbrendű a másiktól függjön, hacsak ez nem telje-

sen független; igazabb, hogy az ‘analogia proportionis’ felel meg, nemcsak a szubsz-

tanciának és akcidensnek, hanem a reális és észbeli létezőnek is […] Istenről és a te-

remtményekről a létezőt bizonyos külön analógiával állíthatjuk, amelyet a proporció 

analógiájára vezethetünk vissza.”69 – XXIV. tétel: „Az egyetemes jelentés nem 

univok, nem is objektív értelemben analóg, hanem transzcendentális. Akkor magában 

foglalja az analóg létezők különbségeit is.”70 

6. Az észbeli megkülönböztetés 

Havenzweig–Scholz, XLII. tétel: „A létezőnek nincsenek tulajdonságai, amelyek a 

dolog természeténél fogva különböznének tőle, hanem csak az ész által.”71 

Benedetto Romedius Tridentinus, VI. tétel: „A létezőhöz mint létezőhöz hozzájá-

rulnak bizonyos attribútumok, amelyek az értelem által különböznek tőle.”72 – XVII. 

tétel: a létezőt és a létet, amely által létezik, „csak az intellektus által különböztethet-

jük meg.”73 – XXIX. tétel: „Az univerzáliák nem csak hangok, vagy csak fogalmak, 

hanem dolgok is… de nem lehet őket az egyediektől különbözőnek tartani másként, 

                                                           
69 „Ex his tamen non recte colligas rationem entis univoce convenire rebus omnibus praeter 

Deum, aut cetere Deo et creaturis aequivoce: etsi enim fateamur rationem entis obiectivam rebus 

conditis communem, non posse analogia attributionis convenire suis inferioribus, cum et intrinseca 

sit omnibus analogatis, et ad tollendam univocitatem communis alicuis rationis, non sufficiat unum 

inferiorum ab alio pendere, nisi illud fuerit omnino independens; verius tamen est analogia 

proportionis convenire, non solum substantiae et accidenti, sed etiam enti reali et rationis, eo quod 

ratio entis in ultimis etiam rerum omnium differentiis includatur, ideoque non solum convenientia, 

sed etiam dissimilitudo inferiorum exerceatur in ratione entis: de Deo autem et creaturis praedicatur 

ens analogia quadam peculiari, quam ad proportionis revocare possumus.” 
70 „Et quamvis ratio universalis communis sit omnibus universalibus, non tamen est univoca […] 

analoga vero siquidem una ratione obiectiva analogatis intrinseca careant universalia esse non posse 

clarum est, si vero habeant eiusmodi rationem obiectivam, ea necessario debet esse transcendentalis, 

inclusa etiam in ultimis analogatorum differentiis, ideoque inepta ut sit universalis.” 
71 „Nullas habet passiones ex natura rei a se distinctas, sed sola ratione.” 
72 „Enti quatenus est ens, attributa quaedam per intellectum ab ente distincta, et rebus omnibus 

communia conveniunt.” 
73 „ens reale […] dividiturque in actuale et potentiale […] haec autem […] probabilius est, non 

ex natura rei, sed per solum intellectum distingui.” 
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mint csak az intellektus által, és így a nem és a különbség összetétele csak az intellek-

tus által történik.”74 – XII. tétel: „Az egyetemes természet az intellektus első tevé-

kenysége által jön létre, amely által az egyedi individuumtól el lehet vonatkoztatni a 

közös természetet.”75 – XXXIX. tétel: „A valós viszony (relatio realis) nem különbö-

zik az alaptól a dolog természeténél fogva, hanem csak az intellektus által.”76 

7. A relációk és kategóriák 

Ludeckius, VII. tétel: „A létezőnek nincs aktuális léte önmagában mielőtt az okai lét-

rehoznák és a természetbe állítanák a létezés aktusában, hanem csak potencia, amely-

ből átmegy az aktusba, a cselekvő ténykedő ereje (virtus) által, amelyben található, 

elnyeri a létezés létét, amely nem különbözik reálisan, hanem csak mint modus a lé-

nyegtől.”77 – VIII. tétel: „A mennyiség akcidens, amely reálisan különbözik a szubsz-

tanciától.”78 

Benedetto Romedius Tridentinus, XLI. tétel: „A nem annyit jelent, mint a létező-

höz való viszonyulás, amennyiben létező; a különbözőség viszonyulása viszont 

amennyiben ilyen.”79 

e) A grazi tételek elemzésének eredménye 

A grazi tételek bizonyos eltérések mellett több hasonlóságot mutatnak Suárez metafi-

zikájával. 

Megegyezések: a metafizika lényegét és tárgyát illetően (ens ut ens); az univocitás 

helyébe lép az analógia az ens jelentésében; az analógia megkülönböztetése 

(attributionis – proportionis); a principium individuationis nem lehet a materia signata 

                                                           
74 „universales autem sunt non solae voces, aut conceptus soli, sed res etiam ipsae […] nec ab 

individuali differentia distinguuntur alio modo, quam per intellectum, atque adeo composito ex 

genere et differentia, non est nisi per intellectum.” 
75 „Fit autem natura universalis per primam intellectus operationem, per quam etiam ab unico 

individuo abstrahi potest natura communis […]” 
76 „Relatio […] realis a fundamento non distinguitur ex natura rei, sed per solum intellectum.” 
77 „Ens nullum habet esse actuale in seipso priusquam producatur a suis causis et ponatur in 

rerum natura sub actu existentiae, sed tantum est quid potentia a qua potentia transit ad actum suum 

virtute activa agentis in qua continetur accipit esse existentiae quae non realiter sed ut modus tantum 

ab ipsamet essentia distinguitur.” 
78 „Quantitas est accidens realiter distincta a substantia.” 
79 „ratio enim generis consistit in habitudine ad terminum existentem, prout entis: differentiarum 

vero in habitudine ad talem terminum, quatenus est talis.” 
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sem a haecceitas önálló értelemben, hanem csak a ratio, az intellectus tevékenysége 

által (sola ratione; nisi per intellectum; különben több lét lenne egyben: „Quot… sunt 

reales rationes actuales inter se distinctae, tot quoque dari existentias est possibile” 

Havenzweig–Scholz, XLIII. tétel) – A „passiones animae” (unum, verum, bonum) 

nem adnak hozzá semmit a létezőhöz. 

Eltérések: a metafizika felosztható (Ludeckius VI); több transzcendentále is lehet-

séges (az unum, verum, bonum-on túl); a létező objektív jelentése nem jelölheti Istent 

és a teremtményeket (egyes tételek csak a későbbiek folyamán tesznek különbséget). 

6. Összefoglalás 

Valóban el kell gondolkodni azon, amit Pázmány monográfusa mond, hogy ti. 

„Suárez nem juthatott Pázmány bölcseletének kialakulásában döntően szóhoz”,80 hi-

szen a Disputationes Metaphysicae 1597-ben jelent meg. Még inkább fontolóra kell 

venni, hogy Pázmánynak úgymond nem kellett módosítania előadásain, mert össz-

hangban voltak Suárezzel, és „Pázmány bölcselete suárezi hatásokat mutat már 

Suárez előtt.”81 

Ha csak a grazi tételekre szorítkozunk, talán annyit mondhatunk, hogy ez a 

„suárezianizmus Suárez előtt” arra vezethető vissza, hogy a kialakulóban lévő „je-

zsuita filozófia” vitapartnerét a scotisták jeletették; forrásuk Aquinói Szt. Tamás, a 

coimbrai és salamancai iskola, valamint az előírt tankönyv szerzője, Fonseca által 

értelmezett Arisztotelész. Közös vonásuk, hogy teológiai példákkal illusztrálják a 

filozófiai mondanivalót.82 A közös vitapartner, az azonos források, azonos tanterv, 

közös érdekek, könnyen vezethetnek messzemenő hasonlóságokhoz, azonos eredmé-

nyekhez. Megkockáztathatjuk azt az észrevételt is, hogy a Scotus és a nominalisták 

által képviselt álláspontok, amelyekről Pázmány beszél, talán összefüggésben vannak 

azzal, hogy bécsi professzora és grazi közvetlen elődje a filozófiai tanszéken, az an-

gol William Wright volt.83 Pázmány pedig 1594–95-ben a római Angol Kollégiumban 

volt a metafizika repetitora. Az is jellemző, hogy Pázmány, amíg Suárez nem szorítot-

                                                           
80 FÉLEGYHÁZY, i. m., 175; GERENCSÉR, i. m., 103. 
81 FÉLEGYHÁZY, i. m., 178. 
82 A tételsorokban különösen az analógia kérdésében; a fizikában a hatóokról beszélve a 

transzszubsztanciációról közli nézetét, amely ellentétes Suárezével, aki azt állítja, hogy az átválto-

zásnál valami önmagát hozná létre: „Fallitur tamen in eo quod putat saltem post primam inceptionem 

posse idem esse principium et principatum […]” (Physica, 248.) 
83 ŐRY, 86, 118. 
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ta ki Fonsecát, kritikusabb volt vele szemben. Ez a kritikai hang arányosan csökkent 

Suárez Disputációinak elterjedésével, hivatalos elismerésével.84 

Azt is meg kell mondani, hogy az éleslátású és önállóan gondolkodó Pázmány 

nem volt mindig kritikus forrásaival szemben. Természettudományi közléseit sajnos 

nem a tőszomszédságában lakó Keplertől szerezte (Grazban: 1594–1600), valószínű 

mivel protestáns volt, hanem kétes értékű forrásokból.85 

Hogy Suárez mennyire volt hatással a grazi egyetem 1598–1600-as filozófiai téte-

leinek kialakulására és így Pázmány feltételezett metafizikai előadásaira, azt akkor 

lehetne konkrétabban megmondani, ha tudnánk, mely könyvekből tanított Pázmány, 

és az általa használt grazi Fonseca és Suárez példányba bepillantást nyerhetnénk. 

Végül de nem utolsósorban az is kérdéses, mennyiben tükrözik a grazi tételsoro-

zatok Pázmány előadásait, hiszen nem feltétlen szükséges, hogy akik 1598–1600-ig 

nála vizsgáztak, nála is hallgatták volt a filozófiát, vagy a metafizikát. 

                                                           
84 Előbb: pl. „Prima pars est Suarezii […] sed nullum” (FÉLEGYHÁZY, i. m., 177); majd: pl. 

„Optime docet Suarez”, „Optime a Suarezio tradi” (uo.). 
85 Így pl. De coelo (III. kötet, 490. old.): „Ex quibus tandem concluditur, saltem imperfecta 

animalia ac proinde carnem etc. generari in aere posse. Si quando vitulus etc. e nubibus delapsus est, 

vi turbinis in altum sublatus credi debet.” – Physica (II, 350): „Pigafetta vero in quandam insula adeo 

expansis auribus esse homines ait ut in una extensi jaceant, altera se tegant.” (Viaggio altorno il 

mondo fatto & descritto per M. Antonio Pigafetta, in Primo volumine & terza editione della 

navigationi et viaggi. In Venetia MDLXIII. 368: „Il Pilotto vecchio delle Molucche disse alli nostri 

che non troppo lontano era un’isola detta Aruchetto, doue gli huomini, & le femine non son maggiori 

d’un cubitto, & hanno l’orecchi tanto grandi, che sopra una si distendono, & con l’altere si 

cuoprono.”) 
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Paul Richard Blum 

PÉTER PÁZMÁNY ALS PHILOSOPHIEPROFESSOR 

1. Zusammenfassung 

Vom Oktober 1597 bis September 1600 unterrichtete Pázmány den Philosophiekurs 

in Graz. Aus dieser Tätigkeit entstanden sechs kleine Disputationen, die wenig unter-

sucht wurden. Die in der Werkausgabe veröffentlichte Logik und Physik beruht auf 

Handschriften der Budapester Universitätsbibliothek. Vor allem gibt es ein Autograph 

seiner Vorlesung über die Physik, einschließlich de coelo, de generatione et corrupti-

one und Meteorologie (cod. F 6,1). Pázmány hat offenbar die spezielle Physik sehr 

ausführlich behandelt, diese enthält die damals modernen Themen der empirischen 

Naturwissenschaft und war für die wissenschaftliche Diskussion um die Kosmologie 

und Astronomie von entscheidender Bedeutung. Es gibt auch die Mitschrift eines 

Schülers derselben Vorlesungen (cod. F 6, 2). Ein anderer Benutzer, der Jesuit Johan-

nes Ostorp, hat dieses Buch benutzt. Das Beispiel regt an, durch eine genaue Über-

prüfung des Umfelds weitere Vorlesungsmitschriften zu suchen, um die Lücken im 

überlieferten philosophischen Werk Pázmánys zu schließen. 

Einige Beispiele aus Pázmánys Philosophie zeigen, daß er gerade darin innovativ 

ist, daß er nichtscholastische Quellen rezipiert und seinen Schülern weitergibt. 

Die Logikvorlesung ist in einer Abschrift erhalten mit dem Vermerk, daß sie vom 

Kardinal persönlich als Vorbereitung für den Druck in Auftrag gegeben wurde. Er 

hatte sein Jugendwerk bis ins Alter für erhaltenswert gehalten und für die neue Uni-

versität Nagyszombat (Tyrnau) als Handbuch veröffentlichen wollen. Obwohl 

Pázmány als Erzbischof und Kardinal vorwiegend politisch und seelsorgerisch tätig 

war, hörte er nicht auf, sich für Philosophie zu interessieren. Daher nahm er auch im 

Alter an Disputationen der von ihm errichteten Universität in Tyrnau teil. 

Péter Pázmány (1570–1637) ist als Erzbischof von Esztergom, als Kardinal, als 

Theologe und Prediger und als ungarischer Schriftsteller bekannt.1 Demgegenüber 

                                                           
1 Werke: Péter PÁZMÁNY Összes munkái, Magyar sorozat [P.s. Sämtliche Werke, Ungarische 

Reihe ed. Königliche Ungarische Universität, 7 Bde. = PÖM] Budapest, 1894–1905; Petri Cardinalis 

PÁZMÁNY Opera omnia, Series latina, [ed. Königliche Ungarische Universität, 6 Bde. = POO] Bu-

dapest, 1894–1904, darin Bd. 1: Dialectica, 1894, Bd. 2: Physica, 1895, Bd. 3: Tractatus in libros de 
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blieb seine Tätigkeit als Philosophieprofessor an der Grazer Universität eine jugendli-

che Episode. Allerdings scheint er kurz vor seinem Tode die Veröffentlichung seiner 

Philosophievorlesung geplant zu haben – damit gab er ihr noch eine späte Approbati-

on und höchste Autorität.  

2. Jesuitische Schulphilosophie 

Schon sehr früh hatten Ignatius von Loyola und seine ersten Mitglieder der 1540 ge-

gründeten Societas Jesu erkannt, daß sie den reformatorischen und politischen Auf-

trag im Dienste der katholischen Kirche am besten erfüllen könnten, wenn sie für eine 

neue katholische Elite und eine gründliche Ausbildung nicht nur der eigenen Or-

densmitglieder, sondern der künftigen Führungspersönlichkeiten sorgten.2 Der Erfolg 

der Reformation und dementsprechend auch der Gegenreformation hing von den 

Schulen und Universitäten ab, darin waren sich alle konfessionellen Lager einig. Die 

ersten Jesuiten hatten ihre Ausbildung in Paris genossen und waren von der systema-

tischen Philosophie und Theologie der Spätscholastik sowie von dem Gemeingut des 

Humanismus geprägt.3 Deshalb entwarfen sie ein Studienprogramm, die Ratio studio-

rum, das mit einer humanistischen Grundausbildung in lateinischer Grammatik, Rhe-

torik und Poetik begann, sich in einem dreijährigen Philosophiekurs fortsetzte und in 

dogmatischer Theologie nach dem Vorbild der Summa Theologiae des Thomas von 

Aquin gipfelte. 

Der Philosophiekurs bestand aus einer Folge von Logik, Physik und Metaphysik. 

Zwar wurden auch Ethik und Mathematik unterrichtet, allerdings nur nebenher, ob-

wohl der Orden über einige gute Mathematiker verfügte, von denen Christoph Clavi-

                                                                                                                                           
coelo, de generatione et corruptione atque in libros meteorum, 1897, recensuit Stephanus BOGNÁR. 

– Umfassende Bibliographie: László POLGÁR, Pázmány-Bibliográfia = Pázmány Péter emlékezete, 

Halálának 350. évfordulóján [Zum Gedächtnis P.s am 350. Jahrestag seines Todes], ed. László 

LUKÁCS, Ferenc SZABÓ, Rom, 1987, 449–480. – Zur Biographie zuletzt umfassend István Bitskey, 

Pázmány Péter, Budapest 1986. – NB: Bei ungarischer Literatur wird hier – entgegen dem ungari-

schen Gebrauch – zuerst der Vorname, dann der Familienname genannt. Der vorliegende Beitrag ist 

eine verbesserte Fassung von: Paul Richard Blum, Die Philosophie des Kardinals: Scholastik und 

Humanismus bei Péter Pázmány SJ, in: Sapientiam amemus – Humanismus und Aristotelismus, 

Festschrift für Eckhard Keßler, München 1999. 
2 Vgl. Paul Richard BLUM, Philosophenphilosophie und Schulphilosophie – Typen des Philoso-

phierens in der Neuzeit, Wiesbaden 1998 (Studia Leibnitiana Sonderheft 27). 
3 Aus der Fülle der Literatur: John W. O’MALLEY, The First Jesuits, Cambridge, Mass. 1993, 

Kap. 6–7. 
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us in Rom der berühmteste ist. Die Physik konzentrierte sich auf den Stoff der Phy-

sikvorlesung des Aristoteles, ihr war die sogenannte partikulare Physik (über den 

Himmel, über Entstehen und Vergehen, Meteorologie) im Programm nachgeordnet. 

Die Metaphysik sollte zwar die Philosophie abschließen, da aber viele Themen der 

Ontologie bereits in der Logik und Physik abgehandelt werden mußten, da ferner die 

natürliche Theologie in den anschließenden theologischen Kursus verschoben wurde, 

schrumpfte sie oft auf einen Bruchteil der Unterrichtszeit des dritten Studienjahres 

zusammen. – Pázmány ist ein lebendiges Beispiel aus dieser Praxis. 

3. Pázmány als Philosophieprofessor 

Bekanntlich hat Pázmány, aus Großwardein (heute Oradea) in Siebenbürgen aus un-

garischem Adel von einem kalvinistischen Vater und einer katholischen Mutter 

stammend, nach der Schulausbildung bei den Jesuiten in Klausenburg (heute Cluj) 

das Noviziat der Jesuiten in Krakau und in Jaroslawl absolviert, dann Philosophie in 

Wien und Theologie in Rom studiert.4 Am Collegium Romanum lehrten damals die 

Theologen Muzio de Angelis, Pierantonio Spinelli, Miguel Vázquez und Juan Azor, 

doch konnte der Student auch die bedeutendsten Wissenschaftler des Ordens wie Be-

nedictus Pererius, Clavius und andere treffen. Dort hatte er offenbar Zugang zu den 

wichtigsten Strömungen der Philosophie, einschließlich der humanistischen Aristote-

liker, wie Jacopo Zabarella, dessen Methodenlehre er später oft zitiert, und der mo-

dernsten Antiaristoteliker wie Bernardino Telesio und Francesco Patrizi.5  

Es war die Zeit der endgültigen Redaktion des Lehrprogramms der Jesuiten, der 

Ratio studiorum, die 1599 veröffentlicht wurde. Pererius z.B. gehörte zu den Befür-

wortern einer gründlichen Ausbildung in Physik, während Francisco Suárez für eine 

breit angelegte Metaphysik plädierte, wie er sie denn auch 1597 in den Disputationes 

Metaphysicae vorlegte.6 Der Einfluß einzelner Philosophen des Ordens auf den jun-

                                                           
4 Miklós ŐRY, Pázmány Péter tanulmányi évei [P.s Studienjahre], Eisenstadt 1970; Nikolaus 

ŐRY, Suarez und Pázmány: Berührungspunkte in der Ekklesiologie, in: Homenaje a Eleúterio Elor-

duy SJ, Universidad de Deusto, Bilbao, 1978, 209–236. 
5 István GERENCSÉR, A filozófus Pázmány, Budapest, 1937, 21. 
6 Vgl. Anm. 2. 
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gen Pázmány und seinen Philosophiekurs7 muß noch im Detail untersucht werden, 

wie dies für die Theologie schon geleistet wurde.8  

Von Rom ging Pázmány nach Graz, also zurück in die 1563 errichtete Öster-

reichische Ordensprovinz, die damals von Vilnius bis Laibach und Alba Julia 

(Gyulafehérvár) reichte. In Graz wurde er am 26. Oktober 1597 („simul sub eadem 

forma et eadem actione”) zum Baccalaureus und Lizentiaten, sowie zum Magister der 

Artes und der Philosophie promoviert und zum Professor für Philosophie bestimmt.9 

Vom Oktober 1597 bis September 1600 unterrichtete er den Philosophiekurs.10 

Aus dieser Tätigkeit entstanden sechs kleine Disputationen, die alle in Graz bei Wid-

manstetter verlegt wurden: 

Theses philosophicae [Defendent: Joannes Ludeckius], August 1598; 

Theses philosophicae de vario ac multiplici ente philosophico [Defendent: Anto-

nius Zara], August 1598; 

Theses Philosophicae, de ente eiusque passionibus ac speciebus [Defendent: Ro-

medius Bendetto], August 1600; 

Philosophicae assertiones de speciebus corporis naturalis [Defendenten: Marti-

nus Havenzweig und Franciscus Scholtz], August 1600; 

Assertiones Philosophicae, de corpore naturali eiusque principiis et passionibus 

[Defendent: Henricus Scultetus], September 1600. 

Außer diesen fünf bisher bekannten11 Disputationen oder Thesenschriften gibt es 

noch eine weitere: 

                                                           
7 Eine unvollständige Liste zitierter Autoren bei József FÉLEGYHÁZY, Pázmány bölcselete [P.s 

Philosophie], Budapest 1937, 219–222, und GERENCSÉR (Anm. 5), 60–68. 
8 ŐRY 1978 (wie Anm. 4), und Ferenc SZABÓ, Pázmány théologien, in: Folia theologica (Buda-

pest) 1990, 44–62, Ders., A teológus Pázmány, Rom 1990; Ders.: La teologia del Cardinal Pázmány, 

in: Storia religiosa dell'Ungheria, ed. Adriano Caprioli, Luciano Vaccaro, Milano, 1992, 201–211. 
9 Johann ANDRITSCH, Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität 

Graz, Graz 1965 (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 22), 27. Ders., Die 

Matrikeln der Universität Graz, Bd. 1: 1586–1630, Graz 1977 (Publikationen aus dem Archiv der 

Universität Graz 6,1), 101, Nr. 193. 
10 Ab Oktober 1600 ist Pázmány in Vágsellye (Sala nad Vakom) und Kassa (Kosice) in der heu-

tigen Slowakei als Missionar tätig; 1603–1607 lehrt er Theologie in Graz; 1616 wird er Erzbischof 

von Esztergom und 1629 Kardinal (Bitskey, wie Anm. 1, 219–221). 
11 Titelblattkopien und Exemplarnachweise in Theodor GRAFF, Bibliotheca Widmanstadiana, 

Die Druckwerke der Grazer Offizin Widmanstetter 1586–1805, Graz 1993, 36, 41, Nr. 129, 130, 

149–151. Kollationiert von Gedeon BORSA, Pázmány Péter nyomtatásban megjelent korai vizs-

gatételei [P.s im Druck erschienene frühe Prüfungsthesen] (Graz 1598–1600), in: Magyar 

Könyvszemle 94 (1978) 187–192. – Keine dieser Disputationen ist in der Bibliographie (Anm. 1) 
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Theoremata philosophica de mundo et eius partibus [Defendent: Ioannes Kym-

bar], September 160012 

Solche Disputationen haben in der Regel den Lehrer als Praeses zum Verfasser 

und geben dessen wichtigste Thesen, gewissermaßen die Ergebnisse der ausführli-

chen Abhandlungen in den Vorlesungen wieder, die der Promovend dann zu verteidi-

gen hatte. Von besonderem Wert sind die Thesen zum Seinsbegriff, weil Pázmánys 

Vorlesungen zur Metaphysik nicht erhalten sind. Eine genaue Untersuchung der The-

sen muß auf eine spätere Gelegenheit verschoben werden. 

4. Handschriften 

Die in der Werkausgabe veröffentlichte Logik und Physik beruht auf Handschriften 

der Budapester Universitätsbibliothek. Vor allem gibt es ein Autograph seiner Vorle-

sung über die Physik, einschließlich de coelo, de generatione et corruptione und Me-

teorologie (cod. F 6,1). Pázmány notiert am Rand regelmäßig, wann er die Vorlesun-

gen geschrieben und wann er sie gehalten hat. So begann er mit der Niederschrift der 

Physik am 22. Juni 1598, die Vorlesung begann am 13. Januar 1599.13 Der Dritte 

Traktat zu De generatione et corruptione endet mit der Notiz: „Finij in scholis An. 

1599 die 20 Septemb., quo finem lectionibus imposui: lectionibus in scholis lectis 

243. philosophiae naturalis.”14 Auf der nächsten Seite zum Beginn der Disputatio de 

mistione (d.i. Meteorologie IV) merkt der Professor an: „In scholis coepi 4 Novemb. 

                                                                                                                                           
aufgeführt, auch nicht bei Charles H. LOHR, Latin Aristotle Commentaries, 2: Renaissance Authors, 

Florenz 1988, s.v. 
12 München, Bayerische Staatsbibliothek 4 Diss. 1206.22. Das Datum handschriftlich ergänzt zu: 

20. September 1600, horis antemeridianis.  

Die Thesen sind gegliedert in: De parte mundi suprema quoad eius essentiam, [...] quo ad ac-

cidentia, de parte mundi sublunari quo ad essentiam in communi, de accidentibus communibus Sub-

lunarium, de essentiis particularibus Mundi sublunaris, de mundo parvo. – Ein weiteres Expl. exisi-

tiert in der Nationalbibliothek Vilnius; für den Hinweis darauf danke ich Romanas Pleckaitis; vgl. R. 

PLECKAITIS, Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje, Filosofija Lietuvos mokyklose XVI–XVIII 

amziais, Vilnius, 1975, S. 19, 101–102, 132, 178–179, 184–185. – Kymbar ist offenbar erst im letz-

ten Jahr zu Pázmány gewechselt, am 13. 4. 1598 hatte er noch unter Guilielmus Wright das Bacca-

laureat erworben: ANDRITSCH, Matrikeln (Anm. 9) 102, Nr. 204, 104, Nr. 250. 
13 Fol. 1r; weitere Datumseinträge: foll. 24r, 24v, 35r, 44v, 62r, 74v, 76r, 77r, 87r, 87v, 99v, 

113r, 141v, 155r, 156r, 181r, 183r, 200r, 209r, 236r, 254r, 257r, 301r, 363r, 395v, 420r. Die Blätter 

sind sporadisch von späterer Hand mit Bleistift numeriert. 
14 Fol. 395r. Auf fol. 254r, beendet 28. Juni 1599, waren es noch 170 Lektionen. 
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1599 quo die post vacationem studiorum.” Man kann an diesen Daten die Praxis des 

Philosophieunterrichts verfolgen, so z.B. daß der Dozent etwa eine Woche je Disputa-

tion diktierte. Allerdings gibt es eine Unstimmigkeit: Der unmittelbar folgende und 

letzte Teil der Vorlesung, De rebus meteorologicis Disputationes,15 ist datiert: „18 

Novemb. 1598 Graecii in scholis coepi 11 Decemb. 1598 cum propter pestem16 in 

scholis pergere in physica non possem” (fol. 420r). Einerseits schließt die Vorlesung 

sachlich und auch zeitlich an die vorangegangenen Lektionen an, so daß sie im De-

zember 1599 begonnen worden sein kann. Andererseits scheint Pázmány schon im 

Winter 1598/99 über Meteorologie gelesen zu ahaben; hierzu fehlen weitere Informa-

tionen. Die Handschrift endet nach dreißig weiteren Blättern und schließt mit einzeln 

stehenden Notizen über die Donau und den Nil ab (foll. 455v–456r). 

Von philosophischem Interesse ist die Feststellung der Vorlesungsdaten deshalb, 

weil Pázmány offenbar die spezielle Physik sehr ausführlich behandelt hat, diese ent-

hält die damals modernen Themen der empirischen Naturwissenschaft und war für die 

wissenschaftliche Diskussion um die Kosmologie und Astronomie von ent-

scheidender Bedeutung. Mit dem Siegeszug der experimentellen und empirischen 

Wissenschaften wurden die Schlachten mit den Gegnern der Jesuiten, der Katholiken 

oder der Christen allgemein auf dem Feld der speziellen Physik geschlagen, das galt 

vor allem für die Eucharistielehre.  

Pázmánys Vorlesungen zu De anima und zur Metaphysik dürfte er demnach im 

Januar oder Februar 1600 begonnen und bis zum August oder September fortgesetzt 

haben. Auf ihren Inhalt können wir höchstens aus den oben angeführten gedruckten 

Thesen schließen. Dazu ist allerdings zu bemerken, daß die Thesen von 1598 nicht 

notwendigerweise von Pázmány selbst stammen, denn die Defendenten, Joannes 

Ludeckius und Antonius Zara, gehörten nicht seinem Kurs an, sondern dem des Vor-

jahres von Hieronymus Laelius.17 P. Laelius war von 1595 bis 1598 Philosophie-

professor in Graz und ging 1599 nach Rom zum Theologiestudium;18 vielleicht mußte 

                                                           
15 Die Werkausgabe (POO, III, 454) gibt den Titel mit „Tractatus in reliquos libros meteorum” 

wieder, Pázmány hebt jedoch unter Berufung auf Zabarella hervor, daß das vierte Buch der Meteoro-

logie des Aristoteles sachlich zu De generatione gehört (POO, III S. 454 f.), weshalb er es vorgezo-

gen hat.  
16 Am 15. 9. 1997 teilt mir freundlicherweise Univ.– Doz. Mag. Dr. Alois Kernbauer, Karl-

Franzens-Universität, Universitätsarchiv, per e-mail mit, „daß die Universität Graz tatsächlich von 

Oktober 1598 bis Jänner 1599 wegen einer Pestepidemie gesperrt war”. 
17 ANDRITSCH, Matrikeln (Anm. 8) 101, Nr. 197, 199: Baccalaureat unter L[a]elius, 13. April 

1598. 
18 Ladislaus LUKÁCS, Catalogus personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., I (1551–

1600), Rom 1978 (Monumenta Historica Societatis Iesu 117), 714. 
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Pázmány ihn schon für die Promotion im August 1598 vertreten. Antonius Zara, Diö-

zesanpriester von Aquileia, war von 1601 bis zu seinem Tod 1621 Bischof von Pede-

na (Piben) in Istrien19 und veröffentlichte 1615 eine Anatomia ingeniorum et scientia-

rum,20 eine Enzyklopädie der Wissenschaften. Sie beginnt mit einem durchgehend 

den Österreichischen Erzherzog Ferdinand ansprechenden Traktat De hominis digni-

tate et praestantia, in dem besonders die Verdienste der Familie Zara um den Kampf 

gegen die Türken gepriesen werden. Der Hauptteil des Werkes ist der Potenz des In-

tellekts und der Memoria in den Wissenschaften gewidmet. In der humanistisch-

barocken Rhetorik und Zitatenfülle fällt allerdings die scholastische Terminologie des 

Kapitels zur Metaphysik auf. Unabhängig davon, ob Zara Pázmánys oder Laelius’ 

Thesen vorgetragen hat, jedenfalls sind sie in der Anatomia wiederzufinden, wo es 

z.B. heißt:  

Ac cum Philosophia in id incumbat, ut rerum varietate mentem perficiat, fit, ut 

quidquid sub Reale Ens, cuius proprie est Veritas, cadit, id ipsius obiectum sit.21  

Das entspricht der ersten These von 1598:  

Metaphysicae obiectum praestantissimum Ens quatenus Ens nostra sententia veras 

habet, realesque Passiones, quae nihil aliud sunt formaliter quam rationes qua-

edam ex ipso ente originem ducentes (...).22 

Noch einmal zur Handschrift: Daß überhaupt die Handschrift seiner Physik erhal-

ten ist, ist ein relativ seltener Fall. Wir besitzen sogar, ebenfalls in der Universitäts-

bibliothek Budapest, die Mitschrift eines Schülers derselben Vorlesungen (cod. F 6, 

2). Der viel häufigere Fall sind solche von Schülern mitgeschriebene und bearbeitete 

Vorlesungen, die vom Professor approbiert und anläßlich der Promotion gedruckt 

                                                           
19 Conrad EUBEL, Patritius GAUCHAT, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, 4, Müns-

ter 1935, 277. Erwin GATZ (Hg.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reichs 1448 bis 1648, Berlin 

1996, 770. 
20 Antonius ZARA, Anatomia ingeniorum et scientiarum sectionibus quattuor comprehensa, 

Venetiis (Ambrosius Deus) 1615, 592 S. 4to. 
21 Sect. 3, membrum 3, p. 419. NB: Diese Definition gilt der Philosophie, das obiectum der 

Metaphysik wird damit konform definiert, p. 420: „Ens, ut Ens est Reale, quo suo amplexu finitum, 

et infinitum, substantiam, et accidens, creaturas, Deum, et angelos contineat, ut lumine naturali, et 

philosophico ratiocinio cognosci possunt.” Es folgt eine ausführliche Engellehre. 
22 Péter PÁZMÁNY, Theses philosophicae de vario ac multiplici ente philosophico, Graz 1598, 

A3. Die Thesen sind eingeteilt: De ente metaphysico, de ente physico, de ente mathematico, de ente 

morali, de ente logico. Man beachte die gegenüber dem bei Jesuiten unterrichteten Kursus umgekehr-

te Reihenfolge. 
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wurden. Die parallelen Handschriften erlauben uns also einen Blick in die Werkstatt 

des Professors Pázmány und in die tatsächliche Lehre, denn bekanntlich bestand die 

Unterrichtspraxis im wörtlichen Diktat.  

Eine Besonderheit des Autographs sind die zahlreichen Randnotizen des Verfas-

sers, die – der Tinte nach zu schließen – zu verschiedenen Zeiten entstanden.23 Aus 

der Schüler-Mitschrift können wir sehen, daß diese Marginalien manchmal mitdiktiert 

wurden, manchmal auch nicht. Einige Formulierungen weichen vom Autograph ab. 

Die Marginalien stammen also wenigstens zum Teil aus der Zeit des Kurses selbst. 

Leider hat der Herausgeber der Werkausgabe Pázmánys von 1895–1897 die Margina-

lien nur z.T. in den Druck übernommen und vor allem nicht gekennzeichnet. (Trotz-

dem müssen wir ihm dankbar sein, daß er die winzige und eigenwillige Handschrift 

Pázmánys entziffert hat.) Die Schüler-Handschrift ist jedenfalls mit Sicherheit kein 

„apographon”, wie es der Herausgeber bezeichnet,24 sondern eine parallele Überliefe-

rung. 

Regelmäßig sind im Autograph Verweise auf die Disputationes metaphysicae des 

Francisco Suárez nachgetragen. Da der Schüler gelegentlich auch solche Verweise in 

seinem laufenden Text bringt,25 können wir annehmen, daß Pázmány während der 

Zeit der Vorlesung also 1598/99 das 1597 erschienene Werk durchgearbeitet und auf 

seine Physikvorlesung bezogen hat. Die meisten Randnotizen zu Suárez enthalten nur 

kurze Hinweise auf Stellen in dessen Werk ohne eine Auseinandersetzung mit dem 

Inhalt. Trotzdem wäre ein Vergleich seiner Lehre mit der des Spaniers interessant für 

die Entstehung der jesuitischen Philosophie des 17. Jahrhunderts.26 Pázmány wider-

legt damit indirekt auch den Bedarf an einer umfangreichen Metaphysik, da er wie in 

der jesuitischen Schulphilosophie üblich die meisten metaphysischen Themen in den 

vorangehenden Teilen des Kurses abhandelte. Suárez’ Werk ist für ihn offenbar 

Steinbruch für gute philosophische Argumente. 

Leider ist das Handexemplar Pázmánys, das er bei der Arbeit mit Suárez benutzt hat, 

unbekannt, es befindet sich nach meinen Recherchen weder in der Universitäts-

bibliothek Graz, noch in der Wiener Nationalbibliothek, der Universitätsbibliothek Bra-

tislava, der Nationalbibliothek Matica Slovenská in Martin, noch in der Staatlichen Bib-

liothek in Olmütz, und auch in keiner der Budapester Bibliotheken. Dort habe ich auch 

                                                           
23 Fol. 139r ein Nachtrag nach 1605 mit Hinweis auf ein libellus de monstro [...] 1605 authore 

Joann. Riolano. 
24 BOGNÁR, POO, II, p. VII. 
25 Z.B. cod. F 6,2, fol. 411v., allerdings weniger ausführlich als die entsprechende Stelle in cod. 

F 6,1. 
26 Hinweise bei GERENCSÉR (wie Anm.5), 103, und FÉLEGYHÁZY (wie Anm. 7), 176–178. 
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keine Vorlesungsmitschriften gefunden, die auf Pázmány zurückgehen könnten.27 Die 

Universitätsbibliothek Bratislava besitzt eine Reihe von Drucken aus dem 16./17. 

Jahrhundert, die aus dem Kolleg von Vágsellye stammen und später (zumeist ab 

1632) im Kolleg bzw. der Universität von Tyrnau waren, darunter die Disputationes 

Metaphysicae des Franciscus Suárez in einer Ausgabe von Venedig (Baretius) 1599 

(Signatur 17 AB 281), auch Werke von Franciscus Toletus (17 E 22, 17 E 364), Pet-

rus Fonseca (17 F 641) und Benedictus Pererius (17 G 2423), die denselben Weg 

genommen haben, und von Pázmány hätten benutzt werden können. Da man bei den 

bisherigen Forschungen diesen Teil von Pázmánys Handbibliothek noch nicht gefun-

den hat, wird man auf durch Fleiß geförderte Zufälle angewiesen sein. 

Die Schüler-Mitschrift ist in einen mit Prägestempel dekorierten Einband gebunden und 

hat Goldschnitt. Offenbar hat der Schüler sie auf Dauer verwahren wollen. Die Prägung 

enthält das Datum 1599, also das Jahr der Vorlesung, und die Initialen M.H.S.N.S. Der ein-

zige Student der Physik-Klasse 1599 in Graz, dessen Name zu diesen Initialen paßt, war 

Henricus Scultetus.28 Es ist also sehr wahrscheinlich der Schreiber der Handschrift. Scultetus 

hat auch die Assertiones Philosophicae, de corpore naturali eiusque principiis et passioni-

bus vom September 1600 (s.o.) verteidigt, die dem Inhalt der Handschrift entsprechen.  

Ein anderer Benutzer, der Jesuit Johannes Ostorp, hat sich von seinen Oberen die 

Erlaubnis zur Benutzung des Buches geben lassen, wie auf dem vorderen Innendeckel 

vermerkt ist.29 Ostorp (Ostorphius), 1573–1620, stammte aus Recklinghausen in 

Westfalen, war in Wien in den Orden eingetreten und studierte 1599–1603 in Graz 

Philosophie und Theologie, und zwar kam er im Jahr 1599 in die Metaphysik-Klasse, 

während Pázmány Physik las. Später wurde er in Graz und in Wien Philosophie-

professor. Da über den Lebenslauf des Scultetus nichts weiter bekannt ist, gibt es kei-

ne Indizien, wie Ostorp in den Besitz seiner Mitschrift gekommen ist. 1606–1607 las 

er selbst Physik und Metaphysik in Graz; die Mitschrift eines Schülers, Henricus 

Stadtfeldt, der später ins Benediktinerkloster St. Lamprecht ging, ist erhalten.30 Auch 

                                                           
27 An dieser Stelle sei den Bibliothekaren der genannten Bibliotheken herzlich gedankt, beson-

ders Frau Dr. Klára Mészárosová und Lic. iur. István Németh. 
28 ANDRITSCH, Matrikeln (Anm. 8), 18 Nr. 46: 1597 als logicus eingeschrieben: Henricus Scul-

tetus, Silesius, Nissenus. Vgl. S. 172: am 4. November 1597 im Ferdinandeum registriert, ab 20. 

Januar 1598 im Konvikt. Scultetus wurde nicht Jesuit, deshalb taucht er nicht bei LUKÁCS (Anm. 18) 

auf. Die Abkürzung auf dem Deckel ist also aufzulösen als: Magister Henricus Scultetus Nissenus 

Silesius. 
29 Cum facultate superiorum utitur Joann. Ostorp. Societatis Jesu. 
30 Universitätsbibliothek Graz, cod. 1390: [Johannes OSTORPIUS,] Disputationes XII In octo 

Aristotelis libros physicorum duae item in quatuor de coelo traditae a R. P. Ioanne Ostorpio (...). 

Exceptae a Ioanne Henrico Stadtfeldt Trevirensi A. MDCVI, 209 mit Bleistift gezählte Bll., darin ab 
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Ostorp zitiert zahlreiche Quellen, Pázmány habe ich dort beim Überfliegen nicht er-

wähnt gesehen. Im Hinblick auf den Usus in Graz ist erwähnenswert, daß der Teil 

über De anima aus sieben Disputationen besteht, einschließlich über die Sinnes-

wahrnehmung (disp. 5), während erst die abschließende Disputation die rationale See-

le behandelt: „De anima rationali eiusque potentiis tum ut est forma unita materiae, 

tum ut est materia separata.”31 Es ist ferner festzustellen, daß auch bei Ostorp der Me-

taphysik ein relativ schmaler Raum zugemessen wird, während die natur-

wissenschaftlichen Themen breit diskutiert werden. Das Beispiel zeigt aber vor allem, 

daß eine genaue Überprüfung des Umfelds Chancen eröffnet, weitere Vorlesungs-

mitschriften zu finden, um die Lücken im überlieferten philosophischen Werk 

Pázmánys zu schließen.32 

5. Einige philosophische Themen 

Das Autograph enthält auf den Vorsatzblättern kurze, mit verschiedenen Tinten ge-

schriebene Exzerpte aus Hippokrates, Julius Caesar Scaligers Schrift gegen Girolamo 

Cardano, Plinius und Seneca, womit die Breite von Pázmánys Interessen illustriert 

wird. Seneca wird in den Vorlesungen Pázmánys häufig zitiert.33 Das Zitat aus Scali-

ger ist nicht in die Edition der Opera übernommen worden, es lautet:  

                                                                                                                                           
fol. 181v: In quattuor libros de Coelo; und cod. 1329: [Johannes Ostorpius,] In Duobus libros Aristo-

telis De Generatione et Corruptione, 273 mit Bleistift gezählte Bll., darin ab fol. 83r in meteorum 

Aristotelis l. 4, ab fol 107r de anima disputationes septem, ab fol. 240 in Quatuordecim libros meta-

physicorum Aristotelis; datiert fol. 273r: 4. Maii MDCVII. – Vgl. Anton KERN, Die Handschriften 

der Universitätsbibliothek, 2 Bde. Graz/Leipzig 1942–1956; Maria MAIROLD, Die Handschriften der 

Universitätsbibliothek, Nachträge und Register, Graz 1967. (An dieser Stelle sei Frau Hofrat Mairold 

für Rat und Hilfe gedankt.) 
31 Cod. 1329, fol. 213r. 
32 Zu diesem Zweck seien hier die namentlich bekannten zumindest zeitweiligen Teilnehmer 

seines Kurses 1597–1600 genannt: Jesuiten (nach LUKÁCS, wie Anm. 17, 576, 587, 602): Herman-

nus Volmari, Abraham Köberle, Fridericus Hunecken, Stephanus Nagy, Adam Prionius, Albertus 

Capedines (Capen<n>ides), ab 1599: Ioannes Trescherus, ab 1600: Franciscus Öllerus; weitere Stu-

denten (nach ANDRITSCH, Matrikeln, wie Anm. 9, 103 Nr. 223–228, 104, Nr. 246–251): Henricus 

Scultetus, Silesius; Romedius Benedetto, Tyrolensis; Martinus Chronitius, Austriacus; Martinus 

Hawenzweigk, Prutenus; Nicolaus Kaldi, Ungarus; Franciscus Scholtz, Ungarus; Valentinus Coroni-

us SJ; Joannes Kymbar, Lithwanus. 
33 Vgl. auch Vince LAKATOS, L. Aeneas Seneca Pázmány prédikációiban [Seneca in P.s Predig-

ten] in: A keszthelyi katolicus gymnázium Értesítöje 1906, 9–54. 



 45 

Scaliger Exercit. 324 / <Qui>Aristoteli (ait Cardano) fabrum antetulisti, <non mi-

nus illis ipsis artibus erudito> et Joanni Duns Scoto qui fuit lima veritatis, et Joan-

ni Suisset Calculatori, qui pene modum excessit ingenii humani. qui ocham prae-

teriisti, cuius ingenium ingenia omnia vetera subvertit, nova ad invictas insanias, 

ob incomprehensibilibus subtilitates fabricavit atque conformavit.34 

Der Vorwurf Scaligers gegen Cardano, den Pázmány übrigens auch sonst zitiert, 

kreist um die Frage der Originalität und der empirischen Praxis der Wissenschaften 

Bekannt ist, daß Pázmány in seiner Physikvorlesung ausführlich die Theorie des 

Nikolaus Kopernikus referiert, wonach die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht, 

sondern sich um die Sonne als Zentrum dreht.35 Ende des 16. Jahrhunderts war die 

kopernikanische Lehre noch nicht förmlich verboten, vielmehr galt sie als interessante 

Hypothese.36 Und als solche behandelt sie auch Pázmány.37 Er erwähnt unter Beru-

fung auf Kopernikus das folgende Gedankenspiel: Das Auge, das sich auf der Ober-

fläche der Erde befindet, enthält in sich die Mitte des Himmels, so daß auf sinnlicher 

Ebene das Auge von der Oberfläche der Erde aus soviel vom Himmel sieht, wie es 

braucht, als ob das Auge im Zentrum stünde.38 Pázmány hebt hier einen Gedanken 

hervor, aus dem Giordano Bruno kurz zuvor das Argument bezogen hatte, daß die 

Welt unendlichviele Zentren hat, da das Zentrum der Welt immer dort ist, wo der 

Betrachter steht.39 Das naturtheoretische Thema, das hier abgehandelt wird, ist der 

Geltungsanspruch physikalischer Theorien für die Realität. Die klassische Physik hat 

sich immer schwer getan, auch noch bei Isaac Newton, sich mit bloßen Hypothesen 

                                                           
34 Spitze Klammern markieren ausgelassenes aus der Vorlage: Julius Caesar SCALIGER, Exoteri-

carum exercitationum lib. XV. De Subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. Frankfurt (Wechel) 1576, 

1028. 
35 Es haben sich noch keine Nachweise gefunden, daß der Jesuit dem damals in Graz wirkenden 

Astronomen Johannes Kepler begegnet ist: Johann ANDRITSCH, Gelehrtenkreise um Johannes 

Kepler in Graz, in: Johannes Kepler 1571–1971, Gedenkschrift der Universität Graz, Graz 1975, 

159–195; 180. 
36 Um 1600 wurde für das Grazer Jesuitenkolleg eine Handschrift angefertigt: Nicolai Copernici 

Von den revolutionibus das erste Buch. Vgl. KERN (wie Anm. 30) Bd. 1, cod. 560.  
37 POO, III, 65–70, de coelo, disp. 2, qu. 1, als Quarta sententia. 
38 POO, III, 80, de coelo, disp. 3, qu. 2: „Nunc autem oculus in superficie terrae existens mediet-

atem coeli continetur, ita ut quoad sensum tantam coeli partem ex superficie terrae videt, quantam si 

in centro esset oculus constitutus.” 
39 Vgl. POO, III, 2–3, De coelo, gegen die Pluralität der Welten: Zwar gilt, „de facto extra hoc 

universum non dari portionem materiae, demonstrari non potest”, dennoch ist – wegen der aristoteli-

schen Annahme der natürlichen Schwere – der Gedanke, „centrum terrae alterius mundi fore centrum 

huius mundi, ridiculum”. 
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zu befassen. Eine gute Theorie handelt von der Wirklichkeit, nicht von der Stimmig-

keit der möglichen Annahmen. Pázmány polemisiert deshalb gegen die Behauptung, 

die sphärische Form des Himmels sei daraus zu beweisen, daß die astronomischen 

Geräte, die mit einem sphärischen Himmel rechnen, funktionieren. Kopernikus ist für 

ihn ein Beispiel, daß man dennoch die gängigen astronomischen Hypothesen in Zwei-

fel ziehen kann.40 

Pázmány hat sich intensiv mit der Frage der zentralen Stellung der Erde befaßt. So 

trägt er das Gedankenexperiment vor: Denken wir uns eine Ameise, die sich ganz 

alleine fortbewegt, ohne daß sich irgendetwas anderes bewegt. Dann wird die Mitte 

der Erde, zu der die Ameise hingeht, jetzt schwerer, und die, von der sie sich wegbe-

wegt, leichter. Die Folge ist, daß die Frage des Zentrums relativ zu sehen ist.41 

Die Kopernikanische Lehre scheint auch in Pázmánys Disputation über die Kör-

per durch. Denn im ersten Paragraphen faßt er den Begriff Körper so, daß er sowohl 

die irdischen, aus Materie und Form zusammengesetzten Körper, als auch den Him-

melskörper umfaßt, obwohl er weder Materie noch Form hat.42 Folglich ist der Him-

mel auch nicht beseelt.43 Vor allem aber war die substantielle Gleichheit von Himmel 

und sublunarer Welt eine Grundvoraussetzung der Astronomie Galileis. Ob der Him-

mel von einer Intelligenz bewegt wird, wie es die arabische Philosophie vor allem 

lehrte, ist für ihn nur durch Autorität wahrscheinlich gemacht. Ob nun die Sterne sich 

frei bewegen (das ist die sachliche Implikation der kopernikanischen Lehre) oder in 

vielfachen Umkreisen bewegen, ist für ihn Gegenstand der laufenden Diskussion. 

Wenn sie allerdings von Intelligenzen bewegt werden, dann ist ihre Bewegung weder 

natürlich noch gewaltsam, sondern übernatürlich (und folglich kein Gegenstand der 

Physik mehr.)44  

                                                           
40 POO, III, 76, De coelo, disp. 2, qu. 2: „maxime si quis vulgatas astronomorum hypotheses 

quas ipsi efficaciter probare non possunt in dubium revocet, et dicat v.gr. stella per se moveri et non 

infixas simul cum orbibus etc.” Dazu in der Hs. am Rand: „Copernici sententia.” 
41 POO, III, 371, de gen. et corr. disp. 3, qu. 4, dub. 2. 
42 Philosophicae assertiones de speciebus corporis naturalis, 1600, § I: „tota naturalium corporum 

universitas [...], Coeli nimirum, Elementa, et quae ex Elementorum mistione sunt generata [...]”. 
43 Ibid. § II: „Caelos, ut [...] nullam enim materiae et formae compositionem admittunt, sed 

simplices sunt, ex quo nec animatos esse facile colliges.” Vgl. POO, III, 4–23, De coelo, disp. 1, qui 1. 
44 Philosophciae assertiones, § V: „Stellaene autem per sese ac solutae, an orbes ipsi varijs ac 

multiplicibus motionibus in orbem resolvantur, magna iam pridem contentione, non sine probabilibus 

utriusque partis rationibus disputatur. Ab Intelligentia autem circumagi, tantorum virorum, qui id 

asserunt, autoritas probabile facit. Quod si ita sit, eius motum nec naturalem nunc esse, nec violen-

tum, sed praeternaturalem censemus, quietem illius postmodum fore naturalem.” – Vgl. die inhaltlich 

ähnliche Aussage in Theses de vario ac multiplici ente, 1600, § XXII: „Caelum [...] secundum se 
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Pázmány las über die Logik unter dem humanistischen Titel Dialectica. In der 

einleitenden Disputation (qu. 1, art. 1) vergleicht er die inhaltlichen Vorzüge der Be-

zeichnungen Logik, Dialektik und Organon. Logik heißt so, ut significat sermonem 

etiam internum rationis, seu intellectus operationes;45 Dialektik, sofern sie beweist, 

„dari locos, qui ex se non magis determinati sunt ad unam partem contradictionis, 

quam ad aliam concludendam”;46 „instrumentum seu Organum” heißt sie schließlich, 

insofern sie jeden, der sich mit einer Wissenschaft befassen will, lehrt, „quales in ea 

scientia probationes expectare debeat”.47 In einem eigenen Artikel (disp. prooem, qu. 

1, art. 4) behandelt er die logische Invention – das wichtigste Thema humanistischer 

Wissenschaftstheorie – und verbindet die beiden Bedeutungen ‘Findung von logi-

schen Argumenten’ und ‘Erfindung der Logik’ miteinander: Die Logik wurde aus der 

Erfahrung erfolgreicher Überlegungen erfunden, bei der die richtigen gedanklichen 

Operationen auf ihren modus operandi hin untersucht wurden, und dadurch entdeckt 

wurde, daß es die Operationen sind, die in allen Forschungsbereichen richtige Schlüs-

se erzeugen.48 So stellt Pázmány eine wissenschaftstheoretische Frage, nämlich die 

nach den materialen oder formalen Wahrheitsansprüchen der Logik, in der Form einer 

genetischen Erklärung dar. Auch dies ist ein moderner Ansatz im Rahmen der Schul-

philosophie. Dies bestätigt sich auch darin, daß Pázmány die regressus-Lehre des 

Jacopo Zabarella positiv aufnimmt. Dieser Regreß sieht zunächst wie ein Zirkelschluß 

aus, er erhält aber seine wissenschaftliche Beweiskraft daher, daß vor dem Rückgang 

auf die Wirkungen die zunächst angenommenen Ursachen auf ihre Bedeutungen und 

Implikationen hin analysiert werden, deshalb wissen wir beim Rückgang in den empi-

rischen Bereich mehr als vorher und haben somit die Ursachen für die Wirkungen 

wissenschaftlich bewiesen.49 Pázmány legt den Akzent darauf, daß in beiden Fällen 

von Prämissen auf Folgen geschlossen wird, zunächst durch Induktion, also Auf-

                                                                                                                                           
absolute spectatum a propria forma cieri repugnantiam nullam importare videtur”; ebenso Theorema-

ta philosophica de mundo et eius partibus, 1600, § IV: „Et quamvis ad generationem et corruptionem 

inferiorum concurrat, tamen sua natura ingenerabile, et incorruptibile, nihil omnino Sacrae Scrip-

turae, veritatisque maiestati paeiudicantes, asseveramus.” – POO, III, 14, De coelo, disp. 1, qu. 1, 

dico primo. 
45 POO, I, 3. 
46 POO, I, 5. 
47 POO, I, 7. 
48 POO, I, 13, disp. proeom, qu. 1, art. 4: „in huiusmodi rectis operationibus advertisse modum 

homines, qui in operando observaretur [...]. [...] deprehenderunt tandem velut a priori causam, cur hi 

modi essent necessarii quoad consequentiam [...]”. 
49 Vgl. Heikki MIKKELI, An Aristotelian Response to Renaissance Humanism. Jacopo Zabarella 

on the Nature of Arts and Sciences, Helsinki, 1992. 
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nehmen vorgefundener Fakten, sodann werden die Schlüsse selbst zu Prämissen, in-

dem die erschlossenen Ursachen durch Definition zerlegt werden.50 Mit dieser Erklä-

rung kann Pázmány die humanistische Wissenschaftsmethode übernehmen, wie es 

auch schon seine Lehrer in Rom getan haben. 

Dies sind einige Beispiele dafür, wie Pázmánys Philosophie gerade darin innova-

tiv ist, daß er auch viele nichtscholastische Quellen einarbeitet und seinen Schülern 

weitergibt, und gerade darin ist er wiederum ein guter Scholastiker. Félegyházy hat 

ihn deshalb einen großen Eklektiker im guten Sinne des Wortes genannt.51 

6. Der Plan eines Philosophie-Lehrbuchs 

Die Logikvorlesung ist in einer schönen aber fehlerhaften und unvollständigen Ab-

schrift erhalten, leider fehlt das Autograph; sie trägt auf dem Titelblatt den Vermerk, 

daß sie vom Kardinal persönlich als Vorbereitung für den Druck in Auftrag gegeben 

wurde: „Haec Logica, sumptibus D. Cardinalis Petri Pazmany ex Autographo ipsius 

Cardinalis descripta est in ordinem ad typum, sed imprimi non potuit, morte Authoris 

interveniente.”52 Der Eintrag stammt von derselben Hand wie der Eintrag auf der 

Physikvorlesung: „Hic tractatus Philosophicus in libros Physicos Aristotelis, et alios, 

ab ipso Fundatore Academiae, qui Graecij eos composuit et dictavit, Collegio Tyrna-

viensi donatus est A. 1635. Vivat memoria Cardinalis Pazmany.”53 Beide Einträge 

wurden nach dem Tod Pázmánys gemacht, und zwar von dem ersten Rektor der Uni-

versität Nagyszombat (heute Trnava), Georgius Dobronoki, dies zeigt ein Vergleich 

mit der Handschrift – ebenfalls in der Budapester Universitätsbibliothek (cod. Collec-

tio Prayana 30) des von Dobronoki geschriebenen Tagebuchs der Universität: Actuum 

Academicorum collegij Societ. Jesu Tyrnaviae, Tomus Decimus Septimus (1636–

1733). 

                                                           
50 POO, I, 558, In lib. post. anal., disp. 3, qu. 2: „si enim praemissae demonstrationis sunt cogni-

tae inductione etc. potest ex illis inferri conclusio, quae vicissim conclusio, si aliunde cognita sit, per 

inductionem scilicet vel iis modis quibus partes definitionis indagari diximus, assumi potest ad pro-

bandum aliquam praemissam, et etiam si aliunde non esset cognita quam per praemissas, si tamen 

praemissae ante assensum conclusionis aliunde cognoscantur, poterunt inferri ex conclusione proba-

ta.” 
51 József FÉLEGYHÁZY, A teológiai tudományok egyetemes és hazai története [Allgemeine und 

einheimische Geschichte der theologischen Wissenschaften], Budapest 1942, 145. 
52 Universitätsbibliothek Budapest, cod. F 7. 
53 Cod. F 6,1, Vorsatzblatt. 
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Der Kardinal-Philosoph hatte sein Jugendwerk bis ins Alter für erhaltenswert ge-

halten und sogar für die neue Universität als Handbuch veröffentlichen wollen. Auch 

das ist ungewöhnlich, denn die meisten Philosophiekurse der Zeit wurden unmittelbar 

nach der Abfassung veröffentlicht. In der Tat gab es in dieser Region einen Mangel 

an hauseigenen Philosophiehandbüchern. Weder die Wiener, noch die Grazer Univer-

sität waren darin produktiv und das bis weit ins 17. Jahrhundert. Der erste Kursus 

wurde meines Wissens erst 1656 von Andreas Makar in Tyrnau veröffentlicht, gefolgt 

von Gabriel Ivul, Kaschau 1661. Erst Gabriel Hevenesius scheint 1690 ein erfolgrei-

ches Lehrbuch, die Philosophia sacra, in Wien publiziert zu haben, das noch 1748, 

1749 und 1755 in Klausenburg nachgedruckt wurde.54 Die meisten philosophischen 

Drucke des frühen 17. Jahrhunderts in Wien waren nicht einmal ernsthafte Disputati-

onen, sondern rhetorische Übungen im Duodez-Format. Pázmánys Lehrbuch wäre 

das zweite größere Philosophie-Lehrbuch in den Jesuitenprovinzen nördlich der Al-

pen geworden, denn Rodrigo de Arriagas großer Cursus philosophicus erschien erst 

auch erst kurz zuvor (1632). Wenn also Pázmány anläßlich der Gründung einer Jesui-

ten-Universität in Ungarn auf seinen eigenen Philosophiekurs von vor 35 Jahren zu-

rückgreift, dann drückt das nicht nur ein Ungenügen der sonstigen Fachliteratur aus, 

sondern auch die Überzeugung, daß seine Arbeit eine eigenständige Leistung war, die 

der Philosophie an seiner Universität zugute kommen konnte. 

Obwohl Pázmány in seiner Eigenschaft als Erzbischof und Kardinal, bedroht von Tür-

ken und Calvinisten, vorwiegend politisch und seelsorgerisch tätig war, hörte er nicht auf, 

sich für Philosophie zu interessieren. Daher nahm er auch an Disputationen der von ihm 

errichteten Universität in Tyrnau, die 1777 nach Buda und schließlich nach Pest verlegt wurde, 

teil.55 Zur Ehre und zum Vergnügen aller Teilnehmer, so wird berichtet,56 opponierte er ge-

gen die Thesen des Praeses, „tam nervose [...], tamque propriis logicae terminis, ut recentis-

simas adhuc scholasticarum subtilitatum species habere videretur.” Und mehr als einmal 

„non solum adesse spectator et auditor, sed et acerrimi antagonistae vices obire dignatus est.” 

                                                           
54 Andreas MAKAR, In universam Aristotelis [...] philosophiam, Trnava 1656, 288 S. 16to. – 

Gabriel IVUL, Philosophia novella, Kaschau 1661, 585 S. 8vo. – Gabriel HEVENESIUS, Philosophia 

sacra, Wien 1690, 294 S. 16to. 
55 DOBRONOKI, Actuum [...], fol. 8r: bei der ersten Disputation will der Kardinal jedoch nicht 

selbst disputieren. 
56 Ortus et progressus almae archi-episcopalis Societatis Jesu Universitatis, a primis initiis ad 

annum usque MDCLX, Promotore Francisco CSERNOVICS, Tyrnaviae 1725, 112 f. Eine handschrift-

liche Fassung dieses Berichtes liegt in der Bibliothek Matica Slovenská in Martin (Slowakei), cod. 

RHKS 1425 a: Acta Jesuitarum in Hungaria ab Anno 1599 usque 1647, Pars I, die zitierte Stelle dort 

S. 230. 
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Voigt Vilmos 

PÁZMÁNY ÉS A MAGYAR SZEMIOTIKA,  

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL KORAI GRAZI MŰVEIRE 

A jeltudománynak, a szemiotikának sok születésnapja van. Már a régi görögök (orvo-

sok és filozófusok egyaránt) foglalkoztak a jelekkel és ezek értelmezésével. A latin 

szemiotika klasszikusai közé sorolható Augustinus, akinek jelkép- és jelentéselméle-

tét átveszi, tovább is fejleszti a keresztény teológia és filozófia. Ennek több, egymás-

tól megkülönböztethető áramlatát is ismerjük, nyilvánvaló tény azonban, hogy közöt-

tük társtalanul fontos volt Aquinói Tamás életműve, legkivált a Summa Theologiae 

kézikönyv. Ennek a jelértelmezésnek a továbbfejlesztése (érthető módon) nem a rene-

szánsz és reformáció keretében történt meg, hanem a barokk és az ellenreformáció 

korában. Noha itt még igazán sok a feltárni való tény, és nem készült el a XVI–XVII. 

század szemiotikájáról egyetlen megbízható áttekintés sem – néhány fontos összefüg-

gés mégis tisztázódott. Tudjuk, hogy e korban is különböző szemiotikai iskolák talál-

hatók, még a katolikus teológia és filozófia keretein belül is.1 

Ma, hála John Deely mintaszerű kiadásának2 és egyéb műveinek, e tendencia leg-

ismertebb képviselője a Spanyolországban működő Joannes a Sancto Thoma (akinek 

eredeti családi neve Poinsot). A zseniális filozófus a dominikánus rend tagja (és így a 

„dominikánus” – vagyis nem a jezsuita – szemiotikai tradíciók folytatója) volt. Ő egy 

nagy, ötrészes Cursus Philosophicus című áttekintést készített – ennek első két része 

az Ars Logica címet viseli –, és ez 1631–1632 között készült el első változatában. 

Ebből emelte ki az utókor3 a Tractatus de Signis szövegét, amely önálló formában 

1632-re datálható. A jelzett időkeretek miatt (mivel Poinsot Spanyolországban és, 

mondjuk, nem Rómában tanított), ez a szemiotika már nem hathatott Pázmányra. 

Egy másik irányzata az ekkori új, Tridentinum utáni szemiotikának a jezsuiták kö-

rében formálódott meg. Noha (némi meglepetésemre) több szemiotikatörténeti átte-

                                                           
1 A magyar szemiotika történetéről (ilyen vonatkozásban is) csak igazán rövid áttekintést adhat-

tam: VOIGT Vilmos, A magyar jelek és jelrendszerek évszázadai = A magyar jelrendszerek évszáza-

dai, szerk. VOIGT Vilmos, BALÁZS Géza, Bp., Magyar Szemiotikai Társaság, 1998, 5–12. 
2 John DEELY, Tractatus de Signis: The Semiotic of John Poinsot, Berkeley–Los Angeles–

London, University of California Press, 1985. 
3 B. REISER, Ioannes a Sancto Toma Editio, Torino, Marietti, 1930–1937; DEELY, i. m. 
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kintésből, kézikönyvből hiányzik a rá való hivatkozás, az mégis köztudottnak tekint-

hető, hogy Francisco de Suárez (1548–1617) volt e téren is a mérvadó szerző. A ba-

rokk skolasztika közismert mestere Aquinói Tamás rendszerét fejleszti tovább, és 

különösen a Disputationes Metaphysicae (általában az 1597-es megfogalmazást szo-

kás használni) jelentős e szempontból. Suárez életműve egyébként hatalmas méretű, 

nyilván ezért is maradt el mindmáig ennek részletesebb szemiotikai kiértékelése. 

Hogy tovább folytassuk a szemiotika történetét, megemlíthetjük, hogy magának a 

görög Sémiotiké szónak egy önálló tudományt megjelölő fogalomként felhasználásá-

nak csak később, John Locke által történik meg.4 Ez azonban már egy egészen új fe-

jezete a szemiotikának, nem barokk, nem tomista, nem teológiai jellegű szemiotika. 

Ezért most nem is térünk tárgyalására. 

Ami a magyar szemiotika előzményeit és fejlődését illeti, tudjuk, és másutt ma-

gam is már összegeztem,5 hogy legfontosabb ide vonatkozó szavunk, a jel/jegy a hon-

foglalás előtti korok mélyéből származik, és rendkívül archaikus jelentést képvisel. 

Eredeti értelme ‘lábnyom’ (pl. vadászott állatoké a talajon vagy a hóban), és igazában 

a neolitikumot megelőző vadászkultúrában formálódott ki az ilyen jellegű jelhaszná-

lat, szemiózis. Persze, ez csak etimológia, és nem valamilyen szöveg. Amikor a ma-

gyar középkorból végre írásos szövegek maradnak ránk, ez jóval későbbi. Szerencsé-

re itt igen fontos szövegre hivatkozhatunk. Egy, az év ünnepeire készítendő prédiká-

ciókat tartalmazó kötet, a Sermones Dominicales (két, egymástól eltérő kéziratban, 

1456 és 1470 között, magyarországi kódexben) magyar glosszákat is közöl. A kará-

csonyi prédikációban azt javasolják, hogy beszéljenek az ünnep jelképeiről: és itt köz-

li egy glossza a legfontosabb magyar szót is: „Et hoc vobis signum i. e signatum vel 

pro signo jel”.6 Minthogy a magyar nyelv a „jel” fogalmára nem a latin signum szó 

valamilyen leszármazottját használja, mint más, indoeurópai nyelvek (pl. olasz segno, 

francia signe, angol sign stb.), valahonnan kellett venni azt az ötletet, hogy a signum 

latin szó a magyar jel szóval azonosítandó. Hogy ezt pontosan ki és mikor tette, nem 

tudjuk, talán sosem fogjuk megtudni. Minthogy azonban ez a terminológia később is 

megmarad az egyházi nyelvben, elsősorban itt számíthatunk folyamatosságra. 

                                                           
4 John LOCKE, An Essay concerning Human Understanding, 1690, modern kiadása, London, 

Collins, 1973. 
5 Például Vilmos VOIGT, Zur Vorgeschichte der ungarischen Vorsemiotik = Historiographia 

Semioticae: Studien zur Rekonstruktion der Theorie und Geschichte der Semiotik, hrsg. Klaus D. 

DUTZ, Peter SCHMITTER, Münster, MAPS Publikationen, 1985 (Papiere des Münsteraner 

Arbeitskreises für Semiotik – papmaks 18), 1985; VOIGT, Vilmos, Auf den Spuren einer uralischen 

(Vor)Semiotik = Specimina Sibirica, 1990, III, 241–250. 
6 Sermones Dominicales, szerk. SZILÁDY Áron, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1910, I, 135. 
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Azzal a kérdéssel is külön foglalkoztam már, hogy nálunk az első, igen sokrétű 

szemiotikai szemle Apáczai Csere János 1653-ban Utrechtben magyar nyelven ki-

adott kézikönyvében, a Magyar Encyclopaediában olvasható.7 Apáczai Hollandiában 

járt egyetemre, ismerte Petrus Ramus, sőt Descartes (1596–1650) munkásságát, ám az 

ő szemiotikája nem innen származik. Apáczai is a jel/jegy meg a jelez/jegyez szavak-

ból indul ki, és a legfejlettebb módon éppen enciklopédiája teológiai részében (Apá-

czai eredeti kiadása, 1653: a 405. lapon, a XI. rész, XXIII. fejezetének 15–17. para-

grafusaiban; később, a 410. lapon, a XI. rész, XXV. fejezetének 4–11. paragrafusai-

ban is) foglalkozik a szemiotikai értelemben vett jelentés kérdéseivel. Minthogy 

munkája magyar nyelven íródott (noha külföldi tartózkodása idején), valamilyen ma-

gyar szóhasználatra, hagyományra kellett, hogy építsen. (Talán nem felesleges itt 

megjegyezni, hogy még egészen a XIX. században, például az ún. „eperjesi iskola” 

magyar nyelvű szemiotikájában is ugyanezeket a szavakat találjuk.8 Azt, hogy ez a 

megoldás később, egészen századunk magyarországi protestáns filozófiájában is foly-

tatódik, ma még inkább csak általában tudjuk – minthogy nem készült részlettanul-

mány e kérdéskörről. Most mi sem érintjük ezt a témakört bővebben.) 

A magyar középkor „szemiotikája” és Apáczai racionalista-pietista szemiotikája 

között áll Pázmány Péter életműve. Anélkül, hogy ne foglalkoznánk azzal a kérdéssel, 

hogyan jelenik meg Pázmány életművében az új, barokk tomista filozófia és ismeret-

elmélet, nem érthetjük meg a magyar szemiotika és a magyar művelődéstörténet e 

fontos korszakát. Rögtön hozzá kell tenni azonban e megállapításhoz, hogy egyelőre 

még előtanulmányok sem születtek e kérdés tisztázására. Pázmány hatalmas életmű-

vének egész gazdagsága is csak mostanában bontakozik ki igazán – úgyhogy itt igen-

csak elnagyolt, körvonalas rajzot adhatunk. 

Pázmány életútja közismert, és ezért nincs szükség arra, hogy a mostani vizsgáló-

dás keretében mintegy összegezzük, újra hangsúlyozzuk ennek főbb állomásait, ki-

emelve a nemzetközi hatásokat és kapcsolatokat,9 azt azonban megemlítjük, hogy 

1596-ban Rómában szentelik pappá, ez évben van teológiai záródisputája. Megkezdi 

harmadik próbaévét. Ekkor irányítják Grazba, ahová 1597. szeptember 1-jén érkezik, 

hetedmagával. Voltaképpen a királyi Magyarországra és Erdélybe küldték őket, térí-

tés és lelkigondozás végett. Azonban a grazi jezsuita kollégium rektora (Viller), aki 

                                                           
7 Vilmos VOIGT, A Hungarian Encyclopaedia (1653) with References to Semiotics, Semiotica 

LXXIX–3/4(1990), 235–255. 
8 Erről legutóbb l. MÉSZÁROS András, A marginalitás szelíd bája: Arcképek a rerformkori ma-

gyar filozófiából, Pozsony, Kalligram, 1994, korábbi, részletesebb műveire – például MÉSZÁROS 

András, Vandrák András filozófiai rendszere, Bratislava, Madách, 1980 – hivatkozással. 
9 L. pl. Pázmány Péter emlékezete. 
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Pázmány bécsi tanulmányai idején az ausztriai provinciális volt, Pázmányt ott tartóztatja, 

hogy bevonja az oktatásba. 1597. október 26-án avatják filozófiai doktorrá, november 

elejétől kezdi tanári munkáját: logikát, fizikát és metafizikát tanít. Grazban ekkor mint-

egy 70 jezsuita van, közülük tízen tanítanak a kollégiumban (egyetemen). Pázmány több 

disputációt szervez, esetleg átvesz, ezek iratait kinyomtatja, nagyobb (latin nyelvű) mű-

veket fogalmaz az ekkor 27 éves, nagyreményű fiatal szerzetes. 1600 októberében felet-

tesei Magyarországra küldik térítő és oktató munkára. 1603-ban előbb Erdélybe helye-

zéséről van szó, majd ismét Grazba irányítják, ahova szeptember 20-án érkezik. Nov-

ember 7-én a hitről szóló traktátussal kezdi, most már a teológia oktatását. Igen sok elő-

adásának témáját ismerjük, ezeket jegyzetelték, maga Pázmány itt élénk magyar és latin 

nyelvű publikációs tevékenységet folytat. Több tézisét a római cenzúra nem fogadja el, 

ezért is húzódik el teológiai doktorrá avatása, amelyre végül 1606. november 4-én kerül 

sor. A következő évben teszi le a jezsuiták négyes fogadalmát. 1607. augusztus végén 

küldik vissza Magyarországra. Nagy hatást ér el, ám sok ellenszenvet is gyűjt magának 

(a katolikusok, sőt a jezsuiták körében is). 1614. november végén ismét Rómába utazik, 

és a nagyszombati kollégium ügyéről tárgyal. Nyilván világi papi pályafutása előkészíté-

sére átlép a szomaszka-rendbe. 1615. január végén indul haza Rómából, útközben rövi-

debb időt tölt Grazban. Áprilisban már Bécsben van, az év végén pedig Prágában. Egy-

házi tevékenysége fokozataiként már 1617-ben püspökké szentelik Prágában, 1629-ben 

bíborossá nevezik ki. 1632 februárjától májusáig császári követként ismét Rómában jár, 

ekkor veszi át a bíborosi kalapot. Élete végén betegeskedik, 1637. március 19-én Po-

zsonyban hunyt el, 67 éves korában. 

Pázmány nemcsak a dialektika és a disputa, meg a hitvita embere volt. Különösen 

sikeres tanulmányai bevégeztekor, Rómából visszatérte után az egyrészt feltétlen enge-

delmességre kényszerített jezsuita, másrészt a nem mindennapi tetterővel rendelkező 

férfiú, aki mindig éreztette kiváló műveltségét, metsző érvelőerejét – sorra szerzi ellen-

ségeit: a politikusok, papok, rendtársai, sőt elöljárói köréből. Az utóbbiak többször is azt 

kifogásolták, hogy Pázmány előzetes egyházi cenzúra nélkül jelentette meg műveit (fő-

leg magyar nyelvű vitairatait). Ezek nem egyszer álnéven láttak napvilágot, máskor 

szerzőjük úgy védekezett az egyházi bírálat ellen, hogy „magánhasználatra” készültek. 

Természetesen latin nyelvű munkáit több nemzetközi bíráló véleményezhette, ám volt 

elég magyar jezsuita (és más szakértő is), aki pontos tájékoztatást tudott adni Pázmány 

magyar nyelven közzétett munkáiról és ezek vélt vagy valódi excessusairól. 

A nagy érdeklődésnek is köszönhetjük, hogy művei életében is sokszor kerültek 

sajtó alá, már maga is, majd közvetlen környezete is gondolt ezek nagyszabású, gyűj-

teményes kiadására. (A magyar irodalomtörténetben, sőt egyáltalán művelődéstörté-

netben ez az első ilyen törekvés.) A terv mind a latin nyelvű, mind a magyar nyelvű 
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művekre vonatkozott volna. Ám mindez csak jóval később valósulhatott meg. Páz-

mány Péter [...] összes munkái címmel a budapesti tudományegyetem gondozásában 

1894 és 1907 között hét vaskos kötetben adták ki magyar nyelvű munkáit. Ennek tár-

saként Petri Cardinalis Pázmány [...] Opera Omnia címmel 1894 és 1904 között 6 

nagy kötetben a latin művek jelentek meg. Itt a régi kiadások, ezek javításai, régi kéz-

iratok és ezek javításai többnyire megtalálhatók. Amikor a kettős sorozatkiadás befe-

jeződött, már ismert volt, hogy van még itt nem közölt Pázmány-iratanyag. Azóta 

több ilyen munka napvilágot is látott. 1910–1911-ben két kötetben megjelent Páz-

mány levelezése. Erről is tudjuk, hogy nem a teljes anyag. A sokszáz tételes Páz-

mány-bibliográfiák további adatokat is hoznak. Az újabban örvendetesen megélénkült 

Pázmány-filológia többször is megkísérelt aktuális képet adni az életműről, ám ez 

még most sem nevezhető teljesnek.10 A szintén nagyszámú Pázmány-életrajzok is 

általában csak a fő adatokban egyeznek, és ha az utóbbi időben jól rá is világítottak az 

életút bonyolultabb részeire, azért érvelésük el-eltér egymástól, ami jelzi, itt sem szü-

letett még egyetértés a kutatók között. 

Ami Pázmány munkásságában a szemiotikai vonatkozásokat illeti, itt főként két 

témakör tisztázására van szükség ahhoz, hogy pontos és egyszersmind teljesebb képet 

kapjunk arról, hogyan is értelmezte ő a jeleket és jelfolyamatokat. 

Mindehhez előbb azt kellene áttekinteni: hol és milyen szemiotikát tanult, vagy taní-

tottak neki. Noha köztudott, hogy mind az ellenreformáció, mind a barokk kedveli a 

pompás, képszerű megjelenítést, fel is ismeri ennek nagy hatását a közönségre – egyelő-

re e közhelynél többet nem tudunk e felfogásnak a jezsuiták által való alkalmazásáról. 

Őry Miklós, aki újabban a legrészletesebben foglalkozott Pázmány tanulmányaival, Ko-

lozsvártól Rómáig kíséri nyomon azt: kikkel találkozott Pázmány, mit taníthattak neki, 

és több ízben arra is utal, mi származhatott mindebből Pázmány életművében. Érdemes 

megjegyezni, hogy inkább személyes példaadásról, ismeretanyag közléséről értesülünk. 

Művéből11 úgy láthatjuk, hogy Róma előtt nem érhette „szemiotikai” hatás Pázmányt. 

Rómában őt is a tomizmus rendszerében nevelték. Főként a „kontroverz teológia” okta-

tásának hatása volt nyilvánvaló Pázmány hitvitáinak elméletére és gyakorlatára egy-

aránt. Pázmány első grazi munkáiból pedig azt látjuk, hogy a domonkosok és jezsuiták 

között hosszú ideig folyó kegyelemtani vita (amelyet V. Pál pápa 1607-ben hatalmi szó-

val eldöntetlennek minősített és befejezni parancsolt) érdekelte komolyan. A maga első 

önálló teológiai megjegyzései is majd erre vonatkoznak. Az ilyen ránkmaradt szövegek-

ben azonban nincs közvetlen szemiotikai vonatkozás. 

                                                           
10 Uo. 
11 ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, Eisenstadt, Prugg, 1970. 
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Már utaltunk arra, hogy a kor újító teológusa (filozófusa), Francisco de Suárez 

már 1585-ben Rómából visszatér Spanyolországba, vele Pázmány személyesen ezért 

már nem találkozhatott. Suárez egyik legkiválóbb tanítványa, Gregorio de Valencia 

meg csak 1598-ban jön német földről Rómába, amikor Pázmány már eltávozott on-

nan. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatással és a kegyelemtannal 

kapcsolatos műveiket Pázmány ne ismerte volna: gyakran és pontosan hivatkozik 

ezekre hasonló tárgyú írásaiban. Éredemes megjegyezni (minthogy az 1620-as évekig 

Suárez és Valencia művei egymással is összekapcsolódva jelentek meg,12 és körülöt-

tük a kor teológusai szenvedélyes vitákat folytattak), hogy példákat és érveket Páz-

mány később is meríthetett tőlük. Ám személyes impulzust mégsem tőlük kapott. 

Roberto Bellarmino (1542–1621) főként a kontroverz-irodalomban volt Pázmány 

közvetlen mintaképe. Pázmány 1594–1596 közti római tartózkodása idején Bellarmino 

mint rektor „házi exhortáció”-kat tartott. Minthogy ezekből havonta kettő is volt, 

Pázmány legalább 20-22 ilyen beszédet hallgatott, főként az Isten lényegéről és annak 

megismerhetőségéről. Pázmány Kalauzának első könyve sokban egyezik Bellarmino 

kézikönyvével, de arra is gondolhatunk, hogy az egykori lelkigyakorlatok felfogása 

maradt meg Pázmány emlékezetében. (Egyébként Bellarmino műveit sem nézték át 

tüzetesen a szemiotika történészei Európában.) 

Pázmány a római Angol Kollégiumban a metafizika repetitora volt, kiemelkedő 

tehetségét bizonyító záródisputája pedig a „teljes teológia” területére vonatkozott, ami 

ugyan a tomista Summa négy részéből, majd az egész teológiából válogatott kérdé-

sekre adandó választ jelentett – ám ebben nem találjuk meg a szemiotikát (noha ezt 

csak vélelmezhetjük, mivel a vita általában kinyomtatott szövege nem maradt ránk). 

Ezért egy másik forráscsoporthoz kell fordulnunk: Pázmány saját műveihez, ame-

lyeket első grazi korszakától kezdve ismerünk. Azonban ezek filológiája további kö-

rültekintést igénylő és bonyolult témakör. 

Pázmány grazi műveinek sorrendjét nagyjából úgy képzelhetjük el, hogy már 

1597 októberétől a Dialectica, Physica, Tractatus in Aristotelem, valamikor ezidőtájt 

a Metaphysica előadás-szövegeinek elkészítésére került sor. Van olyan ekkori szöveg 

is, amelyet azonban csak később adott elő az oktatás keretében. A Theologia 

Scholastica című nagy rendszerezés voltaképpen 1603-tól datálódik, vagyis Pázmány 

második grazi korszakából, immár közvetlenül a teológia-professzor műveként. Ez 

voltaképpen Aquinói Tamás Summájának 611 questiója közül 74-nek a kommentálá-

sa. Az 1607-ig tartó előadássorozat adta a legjobb alkalmat a tomista ismeretelmélet 

                                                           
12 L. először: SUÁREZ, Francis, Disputationes Metaphysicae, Salamanca, Renaut Fratres, 1597. 

A ma leginkább használt, modern kiadás: Opera Omnia, editio nova a Carolo BERTON, Paris, Vives, 

1861, vol. 25, 26. 
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és annak újabb eredményei bemutatására. A száz évvel ezelőtti budapesti kiadás13 

forrása főként Pázmány „budapesti” kézirata volt. Már a kiadóknak feltűnt, hogy itt 

furcsa a sorrend és több rész hiányzik is. Szerencsés felfedezésként azonban a közel-

múltban előkerült az ún. „göttweigi kézirat”,14 amely Pázmány grazi növendékének, 

Georg Falb(ius)nak két kézírásos feljegyzése. Falbiusnál a De virtutibus hét témájából 

négynek, a III. részből mind az öt témának megvan a szövege, ami a régi budapesti 

kiadás IV. kötetének második fele, az V. kötet teljes anyaga és a VI. kötet eleje. Fon-

tos körülmény, hogy Falbiusnál más a sorrend, mint a kései modern kiadásban, és ez 

felel meg igazán Pázmány előadásai rendszerének. Meg is kezdődött a kézirat alapján 

néhány Pázmány-munka újra áttekintése,15 sőt egyes részek kiadása. Minthogy itt 

Pázmány legpontosabb teológiai tankönyvéről, négy év előadásainak anyagáról van 

szó, az is fontos, mit és milyen sorrendben tárgyalt Pázmány, kiket is idézett. Először 

van tehát lehetőségünk szemiotikai gondolatai fejlődésének rekonstruálására. 

Minthogy azonban e konferencián más dolgozat (Blum professzor előadása) külön 

tárgyalja e kérdéskört, most ezzel többet nem is foglalkozom. 

Azt, hogy milyen bonyolult, egyszersmind milyen kecsegtető e témakör, könnyen 

igazolhatjuk. A Disputationes de universalibus respondentes Introductioni Porphyrii 

eddig kevés figyelemre méltatott korai Pázmány-mű. Ennek Disputatio II részében az 

első tárgyalt kérdés (quaestio prima) így hangzik: „An universalia sint voces vel 

conceptus, an potius res per conceptum significatae” – azaz hogy az univerzáliák csak 

szavak vagy fogalmak-e, vagy pedig maguk a fogalmak által „jelölt” (significatae) 

dolgok-e?16 Jól tudjuk, hogy az univerzáliák szemiotikai értelmezése szinte az ókortól 

napjainkig megszakítatlan hagyomány. A különben nem is hosszú In librios Periher-

menias Aristotelis is korai mű. Ennek különösen Disputatio I. részében a quaestio I. 

„An voces significent ex institutio hominum” címen foglalkozik a nyelvi jelentés kér-

déseivel. Itt, természetesen, amint a cím is jelzi, egy egészen Arisztotelésztől kezdődő 

nézetcsoportról van szó, szinte beláthatatlanul sok, szerteágazó következtetésekkel. 

Például ugyanezen mű Disputatio II. részében a quaestio II. az igazságelméletre utal 

(„enuntiationem significare verum vel falsum”). Természetesen az egész nagy mű, 

amely Dialectica címmel, 1597 októbere és 1598 augusztusa között készült) egyszer-

                                                           
13 BOGNÁR, Stephanus recensuit, Dialectica, Quam e codice manuscripto bibliothecae 

Universitatis Budapestiensis, Bp., 1904 (Typis Regiae Scientiarum Universitatis, Tomus I). – POO, I. 
14 FALVY Zoltán, Göttweig és Vorau magyar vonatkozású kéziratai, Magyar Könyvszemle, 

65(1959), 122–124. 
15 PÁZMÁNY Péter, De iustitia et iure. De Verbo incarnato, bev., kiad. ŐRY Miklós, Eisenstadt, 

Prugg, 1984. 
16 POO, I, 406–411. 
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re tananyag, tanári segédkönyv és filozófiai-logikai áttekintés. Noha nem önálló spe-

kuláció, hanem tudatosan vállalt kompiláció – mégis érdemes végignézni, mit vett át 

kitől, hogyan csoportosított és mit hangsúlyozott Pázmány. Nézetei a kort tükrözik, az 

ő itt vállalható szerepe legfeljebb „csak” a válogatás és közvetítés volt. 

Természetesen nemcsak a filozófus Pázmány, hanem a teológus Pázmány életmű-

ve is megvizsgálandó szemiotikai szempontból. Itt is azonban csak az adatfeltárás 

kezdetének kezdetén állunk. Szabó Ferenc monográfiájában17 részletesen hivatkozik a 

Theologia scholastica szinte mindent felölelően gazdag témakörére. Noha ma még itt 

sem tudunk sokmindent biztosan, az közismert, hogy Aquinói Tamás Summája kom-

mentált tanítását Pázmány a grazi egyetemen 1603 novemberében kezdte el. A mos-

tanában megélénkült kutatás ebből két fontos résszel (De fide, De Verbo incarnato) 

foglalkozott a legtöbbet. Egyelőre úgy látszik, szemiotikai szempontból a szentségek-

ről szóló rész (a Summa III. questio 60) számunkra a legérdekesebb. Itt Pázmány18 a 

sacramentum fogalmát magyarázza. Ez a régieknél két jelentéssel bírt: iuramentum 

‘jogi érvényű hűségeskü’ és pignus ‘zálog, zálogjelzés’. Pázmány itt foglalkozik a 

protestáns (kálvinista) interpretációkkal is, majd a Szentírásra és az egyházatyákra 

hivatkozva a ‘szentség’ sacramentum két értelmezését említi: 1. mysterium ‘titkos, 

rejtett dolog’; 2. a rejtett (rejtőzködő) dolog jele (signum rei latentis). 

Később (a 63. quaestio; „A szentségi charakter” címmel) Szabó azt említi, hogy a fi-

renzei és trentói zsinatok tanítása szerint három szentség, amelyeket nem lehet megismé-

telni: a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend eltörölhetetlen jegyet (pecsétet) nyom 

a lélekbe.19 Ehhez értelmezésként Schütz Antal dogmatikáját20 említi. Ám ehhez van 

korábbi, frappánsabb adatunk is! Apáczai „az Istenről és az ő dolgairól” ezt írja:21 

„15. A megváltás ránk szabattatásának második módja vagyon a szent jegyekben, 

a szent jegy penig oly tapasztalható dolog, mely a felett az ő tekinteti felett, melyet az 

érzékenségnek közbenvetés nélkül mutat, valamely lelki dolgot juttat embernek elmé-

jébe. 16. Ez vagy csak csupa jegy, vagy ugyan pecsét is, emez csak mutat valamit, s e 

penig ugyan ki is adja, elpecsételvén azt, amit mutat. 17. Mivel penig a jegyző testi és 

                                                           
17 SZABÓ Ferenc, A teológus Pázmány: A grazi „theologia scholastica” Pázmány műveiben, 

Roma, 1990; az általam használt 2. kiadás ugyanezen a címen, Bp., Magyar Egyháztörténeti Encik-

lopédia Munkaközösség, 1998. 
18 Uo., 221. 
19 Uo. 
20 SCHÜTZ Antal, Dogmatika, Bp., Szent István Társulat, 1937, I–II, § 79.4. (I. kiadás: 1923.) 
21 APATZAI TSERE Janos, Magyar Encyclopaedia, Ultrajecti (= Utrecht), Waes, 1653, tizenkette-

dik rész „Az Istenről és az ő dolgairól”: XXII (XXI) 15–18. Idézve: APÁCZAI CSERE János, Magyar 

Encyclopaedia, Bukarest, Kriterion, 1977, 459. 
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a jegyeztetett lelki dolog között való valamiben megegyezés tészi a sacramentomnak 

állató okát, a jegy néha magának a jegyzett dolognak mondatik, és meg viszontag, a 

jegyzett dolognak cselekedete a jegyének, a jegynek tulajdonsága a jegyzett dologé-

nak, és viszontag. (9) Signum sacrum.” 

Szinte kulcsfontosságú szerepe van Pázmány szemiotikai nézetei értékelésést ille-

tően az ún. Diatriba Theologica kötetének. A „Krisztusnak az egyházban való látha-

tóságáról” szóló vitairat a kontroverz teológia jellemző példája. Mint ilyen, 

Bellarmino törekvéseit tükrözi. A kor nevezetes anglikán teológusa, a cambridge-i 

professzor, William Whitaker több vitairatban támadta Bellarmino irányzatát (és kü-

lönösen is a Pázmány által ugyancsak jól ismert és tisztelt Edmund Campianus néze-

teit). 1599-ben jelent meg Controversia de Ecclesia contra Pontificios, imprimis 

Robertum Bellarminum Iesuitam (Cambridge) vitairata az egyház jellegéről és jelen-

téséről. Pázmány ezt a művet csakhamar megismerhette (mondjuk Grazban). Őry 

Miklós, aki a Diatriba hasonmás kiadását megjelentette,22 a Whitaker ellen latin nyel-

ven megfogalmazott vitairatot, azaz ezt a művet „Pázmány első latin munkája”-ként 

említi. Sokáig homályban maradt, mivel a kinyomtatott munka ritkaság, és nem is 

Pázmány, hanem Friedrich Brenner művének tartották e Grazban, 1605-ben (és nem 

1615-ben!) megjelent könyvecskét. Minthogy ez a munka Whitaker könyvének 1603-

as kiadásából is utólag bedolgozott hivatkozásokat ad, valamikor 1603 előtt készülhe-

tett és 1603 körül lett véglegesítve. Pázmány későbbi műveiben hivatkozik rá, érvelé-

sét is átveszi – magyar nyelvű könyveiben is. Őry még azt is állítja,23 hogy a fentebb 

már említett Theologia Scholastica „szemiotikai” részében az 1603/4-es tanévnél ké-

sőbbi betoldás. Ha ezt elfogadjuk, a Diatriba szövegében találjuk meg az egyház 

„szimbolizmusának” részletes megfogalmazását Pázmány életművében. Éppen ezért e 

könyv szemiotikájával külön tamnulmányban kívánok majd foglalkozni. Erre, és az 

így értelmezhető magyar nyelvű Pázmány „szimbolizmusra” majd itt kell kitérni. 

Ha összegezni akarjuk, mit tudunk és mit nem tudunk Pázmány Péter szemiotiká-

járól, a mérleg nyelve az utóbbi irányba billen. Noha nyilvánvaló, hogy filozófiai és 

teológiai kiképzése során foglalkozott a jelentés kérdéseivel, egyelőre azonban nem 

tudunk olyan írott műről (vagy egy mű jelentős, ilyen részéről), amely számára éppen 

a szignalizáció (jelképezés) – vagy ahogy ma mondanánk, a szemiózis – jelenségeit 

önálló problémakörként mutatta volna be. E téren Pázmány tanárainak műveit, az 

általa forgatott könyveket sem ismerjük kellőképpen (illetve azt nem tudjuk igazolni, 

hogy Pázmány e részeket különös módon is felhasználta volna). Minthogy éppen 

                                                           
22 PÁZMÁNY Péter, Krisztus látható egyházáról, bev., kiad., ŐRY Miklós, Eisenstadt, Prugg, 1975. 
23 Uo., 16. 
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ilyen témák szerepelhettek kegyelemtani dolgozataiban (ezek teljes szövegét nem 

ismerjük), grazi előadásainak ránk nem maradt részeiben (ahol viszont azt is figye-

lembe kell vennünk, hogy a kor jezsuita előírásainak megfelelően a Summa kommen-

tárjait mindig két professzor adta elő – és Pázmány kollégájának ide kapcsolható mű-

veit sem tudjuk biztosan felsorolni) stb., e lehetőséget mégsem zárhatjuk ki. Az sem 

lenne meglepő, ha egy váratlan lelet (új kézirat, variáns, esetleg egy általa vezetett 

disputáció) éppen a jelekről értekezne. A Pázmány által személyesen használt könyv-

példányok jegyzetei, glosszái is perdöntőek lehetnének, ha ezeket ismernénk. 

Pázmány élete során igencsak változó magánkönyvtárának és az általa irányított 

intézmények könyvtári anyagának szemléje az utóbbi időben megélénkült. Maguk a 

könyvek különböző helyekre juthattak. Régi jegyzékek is váratlan helyekre kerültek. 

Témánk szempontjából még a régi grazi könyvállomány ismerete is fontos lenne. 

Mindezek ellenére sem tudunk most pontos forrásadatokat adni. A nagyszombati je-

zsuita könyvtár 1632 és 1690 közti anyagában Suárez, Bellarmino, Gregorius de Va-

lencia művei bőségesen megtalálhatók (ám olykor későbbi kiadásokban, minthogy 

Pázmány éppen e köteteket használhatta volna). Más, forrásnak tekinthető művek 

viszont nem.24 Pázmány saját könyveit viszont nem itt, még leginkább a pozsonyi 

jezsuita kollégium könyvtárában nyomozhatjuk. Itt is megvannak mindhárom említett 

szerző művei.25 Itt sem találni viszont néhány fontos munkát. Noha e jegyzékek nem 

regisztrálhatnak minden egykori könyvet, egyelőre nem sikerült például Magyaror-

szágra eljutott Poinsot-könyv nyomára bukkannom. 

Külön témakör Pázmány magyar nyelvű műveiben a szemiotikailag is értékelhető 

részek bemutatása. Erre most nem is térhettem ki. E sokrétű adatanyagot azonban ma 

nem tartjuk rendszeres szemiotikának – illetve csak akkor értelmezhetjük így, ha 

előbb nyomot találunk arra, hogy korábban is megvolt Pázmánynál a szemiotikai át-

tekintés igénye. Ez akár néhány mondatos szövegből is igazolható lenne, úgyhogy a 

kutatás nem eleve reménytelen. 

Pázmány latin és magyar nyelvű műveit a mi szempontunkból a következőképpen 

jellemezhetjük. 

Pázmány szellemi kiképzése római tanulmányaival voltaképpen befejeződött. Első 

grazi tanársága idején a filozófiai rendszerezés ezt a „római” és „elméleti” felfogást 

                                                           
24 L.: FARKAS Gábor Farkas, Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig: II, Nagyszombat, Sze-

ged, 1997 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/2). A tájékozódás a 

névmutatóból a legegyszerűbb. 
25 L.: Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig: I, szerk. MONOK István, VARGA András, Sze-

ged, 1990 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/1), főként 101, 102, 

106. A tájékozódás itt is a névmutatóból a legegyszerűbb. 
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követi. Erre következik magyarországi térítő korszaka. Nyilván ekkor szembesül – 

most már egy mindenre kiterjedő skolasztikus világkép ismeretében – a mindennapi 

magyar élet tényeivel, ide értve a jeleket és ezek használatát. Pázmány is, mint min-

denki, aki beszélt magyarul, természetesen használta azokat a kulcsszavakat, amelye-

ket csak a szemiotikatörténeti analízis különít el, mint a legfontosabb, jelzésre utaló 

terminusainkat: jel, jelentés, jegy, jegyez, sőt azokat a szóhasználatokat is, amelyek 

egy mindennapi jelfogalom keretében is értelmezhetők: jel, ‘égi jel, csoda, betegség 

jele, írásjegy, számjegy, hangjegy’ stb. Ha csak ezeket találjuk meg Pázmány magyar 

nyelvében, még nem jelenti azt, hogy itt egy teoretikus diszciplína (egy ‘szemiotika’) 

meglétét is igazoljuk. 

Már e „mindennapi” szemiotika ismételt magyar nyelvének gyakorlása után tér 

vissza Pázmány Grazba, most már teológiát tanítani. Itteni teológiai rendszerezése, ha 

lehet, méginkább kötött, mint a filozófia esetében volt. Ám itt azért sor kerülhetett 

konkrét példák említésekor, kötetlen beszélgetések keretében, és természetesen a pré-

dikációk elmondásakor a mindennapi, konkrét „szemiotika” érzékeltetésére is. (Ismert 

példája a „tartalom és forma” ismeretelméleti viszonyának érzékeltetésére a szamár 

rendkívül nagy fülének emlegetése.) A képek tiszteletének, általában a „bálvány-

imádás” kérdéseinek taglalásakor szinte óhatatlan volt ilyen „szemiotikai” összefüg-

gések érzékeltetése. 

A második grazi professzorság után az ismét magyar földre visszatérő („érett”) 

Pázmány jelekre vonatkozó szavai már ebben a sokszorosan, lépcsőzetesen kifejlesz-

tett összefüggésben értelmezhetők. Erre a sorrendiségre utaltam a fentiekben, amikor 

előbb Pázmány szemiotikai rendszerének meglétére utaló nyomokat kerestem, és csak 

ez utánra javaslom magyar nyelvű műveiből ezek akár egy szójegyzék-lexikonszerű, 

akár egy motivika-enciklopédiaszerű áttekintését. 

Ide csupán még egyetlenegy megjegyzés kívánkozik. Bármilyen hatalmas méretű 

is Pázmány magyar nyelvű munkássága, bármennyire is jól látjuk, hogy időnként lé-

nyegesen bővül ezek tematikája, ami a mindenre kiterjedő világképet illeti, ez már 

korábban is megvolt Pázmánynál, és latin műveiben rendszerezve is előttünk áll. Eb-

ből a nagyívű (latin) elméleti rendszerből nem minden témát dolgozott ki magyar mű-

veiben. Pázmány filozófiáját és teológiáját a maga egészében mégis innen, a latin 

művekből kiindulva lehet megismerni. Szemiotikáját is. 

Ezt sok-sok példával igazolhatjuk. Az Öt szép levél (1609, majd átdolgozva a Ka-

lauz függelékében: 1613) elején a katolikusok bálványimádásának szerinte alaptalan 

vádját cáfolja. Itt idézi a tridenti zsinat határozatát a szent képekről: Amikor egy 

szentképnek tisztelgünk, levesszük süvegünket, előttük fejet hajtunk „Christust 
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imággyuk, a kit jegyez az a kép”.26 Ám ezután rögtön két latin verset idéz, mint ahol 

ugyanezt mintegy nyilvánvalóbban is megfogalmazták: „Nam Deus est quod imago 

docet, sed non Deus ipsa” és „Signa colunt [...] de ligno et marmore [...] / His etiam 

credunt numen inesse”. (Ugyanott, a szövegeket én egyszerűsítettem.) 

A „jegyez a kép” kitétel Pázmánynál a „signa colunt” megfelelője, és az össze-

függés ilyen irányú, nem pedig fordított. Ekkor számára, még szebb is, jobb is, ponto-

sabb is, sőt tudományosabb is egy latin nyelvű szemiotika. Ám azóta évszázadok tel-

tek el, ám Pázmánynak is köszönhetően mindmáig van magyar szemiotika (is). 

Noha „sejtés által, homályosan”, azt hiszem, mégis sikerült arra rámutatnom, hol 

lappang szemiotikánk eddig ismeretlen korszakának forrásanyaga: Pázmány giganti-

kus életművében. Előbb latin, majd magyar (?) műveiben. Ha ezt nem tárjuk fel, 

nemcsak hozzá, hanem a magyar szemiotikatörténethez is méltatlanok maradunk.27 

                                                           
26 PÁZMÁNY Péter, Válogatás műveiből, bev., vál. ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter Bp., 

Szent István Társulat, 1983, I, 190. Pázmány itt a magyar nyelvű szemiotika alapigéjét használja, 

szinte szemiotikai akríbiával. A fontos terminust én húztam alá. 
27 Pázmány műveit az alábbi kiadásokban használhatjuk. Magyar művek: PÖM; latin művek: 

POO; levelezés: PÖL. Válogatás műveiből, a 26. jegyzetben i. m., még ez a legjobb, a többi új, sze-

melvényes kiadás igen pontatlan. Egy új kritikai kiadásra nagy szükség lenne. Megemlítem, hogy 

1997 decemberében, kezdeményezésemre, az osztrák és a magyar szemiotikai társaságok Grazban 

tudományos konferenciát tartottak Pázmány ottani működésének 400. évfordulója alkalmából. Ezen 

foglalkozhattam Pázmány szemiotikájával. A konferencia (német nyelvű) anyaga megjelent: Péter 

Pázmány – Fokus gemeinsamer Traditionen, Semiotische Berichte 22(1998), Nr. 1–2. Itt olvasható 

rövid áttekintésem is: Ungarische Semiotik zu Pázmánys Grazer Zeit, 41–56, amely azonban nem 

azonos az itteni szöveggel. 
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Dobrovits Mihály–Őze Sándor 

PÁZMÁNY KORÁN-CÁFOLATÁNAK ELŐZMÉNYEI: 

A TÖRÖK XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI 

MEGÍTÉLÉSE 

Pázmány Tíz bizonyság című művében megjelent Korán-cáfolata a 1605-ben íródott. 

Elemzője, Bitskey István kifejti, hogy a magyar nyelvű munka születéséig műfajában 

egyedülálló Magyarországon. Ugyanakkor ez Pázmány egyik első vitairata. A szerző 

a nemzetközi katolikus apologetikus irodalomnak azt az érvelését dolgozza ki, hogy a 

protestantizmus tanainak összefüggése az iszlámmal mintegy első lépcsőfoka a mo-

hamedanizmus terjedésének.1 Mivel azonban a Koránnal polemizáló jezsuita irodalom 

ekkor még nemigen állt rendelkezésére, munkájához a kor gazdag antiturcica anyagát, 

nemritkán éppen protestáns műveket kellett használnia.2 

Jól feldolgozott a szakirodalomban a wittenbergi teológusok hezitálása a török 

egyértelmű negatív megítélésében a reformáció kezdetén. 

Bitskey István szintén megjegyzi, hogy a protestánsok álláspontja korántsem egyér-

telmű a törökkel kapcsolatban még a XVII. században sem.3 A tanulmányban a Mohács 

utáni török kép kialakulását próbáltuk megérteni mindkét oldalról, vizsgálatunkhoz első-

sorban teológiai szempontrendszert használva. Tanulmányunk kifejezetten Magyaror-

szág hódoltsági területével kíván foglalkozni az 1526–1566 közötti időszakban. 

Közhelyként emlegetik már a XVI. században az ország területén megjelenő isz-

lámról, hogy toleráns, elfogadja a zsidóságot és a kereszténységet előképeinek. Azon-

ban úgy tekinti ezeket a vallásokat, mint amelyek az idők folyamán elveszítették ere-

deti tisztaságukat, bár híveik tovább vallják és gyakorolják azt. Alapvető kérdés az 

iszlám számára, hogy mindezekhez képest minden prófétai tevékenység lezárulása 

Mohamed próféta működése.4 

                                                           
1 BITSKEY István, Eszmék, művek, hagyományok: Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk 

irodalomból, Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium, 7), 179. 
2 BITSKEY, i. m., 180–183. 
3 Uo. 
4 GOLDZIHER Ignác, Az iszlám, 1980; F. A. KLEIN, The Religion of Islam, London, 1906, 5–8; 

Goffry PARINDER, Jesus in the Qur’án, Oxford, 1996. 



 63 

Aki zsidóként vagy keresztényként elfogadja az iszlám főségét, az már mintegy 

részévé válik a mohamedán világnak. Lényeges azonban, hogy az iszlám főséget el-

fogadó zsidó vagy keresztény nem egyenrangú a muszlimmal. Őket a zimmi foga-

lommal jelölik. Kifelé az iszlám képviseli őket. Belülről megtarthatnak bizonyos fokú 

autonómiát. Az iszlám joggal szembekerülő keresztény vagy zsidó számára kiderül, 

hogy ő csak abban az esetben jogképes, ha ügyét muszlim tudja képviselni, legalábbis 

a muszlimokkal szemben. Miközben egy muszlim férfivel szemben elegendő két 

muszlim nő tanúsága, addig egy keresztény semmilyen körülmények között nem ta-

núskodhat muszlim ellen.5 A tolerancia tehát befelé értelmezett, amely kifelé már 

elszigeteli az iszlám hatalma alá kerültet. Jól alátámasztja az elmondottakat egy, a 

vaskaszentmártoni hitvitát elbeszélő korabeli híradás: 

„A pápistaság [...] napról napra hanyatlik [...] mi pedig gyakran álltunk tisztviselők, 

bégek, vajdák, és kádik előtt, hogy megvédjük a mennyei tant s ezek részben segítenek 

is bennünket abban, hogy a pápizmust legyőzzük. Mert bár ők minket, az igaz 

keresztyénység miatt sem nem üldöznek, sem nem támogatnak, mégiscsak szívesen lát-

nák, ha mindenki teljesen szembefordulna a pápizmussal, mivel a pápisták a húsevést 

tiltják, a papi nőtlenséget, illetve, szűzességet pedig a természet törvénye ellenére is kö-

telezővé teszik. Ezért adta ki Dervis bég, Pécs és ahhoz tartozó szandzsák helytartója, az 

első rendeletet, amelyben mindkét fél papjait Vaskaszentmártonba idézte.  

Miután ott összejöttünk és szerény tehetségünk szerint vitáztunk az ellenpárttal és 

bizonyságot tettünk Krisztusról; mivel a miséspapok ezt nem tették legyőzettek. 

Mindannyian elhagyták hát a pápista hitet s kezüket a bibliára téve, esküvel fogadták, 

hogy ezentúl a keresztyénységet igyekeznek plántálni.  

Ha pedig ezt a jövőben nem tennék, minden jószágjuk mellett még a nyelvüktől is 

megfosztják őket. Mert mikor a vitának vége volt, a vajda és a kádi úr nyilvánosan 

kihirdettette, hogy ha valaki a biblia tanításának ellentmond, annak le kell vágni a 

nyelvét, mivel a bibliai írásokat tartalmazó könyvet Isten adta az égből a keresztyé-

neknek. Mint ahogy a görögöknek az »Alfurcan«-t – ahogy ők nevezik, a hébereknek 

                                                           
5 C. E. BOSWORTH, The Concept of Dhimma in Early Islam = B. BRAUDEL, B. LEWIS, 

Christians and Jews in the Ottoman Śmpire l), 37–51, megtűrt jogállásúak különösen: 49. Konkrét 

hódoltságbeli adatokkal: FEKETE Lajos, Bevezetés a hódoltság török diplomatikájába, Bp., 1926, No: 

5. A budai kádi 1550-ben tiltakozik a keresztény tanúk ellen. (Amikor a vizsgálathoz kezdtek, a kádi 

megdühödvén azt mondta, hogy keresztény tanút ne hozzanak muszlim ellen és az igaz hitre hívta 

őket, 16.) Érdekes párhuzamot hoz az örményül író Eremija Cselebi Kömürdzsiján is, akinél a szul-

táni hatalom egy, a keresztények és zsidók közötti perben éppen azért nem szolgáltat igazságot a 

zsidóknak, mert azok nem tudtak muszlim tanút állítani. A. K. SANJIAN, A. TIETZE, Eremia Chelebi 

Kömürjian’ Armeno, Turkish Poem „The Jewish Bride”, Bp., 1981, 154. A helyzet hiteles voltát a 

poéma erősen ponyva íze ellenére sem tudjuk kétségbe vonni.  
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a »Hebron«-t a törököknek pedig az Alkoránt; ők azt akarják tehát, hogy az emberi nemzet-

ség ezt a négy könyvet tartsa a legnagyobb tiszteletben [...] Ezeknek senki nem mondjon 

ellent, hanem amelyiket ezek közül kiválasztja magának, annak a tanítását kell neki a maga 

hitében – amint ők mondják – állhatatosan megvallani s attól soha sem szabad eltántorodnia 

[...]. A tévelygést tehát meg kell büntetni, nem pedig hallgatólagosan eltűrni.”6 

Meg is torolták azokon, akik a szandzsák katolikus papságából a vita után a fal-

vakban mindenhol aláírt reverzális ellenére tovább hirdették a vallását – ahogy erről a 

levél megemlékezik a továbbiakban. E szövegből az is kiderül, hogy a török nem kö-

zömbös alattvalói vallásával szemben és nem is politikai okokra hivatkozik a katoli-

kusok üldözésénél. A szöveg tartalmát az alábbiak alapján értelmezhetjük. 

Valószínűleg azt értette félre a névtelen prédikátor, hogy a kádi megpróbálta a vi-

tát a hagyományos iszlám jogi sémába helyezni. Az iszlám szerint a világ kezdetétől 

fogva az Isten számos prófétát és számos könyvet küldött. Ezek közül a legkiemelke-

dőbbek: Mózes, ő kapta a Tórát, Dávid, ő a Zaburt, azaz a zsoltárokat, Jézus, ő az 

Evangéliumot (Indzsil) és végül Mohamed, aki a Koránt. 

Érdekes felfigyelnünk két Tolnán keltezett levélre, amely tíz év különbséggel író-

dott a török által megszállt városban, az egyik Eszéki Szigeti Imréé 1549-ből,7 a má-

sik Thuri Farkas Pál levele 1559-ből.8 

Eszéki a törökkel szembeni hagyományos álláspontot ismerteti. Elmondja, hogy a 

török megvédte a katolikus bírói hatalommal és vádaskodással szemben az evangéli-

kusokat. Ebben az esetben sem politikai döntésről van szó, ezt az is mutatja, hogy – 

azt írja Eszéki – „különösen pedig a jogtudósaik akiket kádinak neveznek, minket 

pártfogolnak.”9 A kádi pedig az iszlám vallási jog, a saria alapján ítélkezett! 

Azonban a török ebben az esetben is talált eszközöket a lakosság megosztására. 

Ilyen volt először is a városok muszlim népességgel való betelepítése, amely főleg a 

határterületekre és a központokra volt jellemző. Az akindzsikből és egyéb pásztorele-

mekből pedig létrejön egy muzulmán paraszti lakosság. Így alakul ki a sajátos balkáni 

sakktábla, a politikailag és katonailag privilegizált kisebbség megosztja az egy tömb-

ben élő pravoszláv parasztságot. Jól mutatja ezt Bosznia közelmúltbeli etnikai képe. 

                                                           
6 THURY Etele, Az 1550. évi vaskaszentmártoni zsinat, Protestáns Szemle, 25/1913, 425–439, 

475–487. ZSINDELY Endre, Wolfgang Musculus magyar kapcsolatainak dokumentumai, Tanulmá-

nyok és szövegek a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből, kiad. BARTHA Ti-

bor, Bp., 1973 (Studia et Acta Ecclesiastica, 3), 889–990. (Prodanisinus György leveléből.) 
7 Bevezető tanulmánnyal közli: KATHONA Géza, Fejezetek a hódoltsági reformáció történeté-

ből, Bp., Akadémiai, 1974 (Humanizmus és Reformáció, 4), 45–51. 
8 Uo., 51–60. 
9 Uo., 45–51. 



 65 

A török hatalom nem zaklatta a balkáni falvak rendjét, hagyta őket termelni, 

megmaradhattak saját ortodox vallásukban. Itt azonban egy olyan egyházról van szó, 

amely azért találta meg a hangot az oszmánokkal, mert el akarja kerülni az uniót a 

katolicizmussal. Ez döntő különbség Magyarországgal szemben. 

Szintén fontos, hogy az adóztatási rend arra szorította a keresztényeket, hogy tér-

jenek át, mivel a muzulmán kevesebb adót volt köteles fizetni. Ugyanilyen a devsirme 

a gyermektized rendszere, amely alól a keresztények közül csak a görög és a magyar 

részek voltak mentesek. Fontos még, hogy tudatosan igyekeznek keverni az etniku-

mokat, görög városokba zsidókat örményeket telepítenek. 

A török és a protestantizmus kapcsolatának szempontjából a korai hódoltsági kor-

szakot két időtartamra oszhatjuk. Az egyik a Mohácstól, vagy inkább Buda elestétől 

az 1550-es évek végéig terjedő időszak. Az első időben a török hatóságok az új tar-

tomány vallási helyzetében való tájékozatlanságuk miatt a vallásukhoz 

konfesszionálisan közelebb eső, megjelenő reformációs áramlatokat támogatták. 

Amikor a terület, különösen a török szempontjából fontos városi lakosság túlnyomó-

részt protestánssá vált, álláspontjukban változás következett be. Thuri körlevele már 

ezt a megváltozott helyzetet rögzíti. 

Természetesen szoros egymásrahatásként kell értelmeznünk a török közigazgatás 

és a wittenbergi központ vezetőinek álláspontját, illetve azok folyamatos változásait. 

Az európai apokaliptikus keresztény hagyományból eredő kép, amely a végítélet An-

tikrisztusaként jeleníti meg a törököt, doktrinális szempontból jó alapul szolgál a 

melanchtoni kettős Antikrisztus kép kialakításához.10 A magyar területen megjelenő 

török idegen kultúrája miatt alkalmas is volt arra, hogy ekként ítéljenek róla. Azonban 

a 30-as 40-es éves évek éppen a hódoltságból származó hírei azok, amelyek ezt a 

doktrinális álláspontot, ha nem is módosítják, de legalábbis mozgóvá teszik Witten-

berg számára. 

                                                           
10 Az Antikrisztus-irodalomra: ECKHARDT Sándor, Az Antikrisztus legendája, Katolikus Szemle, 

50(1936); TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Ma-

gyarországon, Bp., 1984, 109–115; Bernard MCGINN, Az Antikrisztus: Az emberiség kétezer éve a 

gonosz bűvöletében, Bp., 1995. A törökkel kapcsolatos apokaliptikára: FODOR Pál, Az apokaliptikus 

hagyomány és az „aranyalma” legendája: A török a 15–16. századi magyar közvéleményben, Törté-

nelmi Szemle, 1997, 21–49. Melanchton kettős antikrisztus tanára és Wittenberg török álláspontjának 

változására néhány fontosabb tanulmány: KATHONA Géza, Károlyi Gáspár történeti világképe: Ta-

nulmány a 16. századi protestáns Apokaliptika köréből, Bp., 1943; BOTTA István, Luther Antikrisztus 

fogalmának hatása a magyar reformátorok társadalomszemléletére = Tanulmányok a lutheri refor-

máció történetéből, szerk. FABINYI Tibor, Bp., 1984, 51–65; IMRE Mihály, „Magyarország pana-

sza”: A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában, Debrecen, 1995 (Csokonai 

Könyvtár, Bibliotheca Studiorum Litterarium, 5). 
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1559-ben azonban az egy vallásúvá vált protestáns Tolnán már más a helyzet. 

Thuri erőszakos térítéssel vádolja a törököt, a térítésnek négy fokozatát különbözteti 

meg. Az elsőben a törökök, – Thuri szerint – azért, hogy megtévesszék a lakosságot, 

kihirdetik, hogy ha az adójukat megfizetik, akkor szabadon gyakorolhatják vallásukat. 

A második fokozatban megbontják a település autonómiáját, vagy legalábbis afölé 

saját tisztviselőiket rendelik, kiépítve az iszlám jog szerint működő bürokráciát. 

A harmadik fokozatban mohamedán betelepülőkkel osztja meg a város közössé-

gét, gazdasági kedvezményeket ad azok számára, akik áttérnek. A két népesség kö-

zötti jogi összeütközésében a mohamedánnak ad igazat. A régi közösség irritálására, 

azok vallási vezetőinek megalázására, tőrbecsalására és erőszakos áttérítésére, üldö-

zésére példák sorát hozza. 

A negyedik fok az, amelyben a Balkán népessége is él, és ide tartoznak Dráván tú-

li magyar területek is, ahol gyermektizedet szednek, egész falvak rokonságok áttele-

píthetőek más területre, és már a keresztény imádságokat is elfelejtették. 

Nagy valószínűség szerint a reformáció és annak terjedésében tevékeny részt vál-

laló végvári katonaság szoros kapcsolata miatt van visszahatás a török álláspontban. 

Ugyanis ők azok, akiknek szükségük van a merev elhatárolódásra a töröktől. 11 

Szegedi Kis István története példázza a megváltozott helyzetet a hódoltságban.12 

Az 1550-es évektől a Dél-Magyarországon igét hirdető jónevű teológust a török 

1561-ben fogságra veti és évekig börtönben tartja. Indokként a magyar végvári kato-

nasággal fennálló valóban jó viszonyt hozza fel. 

Nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen nagy formátumú, nagy területre hatást gyakor-

ló egyházi vezetőt csak tisztán nyereségvágyból fogtak volna le a török tisztviselők, 

veszélyeztetve ezzel a saját hatalmuk alá tartozó terület békéjét, lojalitását. Ráadásul, 

e terület határzóna, amelyet a török sosem tud teljesen pacifikálni. Így a pillanatnyi 

fennhatóságot az állandóan izzó, minden pillanatban folyó háború döntötte el. A há-

                                                           
11 A katonák vallási igényére és a reformáció kapcsolatára: ŐZE Sándor, Szegedi Kis István és a 

Medve: Két végvár és a környező lakosság kapcsolata a reformáció elterjedésének idején, Folia 

Historica, 1992, 19–42.  
12 Skaricza Máté Szegedi Kis István-életrajzát közli KATHONA, i. m., 81–117. Szegedi Kisről át-

tekintő feldolgozást uo., 147–233; FÖLDVÁRI László, Szegedi Kis István élete és a Tisza–Duna-

mellékiek reformációja, Bp., 1894. A történetet elemzi ZOVÁNYI, Jenő, A magyarországi protestan-

tizmus 1565-től 1600-ig, Bp., Akadémiai, 1977 (Humanizmus és Reformáció, 6), 156. A medve-

históriát a kémkedés vádjával együtt említi ZSILINSZKY Mihály, A Magyarhoni Protestáns Egyház 

története, Bp., 1907, 55. PAYR Sándor, A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 

1924; RÉVÉSZ Imre, A Magyar Református Egyház története, Debrecen, 1938, 74; ŐZE, i. m. Leg-

újabban SZAKÁLY Ferenc, Mezőváros és reformáció, Bp., 1995, (Humanizmus és Reformáció, 23), 

92–171,. 
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ború pedig a hírszerzésre alapozódott és nem volt közömbös, hogy melyik félhez húz 

a lakosság. Még érdekesebb a történet kapcsán megemlíteni, hogy a Szegediért köz-

benjáró Melius Juhász Pétert a török a Korán magyarra fordítására akarta rávenni. (A 

közlésből a hittérítési szándék nyilvánvaló, folyjon bármilyen vita is Melius arab il-

letve török nyelvtudásáról.)  

A katolicizmus visszaszorulása után, az 1550-es évek fordulójára megszűnt a köl-

csönös várakozás a másik fél áttérésére. Az álláspontok megmerevedtek, ellenségessé 

váltak. A Wittenbergből hazatérők, mint Szegedi Kis István, Thuri Farkas Pál, Melius 

Juhász Péter már a kettős Antikrisztus tanát hozzák Melanchton világtörténet előadá-

sairól, mely szerint a török egyértelműen a végítélet népe. Hazaérkezve itthon is 

ugyanezt tapasztalják. 

A Balkánon lefektetett rend akkor alakult ki, amikor Bizánc elfoglalásakor 

Gennadiosz pátriárka benyújtja Hódító Mehmed szultánnak az ortodox hitvallást, 

amelyet az engedélyez. Nem tudjuk, pontosan, de valószínűsíthetjük, hogy a vaska-

szentmártoni hitvitát eldöntő vallástétel, amelyre a katolikus papok nem voltak haj-

landók, ilyen hitvallásbenyújtás volt-e. Mindenesetre tudjuk, hogy rendszeresek vol-

tak a török előtt lezajlott hitviták.  

Az Oszmán Birodalom nem mohamedán népességét felekezetek szerint osztották 

be különböző milletekbe. A millet, azaz felekezet olyan egység, amely tagjainak zsidó 

ortodox, örmény vagy egyéb keresztény vallását veszi alapul. Ezen belül vannak a 

tényleges etnikumok. 

A török, eljutván Magyarországra egy számára idegen környezetbe került. Azon-

ban itt is kialakult egy, az iszlám jog alapján leírható helyzet. Ezt János király behó-

dolása teremti meg. Miközben magyar történeti szempontból egy formális aktusról 

van szó, Isztambulból nézve az ország autonóm tartományává lett a birodalomnak és 

nemcsak az oszmán, hanem az iszlám oikumenének is részévé vált.  

Nem azért nincs kényszertérítés, mert az iszlám nem szeretné, hogy minél többen 

kövessék, hiszen azt állítja magáról, hogy ő a legtökéletesebb, univerzális hitvallás, 

hanem mert az iszlám szempotjából a döntő lépés már bekövetkezett, a terület már az 

iszlám politikai, tehát vallási fősége alatt van, ezen belül másodlagos kérdés lesz, 

hogy kik azok, akik már áttértek és kik azok akik még nem. 

Mivel nem létezik külön iszlám állam és egyházszervezet, a Magyarországon 

megjelenő minden török közigazgatási, gazdasági, vagy katonai tisztviselő a saját 

vallásának köteles képviselője és terjesztője is egyben. Egy ilyen tisztviselőnek pedig 

a magyarországi új, keresztény felekezetek vallásai nem egy-egy egységes teológiai 

rendszert jelentettek, ő azt fogadja el a kereszténységből, amit az iszlám elfogad. 
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Az iszlám szempontjából a legfontosabb korrupció az, hogy elveszett a keresz-

ténységben az utalás arra, hogy majd el fog jönni Mohamed, amely a keresztények 

számára is ott volt a kinyilatkoztatásban, de ezt az egyház szervezete, amely magában 

is egy furcsa valami a mohamedánok számára, eltitkolta, tehát szerintük korrumpáló-

dott a mohamedanizmust megelőző egyistenhit.  

A másik általuk kiemelt korrupció az iszlám szerint az Isten személyének kérdése. 

Nagyon szigorúan tartja a „tawhidot”, hogy csak egy isteni személy létezhet. Szintúgy 

tagadja az iszlám Isten antropomorf voltát. Szerinte az isteni akarat egy olyan végte-

len erő, amely nem írható le az ember fogalmaival, mi több, ima közben sem kerülhet 

kapcsolatba az Istennel a hívő, hanem mindössze csak kifejezi azt, hogy tudatában 

van az őt teremtő akarat felsőbbségének. Elveti az eredendő bűnt. Minden ember bűn-

telenül születik, alapvető természete a jóság, továbbá minden ember muszlimnak szü-

letik és az is marad, ha nagykorúságáig ilyen környezetbe kerül. Tehát az ember nem 

válik muszlimmá, ha születése után ezt elrejtik előle. 

Mindezekből következik, hogy Jézust sem fogadja el az iszlám megváltóként. 

Számára a testté lett ige a Korán, ez felel meg a kereszténység Krisztusának. Az isz-

lám Jézus prófétája szeplőtelen fogantatásában, eszkatologikus szerepével egyezik a 

kereszténységével, de nem ismerik el a megváltó kereszthalálát, azt állítva, hogy ke-

resztre sem feszíttetett, hanem onnan ez Úr elragadta. 

Huszár Gál azt írja 1557-ben Bullingernek, hogy „a törökök csapatostul részt-

vesznek az egyházi gyülekezetekben, egészen addig, míg a keresztény néphez szóló 

prédikáció tart, rögtön eltávoznak azonban, amikor a legszentebb úrvacsoraosztás 

elkezdődik.”13 

Ugyanerről tudósítja Melanchtont 1551 őszén Fejértói János is. A törökök megje-

lennek a gyülekezetekben, és ez szerinte is annak a jele, hogy a török meg fog térni, 

ugyanis ilyenre az elmúlt századokban nem volt példa, emiatt döntenek mellettük a 

katolikusokkal való vitás ügyeikben a török tisztségviselők.14 

A tisztségviselő amikor szembekerül egy kereszténnyel, akkor az ő vallását a saját 

mentális konstrukciója szempontjából fogja nézni. Minél közelebb áll az adott feleke-

zet hitvallása az iszláméhoz, például a Szentháromság vagy az eredendő bűn kérdésé-

ben, annál elfogadhatóbb lesz a török számára. 

Az itt lévő mohamedán hatalom tehát figyeli a keresztény lakosságot és éppen a 

reformáció terjedésével, számukra jól kimutatható bizonyos teológiai közeledés, val-

                                                           
13 Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század), szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Magvető, 1981, 

(Magyar Hírmondó), I, 126–133. (Kenéz Győző fordítása. A továbbiakban: RML.) 
14 Miscellanea Tiguriana, II, Zürich, 200–201, idézi FÖLDVÁRI, i. m., 157. 
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lási konvergencia. A törökök nemcsak a katolicizmust akarják leválasztani politikai 

okokból, hanem érdeklődnek az iránt a vallási, szellemi erjedés iránt is, amely éppen 

az iszlám megjelenésével egyidőben jelentkezik.15 

A 70-es évek unitárius terjeszkedése és külföldről ideérkező naív, a mohameda-

nizmussal egységre törekvő univerzalistái már nem kapnak annyi török támogatást, 

mint a 40-es évek protestáns felekezetei.16 

A protestantizmus hamar felismeri a veszélyt. A Neuser-eset sokkhatása ezt látvá-

nyosan vissza is igazolhatta. A török számára tehát fontos a térítés; az egyik legfonto-

sabb, csak a török számára más a térítés. A keresztényeknek ez egy lelki folyamat 

először. A töröknek a politikai főség elismerésével létrejönnek a térítés keretei, és 

utána lassan, de annál biztosabban építi ki a belső lelki folyamatokat. 

Baranyában, Boszniára támaszkodva, a településszerkezet megbontásával nagyon 

hamar kialakul egy mohamedán városi, illetve városperemvidéki lakosság. Magyaror-

szágon is létrejön az úgynevezett sakktábla. Elindul egy lokális nyomás arra a pa-

rasztságra, amely a török megjelenésével elveszíti a papságát, amely 1514-től egy 

vereség után van és kiábrándult. Nem véletlenül törli el a budai országgyűlés 1530-

ban a röghözkötési törvényt. Ezt majd 1547-ben a Ferdinánd is megerősíti.17  

Telve vannak félelemmel és bűnbánattal a korszak vezető politikusainak levelei, 

hogy elnyomattatása miatt áttér, a török mellé áll a paraszt.18 Az iszlám viszont létre-

hozza a nyugalmat, amely lehet, hogy a halál békéje a nemesi nemzet számára, de az 

egyszerű népnek a nyugodt közigazgatást, a sokszor keményebb, de kiszámíthatóbb 

adórendszert jelenti és a békét, a konszolidáció, a fellendülés lehetőségét. Megfigyel-

hető az idők folyamán egy elidegenedési, a török uralomba való beletörődési folyamat 

a hódoltsági magyar parasztságnál, egyfajta részleges kiegyezés a törökkel.  

Az 1540-es évek végén még a palánkba fut a parasztság, retteg a töröktől. Ennek 

hatására például a Kanizsa vizén túli területek jobbágyságát, a menekülő, veszélyezte-

tett falvakat áttelepíthetőnek tartja Csányi Ákos, Nádasdy Tamás kanizsai tiszttartója 

                                                           
15 PIRNÁT Antal, Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570-er Jahren, Bp., 

1961, 123–124; legújabban SZAKÁLY, i. m., 311–320. Ehhez hasonló jelenséget l.: Palamas szaloniki 

érsek török fogsága (1355) kapcsán, akit a törökök arról akarnak meggyőzni, hogy a keresztényeknek 

éppen úgy tisztelniük kell Mohamedet mint Isten küldöttét, mint ahogy a muszlimok is tisztelik Jé-

zust. L.: Metin KUNT, Transformation of Zimmi into Askerî, = B. BRAUDEL, B. LEWIS, Christians 

and Jews in the Ottoman Empire, l, New York–London, 1982, 57. 
16 SZAKÁLY, i. m., 312–314; PIRNÁT, i. m., 123–124; Lech SZCZUCKI, Két eretnek gondolkodó, 

Bp., Akadémiai, 1980 (Humanizmus és Reformáció, 9), 70–74. 
17 KOLOSVÁRI Sándor, ÓVÁRI Károly, 1000–1526. évi törvénycikkek Corpus Iuris Hungarici, I, 

Bp., 1899.  
18 RML, I, 103–104. Fráter György levele Ferdinánd királyhoz 1551 szeptemberében. 
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a Rába mentére. Öt év múlva a parasztok már nem hajlandók földjeiket elhagyni, még 

jobb területekért sem. Ellenállnak, szökéssel fenyegetőznek.19 

Az 1562-es évnek paraszti tudatállapotáról jegyzi fel Csányi, hogy a törökben Is-

ten emberét látják, mert győzedelmes a csatatereken. „Kellene közéjük pap, aki Isten 

igéjét hirdeti” a közös vallás szálaival próbálja a várhoz kötni a környező parasztsá-

got. Mindezt erősíti az az apokaliptikus várakozás, amely mind török, mind magyar 

részről Szulejmán utolsó éveiben elburjánzik. 

Az új hatalom egy kialakult lelki bizonytalanság idején éri a parasztságot, amely 

jellemző egész Európára, ezt súlyosbítja Magyarországon, hogy a török megszállás 

után szétzilálódott a katolikus egyházszervezet, továbbá a parasztság és ezzel együtt a 

népi egyház döntő vereség után van. Ott, ahol sokkal erősebb a török, látszik, ugyan-

az a folyamat kezdődik el, amely Boszniában már lejátszódott.  

A veszélyt nem a magyar politikai rendszer észleli, sokkal inkább a magyar re-

formáció. Rájön, hogy a török csak látszólag kedvez számára, valójában az egész 

hitújítási folyamat egy török által megszabott játéktérben mozog. A török uralom 

mindennapi technikája világosan érzékelteti, hogy itt nem arról van szó, hogy támo-

gatják a reformációt, hanem arról, hogy támogatja addig és annyiban, amíg egy olyan 

hitkolonizáció van, amelynek a végső fázisa a lakosság iszlám hitre való térése, amely 

az iszlám szempotjából egy üdvtörténetileg pozitív folyamat lezárulása.20 Amikor 

azonban arról van szó, hogy egy autonóm rend kezd kialakulni, és az megerősödik, 

abban már a török nem partner és fellép a protestánsok ellen is.  

A török megjelenése után összeomlott a 150 éves propaganda, ami a törököt az ősi 

ellenségként aposztrofálta, azonosította a gonosszal, a végítélet népével, melynek 

nyomában jár a pusztulás. Az első találkozás meglepetését és a nyomában felvillanó 

reményt és az ehhez kapcsolódó várakozást azonban hamar felváltotta annak a felis-

merése, hogy a két fél eltérően értékeli a viszonyt. A félreismerés legvalószínűbb 

alapja az, hogy mindketten a maguk vallását remélték a másikkal elfogadtatni. A XVI. 

század 60-as éveiig protestáns részről kialakul egy pozitív, védelmező szerepben álló 

török kép, ezt azonban a század második felében egyre inkább egy negatív apokalip-

tikus ábrázolás váltja fel. A két megítélés azonban gyakran még ugyanazon szerzőnél 

is egymás mellett él egészen a XVII. század elejéig. 

                                                           
19 ŐZE Sándor, 500 magyar levél, Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz 1549–1562, Bp., 

1996, 495. 
20 Az ortodoxia esetén világosan fogalmaz M. KUNT, i. m., 57: „the Turks clearly hoped the 

ultimate agreement would be within Islam. Still they seem to have been fascinated with the proximity 

of Christianity and Islam and had difficulty in why some Christians at least were so adamant in 

refusing to join Islam”. 
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Bitskey István 

PÁZMÁNY PÉTER FELSŐ-MAGYARORSZÁGI 

MISSZIÓJA*  

A Pázmány-kutatás viszonylag későn fedezte fel, hogy a fiatal jezsuita közel másfél 

éves felső-magyarországi tartózkodásának, kassai missziójának kiemelkedő jelentő-

sége, meghatározó szerepe volt mind az életpálya, mind pedig a magyar egyháztörté-

net és irodalomtörténet alakulása szempontjából. Fraknói Vilmos háromkötetes mo-

nográfiája még csak éppen a függelékben tett említést a kassai tartózkodásról, Sík 

Sándor pedig csak egyetlen sort szentelt neki.1 Úgy tűnik, inkább csak a helytörténet-

írás fordított valamelyes figyelmet Pázmány kassai tevékenységére Wick Béla révén,2 

mindmáig azonban csupán Őry Miklós 1976-os tanulmánya foglalkozott a Pázmány-

életrajznak ezzel a szakaszával részletesen.3 Ma már tudjuk, hogy Pázmány 1601 feb-

ruárja és 1602 májusa között tartózkodott – csekély megszakítással – a királyi ország-

rész keleti felének központjában, s ez az időszak sok tekintetben meghatározta az 

események további menetét. 

A későbbiek során az áttekintő igényű munkákban már helyet kapott a kassai tar-

tózkodás bemutatása, s új adatok is gyarapították a témakört.4 Sajnálatos ugyanakkor, 

hogy az újabb kiadványok egy része is figyelmen kívül hagyja a szakirodalom újabb 

eredményeit s téves adatokat tartalmaz Pázmány és a jezsuiták kassai megjelenését 

illetően.5 Javít a helyzeten az, hogy a jezsuita okmánytár 1601–1606 közötti anyagá-

                                                           
* A tanulmány előzetesen megjelent: BITSKEY István, Virtus és religió, Miskolc, 1999, 58–69. 
1 FRANKL [FRAKNÓI], I, 615; SÍK Sándor, Pázmány, az ember és az író, Bp., 1939. 
2 WICK Béla, A jezsuita rend története Kassán, Katolikus Lelkipásztor, 1930, 5–6. 
3 ŐRY Miklós, Péter Pázmány in Kaschau = Ungarn-Jahrbuch, Bd. 7, 1976, 73–102. 
4 BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., 

Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 31–32 valamint UŐ, Pázmány Péter, Bp., Gondo-

lat, 1986 (Magyar História), 47–51. 
5 A szegedi Adattár 17/1-es kötetében pl. ezt olvassuk: „A jezsuiták először 1601-ben kísérelték 

meg a letelepedést […] Kassán. A rövid ideig itt működő Pázmányt és Némethi Jakabot 1604-ben 

Pongrácz István és Grodéczy Menyhért követte; ez utóbbiak azonban a Bocskai-szabadságharcnak, a 

bécsi békekötés után nyomukba lépő jezsuita páterek pedig az 1619-ben fellángoló felekezeti 

közdelmeknek estek áldozatul”. Sajnálatos módon e sorok egyetlen állítása sem felel meg a valóság-
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nak kiadása lehetővé tette az események pontosabb rekonstruálását, s ennek köszön-

hetően árnyaltabb magyarázatuk most már lehetővé válik.6  

Ma már egyre világosabban látszik az itt töltött időszak fontossága, mivel ez a fel-

ső-magyarországi régióban végbemenő rekatolizációs folyamat kezdetét jelentette, 

ennek pedig mind helytörténeti, mind tágabb körű művelődéstörténeti szempontú 

vizsgálata kívánatos. Ez indokolja, hogy a rá vonatkozó adatokat az alábbiakban szám-

ba vegyük, jelentőségük arányában méltassuk, s a kínálkozó értelmezési lehetősége-

ket felvillantsuk. Annál is inkább így kell eljárnunk, mert tovább árnyalhatónak tart-

juk Balázs Mihály megállapítását, amely szerint „a már 1601-ben odavezényelt Páz-

mány esetében szinte kitapintható az ambivalencia és zavarodottság. Egyfelől ki akar 

tartani Gonzaga főkapitány mellett, s a jezsuiták erdélyi megpróbáltatásairól érkező 

hírek is elszántságra késztetik, másfelől azonban idegenkedik a kemény lépésektől, a 

főkapitányt visszafogni igyekszik, s többször megfogalmazza eltávozási szándékát.”7 

Kiindulópontként elfogadhatjuk, hogy a látszat valóban ez a kettősség, kérdés vi-

szont, hogy ennek elegendő magyarázata-e a „zavarodottság” említése, noha a vallási 

és politikai küzdelmek szövevényében természetesen erről is lehet beszélni. Az okok 

nézetünk szerint alighanem mélyebben rejlenek, mielőtt azonban ezeket kísérelnénk 

meg feltárni, célszerű az eseményeket röviden összefoglalni. Áttekintésünk interpre-

táció is kíván lenni, amellyel talán sikerül Pázmány életpályájának e korai szakaszát 

eddigi ismereteinknél pontosabban és árnyaltabban bemutatni. 

1. Vágsellyéről Kassára 

Mint tudjuk, Pázmány 1600 szeptemberében a grazi egyetemen éppen befejezte a 

három éves filozófiai kurzust, s ekkor több tanítványa is sikerrel disputált.8 Tevé-

                                                                                                                                           
nak. Némethy Jakab nem volt 1601-ben Kassán, Pázmány társa nem ő volt, hanem Johann Fuller. 

Pongrácz és Grodéczy sem volt 1604-ben Kassán, így a Bocskai-féle mozgalomhoz semmi közük 

nem lehetett, ellenben ők voltak másfél évizeddel később, 1619-ben a „kassai vértanúk”. Róluk kiter-

jedt szakirodalom szól, a kiadványban erre még utalás sincs. Letelepedési kísérletnek aligha helyes 

nevezni az erről folyó vitát, a rendfőnök ekkor kifejezetten ellenezte a kassai letelepedést. Magyaror-

szági jezsuita könyvtárak 1711-ig, I, szerk. MONOK Isván, VARGA András, Szeged, 1990 (Adattár 

XVI–XVIII. Századi Szellemi Mozgalmaink Történetéhez, 17/2), XI. 
6 Jezsuita okmánytár, I/1–2, sajtó alá rend. BALÁZS Mihály és munkatársai, Szeged, 1995, 

(Adattár..., 34). 
7 Uo., XI. 
8 BORSA Gedeon, Pázmány Péter nyomtatásban megjelent korai vizsgatételei, Magyar Könyv-

szemle, 1978, 187–192; BITKSEY István, Megjegyzések Pázmány grazi vitairatairól = Pázmány 
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kenységének egy szakasza lezárult tehát, ugyanakkor a Vágsellyén működő kollégi-

umnak új erőkre volt szüksége, hiszen rektorát, Alfonso Carillót kinevezték provinci-

álissá. Az új tartományfőnök első intézkedései közé tartozott Pázmány Magyarország-

ra irányítása, hogy Sellyén a prédikátori és a térítő tevékenységet erősítse.9 Ha adattal 

nem támasztható is alá, igaza lehet abban Őry Miklósnak, hogy Pázmány örült a fel-

adatnak: rég nem látott magyar honfitársai közé került, a kollégium ekkorra már gon-

dosan gyarapított könyvtárral is rendelkezett s talán a grazi három év után a változa-

tosság sem volt ellenére.10 

Néhány hónap elteltével azonban a fiatal jezsuitára újabb és nehezebb feladat 

megoldását bízták felettesei. Octavianus Paravicinus bíboros, alexandriai püspök 

ugyanis azzal a kéréssel fordult a Jézustársaság generálisához, hogy a Kassára induló 

új császári főkapitány, Ferrante Gonzaga mantuai herceg mellé magyarul és olaszul 

egyaránt tudó pátert rendeljen, hogy az segíthesse őt a felső-magyarországi 

rekatolizáció kényes és fontos ügyének előmozdításában. Claudio Acquaviva generá-

lis december 16-án fejezte ki az akkor Grazban tartózkodó Carillónak kívánságát, 

melynek értelmében a főkapitány mellé magyar pátert kell adni, olyat természetesen, 

aki a tábori élet során is megtartja a rendi előírásokat, a változó körülmények közt is 

betartja rendi kötelmeit, sőt, ha jezsuita kollégium közelében van, akkor szállása is ott 

legyen.11 

Sellyén Dobokay Sándor vicerektor viszont nagyon meg volt elégedve Pázmány 

munkájával, s 1601. február 13-án levélben kérte a rendfőnököt, hagyja a magyar 

pátert mostani helyén, mert ott igen nagy szükség van rá.12 A kérés természetesen 

nem volt teljesíthető, Pázmánynál alkalmasabb személyt nem tudtak jelölni a misszió 

számára. Február végén megérkezett Sellyére népes kíséretével Gonzaga. A páterek-

kel vacsorázott s résztvett a litánián is, katonái segítségével pedig a kollégiumnak 

visszaszerezte a hajdúk által elrabolt javakat.13 Carillo egy magyar és egy német nyel-

                                                                                                                                           
Péter emlékezete, 181–196. Újabban Paul Richard BLUM fedezett fel Pázmány által elnökölt téziski-

adványokat. A jezsuita filozófiai kurzusok jellemzését ugyancsak ő adja: Der Standardkursus der 

katholischen Schulphilosophie im 17. Jahrhundert, in Aristotelismus und Renaissance, Wiesbaden, 

1988 (Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 40) , 127–148. 
09 Alfonso Carillo provinciális írja erről Acquaviva rendi generálisnak: „Patrem Petrum 

Pazmanum Graecio misi Selliam, ut iuvet Patrem V. Rectorem (Dobokay) in officiis prioribus, 

concionando, conversando et vacando conversioni haereticorum”. Monumenta Antiqua Hungariae, 

ed. Ladislaus LUKÁCS, Romae, 1987, ( a továbbiakban: MAH), IV, 501. 
10 ŐRY, i. m., 75. 
11 MAH, IV, 509. 
12 Jezsuita okmánytár, i. m., 23. 
13 Uo., 93. 
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vű hitszónokot delegált Gonzaga mellé, hogy jövendőbeli székhelyén a kisebbségben 

maradt katolikusok számára vallásuk gyakorlásának lehetőségét biztosíthassa s a ró-

mai religió pozícióit a terület legfontosabb stratégiai központjában megerősíthesse. 

Pázmányt jelölte ki a magyar prédikátori posztra, a németre pedig a rajnai német je-

zsuita rendtartományból érkezett Johann Fuller (1560–1602) kapott megbízást, ő volt 

a missio Cassoviensis második tagja. Pázmány hitszónoki és gyóntatói feladatkört 

látott el (concionator ungaricus et confessarius Illustrissimi Ferdinandi Gonzaga), 

mivel olaszul jól tudott s a főkapitány népes családjával és kíséretével nehézség nél-

kül tárgyalhatott. 

2. Pázmány és Gonzaga 

Alig telt el két hónap, Pázmány már április 27-én levélben kérte Acquavivát, hogy ha 

lehet, mentse fel őt kassai küldetéséből, mert tanulmányait szeretné folytatni.14A rend-

főnök június 2-án írt Carillónak, reá bízva a döntést, hogy a két missziós páter kaphat-

e két hónap felmentést a Gonzaga melletti tevékenység alól, június 9-i válaszában 

pedig Pázmánynak kifejtette, hogy a misszió abba nem hagyható, csupán némi pihe-

nőt kaphat, ha ezt a tartományfőnök indokoltnak találja.15 Őry Miklós szerint ez az 

időszak nagyobb nehézség nélkül telt el, ami természetesen lehetséges, bár hozzá kell 

tennünk, hogy kevés az adatunk a nyári hónapok eseményeiről. Az mindensetre fe-

szült helyzetre enged következtetni, hogy Gonzaga június 30-án a bécsi udvartól lo-

vascsapatot kért személyi biztonsága szavatolására.16 

Pázmány 1601. augusztus 25-i, Acquavivának szóló levelében dicséri Gonzaga 

ügybuzgóságát, amellyel mind a katolicizmusnak, mind az uralkodónak nagy szolgá-

latot tett. Megemlíti azt is, hogy tárgyalnak egy kassai rendház alapításának lehetősé-

géről, erről írt Carillónak is.17 Ehhez azonban hozzátehetjük, hogy nem Kassán szüle-

                                                           
14 Pázmány ápr. 27-i levele nem maradt fenn, a rendfőnök válaszából azonban tartalma rekonst-

ruálható: „Et quamquam Vestra Reverentia optaret in studiis potius occupari, quam in istis 

muneribus, quibus se non peraeque aptum esse scribit, tamen minime dubito, quin satisfaciat etiam 

isti missioni, quae adeo necessaria est, et iam incommodo maiore obiretur ab aliis ob inopiam 

idoneorum”. Uo., 30–31. 
15 VERESS Endre, Carillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai (1591–1618), II, Bp., 1943, 

361. 
16 ŐRY, i. m., 78. 
17 „De domicilio nostrorum hic erigendo saepe egimus, et nunc Patri Provinciali scripsi de via ac 

ratione, qua negocium ad finem perduci posse videri possit”, PÖL, I, 2; Jezsuita okmánytár, i. m., 41. 
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tett az ottani jezsuita kollégium alapításának gondolata, mivel azt már Szántó István-

nak egy évvel korábbi, 1600. június 13-án keltezett (tudomásunk szerint publikálat-

lan) levelében megtaláljuk. Szántó – felelevenítve Antonio Possevino korábbi javasla-

tát – azt tanácsolja itt a rendfőnöknek, hogy Kassán is úgy kell eljárni, mint Linzben, 

azaz egyszerűen el kell távolítani a városból hatalmi szóval a „heretikus pásztorokat”, 

vissza kell venni az elkobzott javakat, s meg kell alapítani a kollégiumot.18 Mivel ez a 

régió legnagyobb városa („amplissima illa superior pars Hungariae”), s környékén a 

katolikusok szétszórtan, szervezetlenül élnek, nagy szükség lenne arra, hogy fiaik 

saját vallásuk szerinti kiképzést kaphassanak, vállania kellene tehát a Jézustársaság-

nak az alapítással járó nehézségeket és kockázatot. Mind Possevino, mind Szántó úgy 

vélte, hogy Kassáról lehet majd észak és kelet felé, Lengyelország, Oroszország, Szi-

lézia és Erdély felé missziókat szervezni, s a felső-magyaroszági főkapitányság szék-

helye lehet egyben a kelet-európai régió missziós támpontja és bázisa. 

Nem Pázmány, s nem is Gonzaga ötlete volt tehát a kassai rekatolizáció, miként 

azt magunk is véltük korábban, Szántó írásának ismerete előtt.19 Ők csak egy korábbi 

javaslatot fogalmaztak meg újra. Pázmány a gondolat felmerülését csak tényként köz-

li, egyetlen sürgető mozzanat sem érződik ki leveléből. Pedig nyilvánvalóan tisztában 

volt egy itteni rezidencia létesítésének előnyeivel, azonban tárgyilagosan látta, hogy a 

város lakossága hevesen ellenezne egy ilyen fordulatot. Ugyanígy, csupán informatív 

céllal tett említést következő levelében a még merészebb tervről, a helyi székesegyház 

viszavételének szándékáról.20 1601. szeptember 19-én a rendfőnöknek küldött levelé-

ben beszámol a kolozsvári jezsuiták elüldözéséről, s egyben jelzi, hogy Fuller atya 

nem küldhető oda, egyrészt betegsége miatt, másrészt azért sem, mert német hitszó-

nokként nem nélkülözhető Kassán. Már csak azért sem, mert Gonzaga tervezi a fő-

székesegyház visszavételét, ezzel Mátyás főherceg egyetért, s ha ez sikerülne, még 

fontosabb lenne a német többségű lakosság számára a német prédikáció. Ő maga – 

írja Pázmány – hiába igyekszik enyhébb magatartásra ösztönözni a főkapitányt, az 

teljes keménységgel kíván fellépni a protestánsok ellen. 

A merész tervekkel szemben a rendfőnök Carillónak írott levelében óvatosságra 

inti a provincia vezetését, nem tartja időszerűnek Kassán kollégium létesítését, kifejti, 

hogy nem a kollégiumok számát kell növelni, hanem a meglévőket kell megerősíteni, 

így tehát nem lehet azt mondani, hogy ekkor a jezsuitáknak Kassára telepedési kísér-

                                                           
18 „eiciat e Cassovia ministros haereticos, auferat ab illis tanquam ab iniustis possessoribus, 

ecclesias ab antiquis catholicis aedificatas et fundatas et fundat pro illis pro sua suorumque salute 

plenum collegium”, Achivum Romanum Societatis Iesu, Germ. 179, 149 recto. 
19 BITSKEY, Humanista erudíció..., i. m., 32. 
20 PÖL, I, 3–4. 
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letük lett volna. Mind Pázmányt, mind a tartományfőnököt eltanácsolja a rendfőnök 

attól is, hogy a jelenlegi zűrzavaros állapotok között Erdélybe utazzanak.21 Pázmány-

nak szóló levelében megértését fejezi ki azért, amiért az erején felüli megterhelő 

munkát vállalja, kéri, hogy továbbra is lássa el feladatát, most nincs mód a felváltásá-

ra.  

A főkapitány november 14-i levelében kéri Mátyás főherceg hozzájárulását a szé-

kesegyház rekatolizációjához. Az indokok közismertek: a városban tartózkodó egri 

püspökségnek nincs temploma, s Pázmánynak és társának csupán a főkapitányi ház 

kis kápolnájában van módja igehirdetésre, ez a „minima capellata” pedig nem tudja 

befogadni a hívőket.22 Ennek a levélnek két információja fontos számunkra. Egyfelől 

azt tudjuk meg innen, hogy – a vágsellyei néhány hónapot leszámítva – ez a hely volt 

Pázmány prédikátori működésének első olyan helyszíne, ahol huzamosabban tartóz-

kodott, s ahol első hazai tapasztalatait gyűjtötte. A másik információ szerint Gonzaga 

továbbra is tervezte a város átfogó rekatolizációját, mivel a templom visszavétele 

megnyitná az utat egy katolikus iskola és szeminárium alapításához („s’aprirebbe una 

larga via di erigere in questa cittá o Scuola o Seminario di Cattolici…”).  

Mindez azonban csak terv 1601 végén, amikor Pázmánynak kétszeresen is helyt 

kellett állnia Fuller tartós betegsége miatt. Decemberben társát vissza is kísérte 

Vágsellyére, ahonnan lázas betegsége miatt a német concionator többé már vissza 

sem térhetett, később őt Túrócra, majd Bécsbe vitték, ott halt meg 1602 május 8-án.23 

Rövid Vágsellyei útjáról Pázmány Kassára visszatérve 1601. december 31-én kelte-

zett levelében számolt be Acquavivának, meglehetősen komor hangon. Azt jelzi, 

hogy egyedül érzi magát, csupán a főkapitány káplánjával tud társalogni. Közérzetét, 

helyetét így jellemzi: „korábbban mindig nyugalmasabb életre vágytam, de bűneim 

miatt ide kerültem. Szeretnék eleget tenni az Illusztris Generális kívánságának külön-

leges jámborsága miatt is, de meg azért is, mivel már ismerjük egymást, és a nehézsé-

geket, amelyekkel helyettesemnek szembe kellene néznie, világosan látom; nem ké-

rem tehát, hogy elhelyezzenek innen, míg az Illusztris Generális itt marad. […] Amit 

azonban szivemből kívánok és szeretnék, és ha kérésnek helye van, nagyon kérek, az 

az, hogy Magyarországtól távol lehessek.”24 

                                                           
21 VERESS, i. m. 362; Jezsuita okmánytár, i. m., 55. 
22 A levél szövegének kiadása: BITSKEY, Humanista erudíció..., i. m., 173–174. 
23 Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., II, ed. Ladislaus LUKÁCS, Roma, 

1982, 595. 
24 PÖL, I, 5–6; a levél magyar fordítása: PÁZMÁNY Péter, Válogatás műveiből, bev., vál. ŐRY 

Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter, Bp., Szent István Társulat, 1983, I, 375. Újabb közlése: Jezsuita 

okmánytár, i. m., 80. 
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E rendkívül informatív és bizonyos pontokon meglepő vallomás és önjellemzés 

mellé érdemes figyelembe vennünk a vágsellyei kollégium évkönyvének bejegyzését, 

amely szerint a kassai misszióba küldött páterek munkája rendkívül eredményesnek 

minősíttetik, minthogy a gyóntatás, prédikálás és térítés mellett – igaz, hogy szándé-

kuk ellenére – még hitvitába is keveredtek, ellenlábasuk az ottani protestáns iskola 

rektora („ludimoderator”) volt, de a „heretikusok” más vezetőivel is polemizáltak.25 

Sajnos, e kassai hitvita részleteiről nincsenek ismereteink, azt azonban valószínűnek 

tarthatjuk, hogy a vitapartnerek közt volt Vedáni Ferenc kassai magyar prédikátor, 

akit korábban helvét irányú orientációja miatt elűztek a városból, 1594-ben azonban 

visszahívták. 1599-ben Bocatius költeménye őt – tévesen – a kassai magyar eklézsia 

püspökeként említi.26 Ha valóban ő volt a jezsuiták vitapertnere, akkor az apai ágon 

olasz származású lelkész (Francesco da Vedano, az 1569–1582 között Sárospatakon 

dolgozó neves várépítésznek, Alessandro da Vedanónak a fia) az olasz főkapitány 

házában – és talán jelenlétében (?) – olaszul is képes lehetett a vita lefolytatására.27 

Végül Pázmány 1602 májusában tért vissza Kassáról, miután híre ment Gonzaga 

áthelyezésének, s ő pedig úgy érezhette, teljesítette küldetését s provinciálisa engedé-

lyével Túrócba vonult vissza.28 Július 6-i levelében a rendfőnök Rómából már azt írja 

Dobokay Sándor rektornak, hogy Pázmány beszédeihez gratulál, sajnos nem tudni 

pontosan, mely beszédekről van szó: a már Nyitrán, avagy a még Kassán elhangzot-

takról-e? 29 Annyi bizonyos, hogy már legkorábbi magyarországi hitszónoki tevé-

kenységére is felfigyeltek elöljárói, s ezen a téren mutatkozhatott meg leginkább rá-

termettsége és ambíciója. 

3. Hittérítő vagy hittudós? 

A felső-magyarországi misszió e rövid eseménytörténeti vázlata után célszerű vissza-

térnünk a kérdésre: hogyan is vonható meg végeredményben a tizenöt hónapos tevé-

kenység mérlege? Hogyan egyeztethető össze állandó elvágyódása Kassáról és 

                                                           
25 Jezsuita okmánytár, i. m., 90. 
26 RMNy, 846, a 301. sz. vers ajánlása: „Mores nostri saeculi. Elegia ad […] Franciscum 

Vedanium, Hung. eccl. Cassoviae episcopum”. Zoványi kétségtelennek tartja, hogy Vedani még 

esperesi hivatalt sem viselt egyházmegyéjében, vö. ZOVÁNYI Jenő, A magyarországi protestantizmus 

1565-től 1600-ig, Bp., Akadémiai, 1977 (Humanizmus és Reformáció, 6), 193–194, 392. 
27 Ritoók Zsigmondnénak köszönöm, hogy erre felhívta figyelmem. 
28 ŐRY, i. m., 79. 
29 Jezsuita okmánytár, i. m., 122. 
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ugyanakkor helytállása, kitartása a főkapitány mellett? Valóban „ambivalencia és 

zavarodottság” jellemzi-e ezt a helyzetet? 

Úgy hisszük nem, s a magyarázat éppen Pázmány írói szándékaival és céljaival 

mutat összefüggést. Mint tudjuk, 1599-ben posthumus jelent meg a kor legtekintélye-

sebb anglikán teológusának, William Whitaker (1548–1595) cambridgei professzor-

nak a vitairata Bellarmino ellen (Praelectiones de Ecclesia contra Bellarminum), s 

mivel a vita alapető kérdésről s magas tudományos színvonalon folyt, egész Európá-

ban nagy visszhangot váltott ki.30 Az egyház fogalmának értelmezése döntő módon 

befolyásolhatta a létrejött új felekezetek helyzetét s viszonyukat Rómával. Pázmány 

azonnal bekapcsolódott a vitába, s egykori római kollégiumi példaképének védelmé-

ben elkezdte írni Diatriba theologica című egyháztani művét.31 Félig már el is készült 

munkája, azonban éppen a felső-magyarországi misszió késleltette a befejezést, mert 

– s itt Őry Miklós véleményét idézzük – „a mozgalmas kassai, nyitrai, és sellyei apos-

tolkodásban nem volt ideje ilyen nagy elmélyedést kívánó munkára […] A kassai év 

alkalmat ad neki, hogy összegyűjtött anyagát elrendezze. Talán ezt kell sejtenünk 

abban a sóhajban, amikor félévi tartózkodás után azt írja a rend generálisának: 

szivesebben visszatérne stúdiumaihoz”.32 

Őry Miklós sejtését a fent elmondottak alapján egyrészt megerősíthetjük, másrészt 

kiegészíthetjük. A Diatribán kívül ugyanis a vele szoros tematikai rokonságot mutató 

Tíz bizonyságot is kassai évei alatt dolgozta ki, Szabó Ferenc ezt egyenesen „kassai 

programírásnak” nevezte.33 Márpedig ha Pázmány eltökélt szándéka volt a 

Bellarminót védő iratnak, valamint a téma magyar változatának kiadása, akkor teljes-

séggel érthető, hogy tudományos tervei nehezen voltak összhangba hozhatók apostoli 

missziójával. Bibliotéka és némi nyugalom kellett volna ahhoz, hogy munkában lévő 

műveit befejezhesse, kéziratait véglegesíthesse. Röviden úgy fogalmazhatnánk: Páz-

mány hajlama és helyzete között lényeges különbség, mondhatni feszültség keletke-

zett, ez okozta, hogy nem érezte magát jól Kassán. Más oka ennek aligha lehet, hiszen 

Gonzaga főkapitányt minden levelében csak dicséri, nézetkülönbség közöttük legfel-

jebb a rekatolizáció módszereit és ütemét tekintve lehetett. Pázmány tollal s a szó 

                                                           
30 BITSKEY István, Bellarmino-Rezeption und Antibellarminismus in Ungarn 1590–1625 = 

Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock, hrsg. von Dieter BREUER, Bd. I, Wiesbaden, 1995, 

809–815. Pázmány egyházfelfogásáról vö. ŐRY Miklós, Doctrina Petri Cardinalis Pázmány de notis 

ecclesiae, Cherii, 1952, főként 59–83, valamint tanulmányunkat: Ekkléziológia és retorika Pázmány 

Péter műveiben, ItK, 2000, 294–310. 
31 Modern facsimile kiadása ŐRY Miklós tanulmányával jelent meg, Eisenstadt, Prugg, 1975. 
32 Uo., 24. 
33 A Pázmány válogatott műveinek kiadása (24. jegyzet) elé írt tanulmányban, i. m., 95. 
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erejével, az eloquentia és a teológiai argumentáció erejével kívánt élni és hatni, nem 

bízott a hatalmi eszközök alkalmazásában. Más módon vélte sikerre vihetőnek ugyan-

azt az ügyet, amelynek szolgálatára egyébként a főkapitány is törekedett. Nem látunk 

tehát semmiféle zavaró kettősséget Pázmány ekkori magatartásában és megnyilvánu-

lásaiban, sőt éppen annak világos kifejeződését érezzük, hogy ő – Péter Katalin találó 

kifejezését használva – a „térítő ellenreformáció” képviselője, nem az erő pozíciójá-

ból történő rekatolizáló törekvéseké.34 

További bizonyítékul csupán arra utalunk, hogy köztudottan ő volt a királyi ta-

nácsadók közül az egyetlen, aki több érvet hozott fel a protestánsoknak adandó val-

lásszabadság biztosítása mellett, mint ellene. Nem mintha ezt elvileg helyeselte volna, 

hanem mert taktikailag is elhibázottnak tartotta a protestáns többségű országban az 

erőszak alkalmazását. Ehelyett ugyanazt a célt könyvekkel, iskolák, nyomdák, temp-

lomok építésével, alapításokkal vélte elérhetőnek, fegyverek helyett a meggyőzést 

tartotta célravezető módszernek. Kassán Pázmány tevékenységi köre meglehetősen 

szűkkörű volt: a főkapitánynak és kíséretének lelki gondozását kellett ellátnia olasz 

nyelven, s egy maroknyi katolikus magyarnak prédikálhatott a döntő többségben né-

met nyelvű s protestáns vallású kassai lakosok ellenérzése közepette. A helyzetében 

mutatkozó feszültség ellenére természetesen kitartott Gonzaga mellett, megállta he-

lyét abban a pozícióban is, amelyet nem érzett személyére szabottnak, de amelyben 

jelenléte indokoltságát maga is érezte. 

Könyvtár nélkül, tudós környezet híján, fontosnak érzett félkész munkáinak befeje-

zésére, könyveinek kiadási lehetőségére vágyódva fogalmazta meg ambivalenciára utaló 

mondatait Acquavivának. A helyzet váltott ki tehát belőle elégedetlenséget Kassát illető-

en, s tudjuk, igaza volt: Forgách Ferenc nyitrai püspök mellett, ahol már kellőképp ki-

fejthette képességeit, nem volt panasza feladatait illetően. Megkockáztatjuk azt a feltéte-

lezést is, hogy talán épp azért bízta meg őt a püspök a magyar nyelvű katolikus hitvitázó 

irodalom első klasszikus darabjának, a Feleletnek elkészítésével, mert már kéziratban 

látta a lényegében elkészült műveket, a Diatribát és a Tíz bizonyságot, s felfedezte ben-

nük a protestáns kihívásra adandó méltó válaszadás lehetőségét. 

Befejezésül, konklúzióként annak kimondását érezzük indokoltnak, hogy Páz-

mány életrajzának egyes mozzanatit nem lehet autentikusan értelmezni, ha nem vesz-

szük figyelembe, hogy tudós teológus volt, s írói tervei mindvégig meghatározó sze-

repet játszottak pályafutásának alakulása során. Ezért szükséges műveit is mindig 

keletkezésük, nem pedig nyomtatott kiadásuk sorrendjében vizsgálni, csakis így ka-

                                                           
34 PÉTER Katalin, Pázmány Péter és a protestánsok = UŐ., Papok és nemesek: Magyar művelő-

déstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból, Bp., 1995, 185. 
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punk magyarázatot arra, miért vágyódott el a kassai misszióból, az általa is fontosnak 

ítélt hídfőállásból. Képletesen azt mondhatnánk: Grazban kezébe vett írótollát többé 

már nem szándékozott letenni, írói munkássága olyan folyamattá vált, amely számára 

létformát jelentett. E létforma feltételei szabták meg törekvéseit, kívánságait, későbbi 

tevékenységi körét, amelynek teljességéhez szervesen hozzátartozónak érezte a 

könyvtár és könyvkiadás ügyét. Kassán ez hiányzott számára, ezért kívánkozott el 

onnan. Mivel azonban említett két műve lényegében készen állott, ezeknek tapasztala-

tai és eredményei alapján rendkívüli gyorsasággal tudta elkészíteni Magyari elleni 

Feleletét, amely ilyen módon tehát nem kezdete, hanem éppen szerves folytatása volt 

írói munkásságának. A Gonzaga melletti szolgálat bizonyára sok gyakorlati térítői 

tapasztalattal gazdagította a fiatal jezsuitát, jogos volt azonban az az érzése, hogy ő 

ennél többre hivatott, ezt a Nagyszombatban kinyomatott Felelet s utána gyors ütem-

ben következő munkáinak sora kellő mértékben bizonyítja s igazolja. 

Más kérdés, hogy a jezsuiták kassai szerepvállalását illetően igen sok volt a bi-

zonytalansági tényező. Az Erdélyből érkező kedvezőtlen hírek csak fokozták a rend 

római vezetésének aggodalmait. Egyik oldalon a nyíltabb, katonai és politikai akciók-

hoz társuló fellépés, a másikon a lassú és fokozatos hódítás, a térítő munka esélye 

állott, közöttük kellett a rekatolizáció szorgalmazóinak választaniuk.35 Pázmány ide-

jében Kassán – mint láttuk – megfogalmazódott mindkét lehetőség, azonban az előb-

bire nem került sor. Csak később, 1604-ben vállalkozott a bécsi udvar a helyi székes-

egyház erőszakos rekatolizálására, ehhez viszont Pázmánynak nem volt köze, ő akkor 

már a grazi egyetem könyvtárában készült későbbi feladataira, imádságos könyvének 

és korai hitvitázó műveinek kiadására. 

                                                           
35 BENDA Kálmán, Pázmány Péter politikai pályakezdése, MTA I. Oszt. Közl. 1979, 273–280. 
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Horn Ildikó 

AZ ERDÉLYI KATOLIKUS ELIT  

PÁZMÁNY PÉTER KORÁBAN 

Kornis Zsigmond, Erdély első számú tanácsura, főgenerális, váradi főkapitány, Páz-

mány Péterhez írt egyik levelében nagyobb aktivitásra kérte az érseket, azzal érvelve, 

hogy ha az ő generációja kihal, Erdélyben a katolicizmus ügye elsorvad. Hogy ez az 

állítás nemcsak egyszerű toposz, azt mind a ketten jól tudták.1  

Miben volt más ez a nemzedék, mennyiben volt több lehetősége, mint az utána 

következőnek? Szinte valamennyien első generációs katolikusok voltak. Pályájuk 

elején az 1580-as, 90-es években a fejedelmi udvar katolizációs törekvéseinek ered-

ményeképpen tértek át. Néhányan az 1594-ben kivégzettek gyermekei voltak, mint a 

három Kovacsóczy testvér, Wass György két fia és Kendy István, akiket Báthory ke-

gye bent tartott az elitben, további neveltetésüket is ő irányította, ennek során történt 

áttérésük. A fiatal katolikus főnemesek ügyét a fejedelmi udvar és később az erdélyi 

Habsburg kormányzat is kiemelten kezelte. Ez az iskoláztatástól a birtokadományo-

kon át, a pozíciók elnyeréséig mindenben megmutatkozott.2 

Ez a generáció még éppen beleesett abba a hullámba, amikor az erdélyi főnemesek 

nagyobb számban tanultak külföldi egyetemeken. Többen a világlátásnak kevésbé ön-

kéntes módját is megtapasztalták: 1604 és 1607, illetve 1610 és 1614 között éveket töl-

                                                           
1 Kornis Zsigmond Pázmány Péternek, Szinyérváralja, 1635. február 14. MTAK Kornis család 

levéltára Ms 425/II. ff. 1210–1215. 
2 Kovacsóczy János 1598. évi testamentumában Sennyey Pongrácot kérte, hogy „az mi pedigh az 

öczeim gondviselésit nézi, kegd azon legyen, hogy w felsige idegen orzagban tanitassa wket az mikeppen 

w fwlsige sokzor ayanlotta magat, hogy gondot visel reajok, kit bizok is, hogi w felsige mindeneket be 

telljesit, mert czak az lewz az övék az mit tanulhatnak zeginjek.” Kolozsvári Állami Levéltár Bálintith cs. 

lvt. Középkori osztály nr. 181. A testvérek közül csak Kovacsóczy István ért felnőttkort, Kristóf a grazi 

kollégiumban Mária Krisztierna ösztöndíjasa volt, amikor 1598-ban vízbe fulladt, Zsigmondot 1603-ban 

a kolozsvári jezsuita kollégium feldúlásakor az iskola diákjai közt említették és pár hónappal később a 

nagy pestis áldozata lett. Wass Ferenc Rómában tanult Báthory ösztöndíjával, János öccse 1605-ben az 

olmützi egyetemen végezte tanulmányait. 
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töttek Prágában, Bécsben és a királyi Magyarországon.3 Itt igen széles és élénk kapcso-

latrendszert alakítottak ki, amely a magyarok mellett kiterjedt az udvar politikusaira, 

sőt a császári család tagjaira is. A magyarországi évek hatása többük házasságkötésé-

ben is tükröződött, hogy csak a két legismertebb esetet említsem; Kornis Zsigmond 

Pálffy Ilonát, Pálffy Miklósnak az unokahúgát vette feleségül. Ezzel nemcsak a Pálffy 

és Illésházy családdal került szoros rokonságba, hanem sógora lett például Daróczy Fe-

renc, a szepesi kamara elnöke. Haller György pedig Nyáry Borbálát vette el, és így 

Esterházy Miklóssal került sógorságba. Ezek a házasságok a kapcsolatok mellett a 

hozomány miatt is rendkívül előnyösek lehettek. Igen fontos, hogy a generáció vezér-

alakjainak számottevő magyarországi birtokai voltak, például Kornisról írta Esterhá-

zy, hogy legalább annyi jószága van Magyarországon, mint Erdélyben. Ez pedig a 

lassan stabilizálódó erdélyi belpolitikában biztosabb hátteret, menekülési utat nyújtott. 

Egyébként – mivel az új házassági stratégiák lassabban alakultak ki – ebben a generáci-

óban, különösen az első házasságok esetében, nagyon magas a vegyes házasságok szá-

ma. Ez viszont annyiban előnyt jelentett, hogy tekintélyes protestáns rokoni kört is tud-

tak mozgatni.4 

Ez a nemzedék jó kapcsolatot alakított ki a magyarországi katolikus egyházzal is. 

Ezt nagy mértékben megkönnyítette, hogy ebben az időszakban az egyházi vezetés-

ben szép számmal voltak erdélyiek. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy Pázmány 

őket előnyben részesítette volna. Inkább annak a fáziskülönbségnek az eredménye, 

ami a Báthory-kori katolizációs törekvések és a magyar ellenreformáció megindulása 

között volt. Pázmány Péter mellett erdélyi származású volt például az érsek közeli 

munkatársai közül Nagyfalvi Gergely, nyitrai majd szerémi püspök, Balásfi Tamás 

boszniai püspök, az erdélyi választott püspökök. Sennyey István püspök, magyar 

kancellár pedig annak a Sennyey Pongrácnak volt a fia, aki Báthory Zsigmond taná-

csosai közül egyedül élte túl Báthory uralkodását (már önmagában ez is szép ered-

mény), és sok politikustársa életét mentette meg Basta kormányzása alatt. 1610-ben 

családjával ő is Magyarországra menekült, és itt is halt meg. Az árván maradt 

Sennyey István tanulmányainak befejezését és egyházi pályakezdését Kornis Zsig-

mond anyagi segítsége és összeköttetései tették lehetővé. (Sennyey később kancellár-

                                                           
3 A korai tárgyalásokra és emigrazióra: Magyar országgyűlési emlékek, XII, 253, 261; ÁCS Pál, 

„Ha kérdi Isten, Kátay, tetőled”: Pázmány vitairata Bocskai haláláról = Ráday Gyűjtemény Évkönyve,  

1994, VII, 32–45. Az 1610–14 közti emigrazióról: HORN Ildikó, Ő felsége merénylői: Gondolatok egy 

politikai összeesküvésről = Demény Lajos emlékkönyv, s. a. 
4 Kornis Zsigmond házasságáról és Esterházy Miklóssal való kapcsolatáról részletesebben: 

ORGONA Angelika, Kornis Zsigmond, Egy katolikus főúr I. Rákóczi György fejedelemsége idején, 

szakdolgozat, s. a., Bp, 1998, 10–15. 
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ként többször is teljesített diplomáciai megbízatást Erdélyben, ahol tárgyalópartnerei 

között ott ült Kornis is.)5  

Az erdélyi katolikus főurak rokonai a szerzetesrendekben is megtalálhatók. A je-

zsuita rendbe lépett pl. egy-egy Kornis, Wesselényi, Sulyok, Kun és Paczoth fiú, de 

jezsuita volt Háportoni Forró György, aki sokáig a nagyszombati kollégium rektora-

ként, majd néhány évig az osztrák provincia vezetőjeként is dolgozott. Emellett a 

Wesselényi, a Csáky és a Kornis család a pozsonyi klarisszák közé egy-egy lány-

gyermeket is küldött. Ezekből a világi és egyházi rokoni kapcsolatokból nyilvánvaló-

an mind a két fél kölcsönösen sokat profitált.6 

Ami ennek a generációnak a nagy előnyét jelentette, az a politikai szerepük, befo-

lyásuk. Érdemes megnézni, milyen volt a vallási megoszlás az irányító pozíciókban. 

A legfontosabb szerv, a tizenkét tagú fejedelmi tanács. Bethlen Gábor fejedelemsége 

alatt huszonnyolc tanácsossal dolgozott együtt. Ebből kettőnek nem sikerült biztosan 

megállapítani a vallását. A fennmaradó huszonhatnak viszont a fele, tizenhárom volt 

katolikus. Mellettük mindössze hat kálvinista, három evangélikus, három unitárius és 

egy szombatos tanácsúr található. I. Rákóczi György összesen tizenkilenc tanácsosá-

ból már csak hat katolikus, hét kálvinista, kettő evangélikus, három unitárius, egynek 

nem ismerjük vallási hovatartozását. II. Rákóczi Györgynek 1657-ig tizenkét tanácso-

sa volt, ebből négy katolikus hat kálvinista és egy-egy evangélikus illetve unitárius.7 

(Ezekhez az adatokhoz annyit még hozzá kell tenni, hogy bár az öreg Rákóczi 

Györgynek több katolikus tanácsura volt mint a fiának, de ő, mivel ez a tisztség élet-

fogytig tart, örökölte a tanácsosait, míg fia csak egyet örökölt, három katolikust ő tett 

a tanácsba, közvetlenül a lengyel hadjárat előtt.) Hasonló a helyzet a többi tisztségnél: 

A korszak öt kancellárjából hárman, a kilenc kincstartóból öten voltak katolikusok. A 

tíz táblai elnökből, akik egyben az országgyűlés elnökei, hat volt katolikus. Még a 

                                                           
5 Sennyey tanulmányait már Kornis Boldizsár, Zsigmond bátyja is egyengette: Jezsuita okmány-

tár Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601–1606, kiad. BALÁZS Mihály és munkatársai, Sze-

ged, 1995, I/2, 539–540. Kornis Zsigmond tanulmányi segélyt járt ki a két Sennyey testvérnek: 

MOL, A Szepesi Kamara levéltára, E 250 Litterae Camerae Posonienesis et aliorum nr. 84. 1610. 

június 5. 
6 Monumenta Antiquae Hungariae, ed. Ladislaus LUKÁCS S. I., II, 1024–1027, III, 880–881, IV, 

594–595; Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., I, (1551–1600), ed. Ladislaus 

LUKÁCS S. I., Róma, 1978; BALÁZS Mihály, MONOK István, Pápai szemináriumok magyarországi 

alumnusai, Szeged, 1990, 19, 39, 46, 54. 
7 A tanácsosok vallási megoszlásáról, név szerint felsorolva: HORN Ildikó, Az erdélyi fejedelmi 

tanács 1648–1657 = Perlekedő évszázadok: Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára, 

Bp., 1993, 245–246. 
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belső bizalmi hivatalnak számító udvarmesteri tisztségekben is katolikusokat találunk: 

Bethlen udvarmestere Petrochevich Horváth György, Brandenburgi Katalin udvar-

mesternője pedig a szintén katolizált nővére, Petrochevich Horváth Klára volt. (Tiszt-

ségüket még I. Rákóczi György uralkodásának elején is viselték.) 8 Bethlen tehát nem 

túlzott, amikor azt írta Pázmánynak, hogy – idézem: – „Annyi pápista szolgám va-

gyon, hogy nem tudom számát is, nem utolsók pedig, mert én a religióért eddig senkit 

meg nem vetettem.”9 Annak, hogy Bethlen uralkodása alatt ilyen magas volt a katoli-

kusok száma, megvannak a jól követhető, elsősorban politikai okai, de ezekre az elő-

adás jellege és az időkorlátok miatt nem tudok kitérni. Most csak ezt a katolikus több-

séget, mint tényt szeretném kiemelni.  

Bethlen nem vállalt túl nagy kockázatot azzal, hogy ennyi katolikust állított az el-

ső vonalba. Egyrészt mert nagyon kézben tartotta őket. Világos volt, hogy vallásuk és 

jó királyságbeli kapcsolataik bármikor ellenük fordítható. A Szentföldet kétszer is 

megjáró Bercsényi Imrét egy máig tisztázatlan, templom használatból kirobbant véres 

konfliktus ürügyén nótáztatta Bethlen. Az ügy hátterében valójában az a nem bizonyí-

tott gyanú húzódott, hogy Bercsényi állítólag titkos levelezésben állt a bécsi udvarral 

és a fejedelem hadi készületeiről információkat adott ki.10 

Kornis Zsigmond szintén a saját bőrén tapasztalhatta, hogy a fontos tisztségek el-

nyerése nem jelentette egyben a fejedelem bizalmának elnyerését is. Homonnai táma-

dásakor Bethlen minden bizonyíték nélkül, mintegy elővigyázatosságból több katoli-

kust, köztük Kornist és Forró Pált Fogarasba illetve Kővár várába záratta, birtokaikat 

elkobozta. Kornis 1626-ban Brandenburgi Katalin katolizálásának terve kapcsán is-

mét erre a sorsra jutott. Bár mind a kétszer rehabilitálták és Bethlen még a végrende-

letében is megkövette, Kornisnak külön tanulságos lecke volt, hogy a protestáns ren-

dek mennyire a fejedelem partnerévé válnak, ha katolikus elleni fellépésről van szó. 

A tulajdonképpen törvénytelen eljárás ellen nem tiltakoztak, sőt Bethlen bölcs előre-

látásaként értékelték.11 

Emellett, ahogy már Bercsényi példája is mutatta, Bethlen Gábor folyamatos tisz-

togatást végzett az eliten és elsősorban a katolikus eliten belül, csak az ő módszerei 

                                                           
08 PETROCHEVICH HORVÁTH Emil, A Petrochevich család történetének regesztái, I/II, Pécs, 

1942, 153–154, 166–167, 171–172. 
09 Bethlen Gábor Pázmánynak. Vásárhely, 1625. július 14. Pázmány Péter levelezése, szerk. FRANKL 

Vilmos, Bp., 1873, 445; BARCZA József, Bethlen Gábor, a református fejedelem, Bp, 1980, 193. 
10 THALY Kálmán, A székesi gróf Bercsényi család, I, 1525–1689, Bp., 1885, 73–77. 
11 Perneszi Gábor levele Forgách Zsigmondnak. Ecsed, 1616. július 22. Erdélyi országgyűlési emlé-

kek, VII, 370; Kemény János önéletírása, kiad. V. WINDISCH Éva, Bp., 1959, 123–124; Bethlen Gábor 

emlékezete, szerk. MAKKAI László, Bp., 1980, 433–434; ORGONA Angelika, i. m., 3–5. 
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sokkal békésebbek és nagyvonalúbbak voltak, mint elődeié. Jó példa erre a Kendy–

Sarmasághy párt félreállítása. 1614-ben Bethlen még amnesztiát adott nekik, és azt a 

lehetőséget, hogy a hatalom csúcsán kapcsolódjanak vissza a politikai életbe. De ami-

kor Kendy István Báthory Gábor özvegyét vette feleségül, Sarmasághy Zsigmond 

pedig mostohafiát házasította össze Báthory Annával, Bethlen ezt – teljesen jogosan – 

ellenséges lépésként értékelte. Kendy, Sarmasághy és a mostoha fiú, Jósika Zsigmond 

menekülni kényszerült. Hasonlóan távoznia kellett Haller Györgynek is. Neki alapve-

tően az volt a bűne, hogy Esterházy sógora volt. Miután Esterházy nádor lett, Bethlen 

rövid kivárás után úgy ítélte meg, hogy több kára mint haszna származik ebből a kap-

csolatból. Egyébként a Pázmány–Esterházy vita során az érsek is azzal vádolta a ná-

dort, hogy a fejedelmi trónra törekedett, és ebben Hallert annak akarata ellenére pró-

bálta felhasználni.12 

Bethlen tehát a számára legveszélyesebbnek ítélt elemektől megtisztította a katoli-

kus elitet. Mindez kihatott a következő generációra is. A fiatalok közül a jó pozíciók-

ból indulók, ha tehették, inkább a királyi Magyarországra helyezték át tevékenységük 

súlypontját, mint ahogy ezt tette pl. Sennyey Sándor vagy a két Csáky fiú. A katolikus 

elitet ezek a veszteségek sokkal kezesebbé, politikailag óvatosabbá tették, és ettől az 

időszaktól kezdve lehet azt mondani, hogy a katolikusság és a Habsburg-pártiság fo-

galma már nem kapcsolódik automatikusan össze. 

Vallási téren nagyon világosan kirajzolódtak a katolikus elit céljai. A legfőbb fel-

adatuknak az 1610-es besztercei országgyűlés katolikus-ellenes törvényeinek eltörlé-

sét vagy legalább enyhítését tekintették. Ezen a gyűlésen ugyanis ismételten kitiltották 

a jezsuitákat, és azt a határozatot hozták, hogy a katolikusoknak nem lehet püspökük, 

illetve Tövisen, Gyulafehérváron, Monostoron, Somlyón és Udvarhelyszéken katoli-

kus pap nem lakhat.13 A katolikusok a püspökség visszaállítása mellett a paphiány 

enyhítésére és a papképzés biztosítására törekedtek, valamint biztosítani akarták a 

katolikus iskoláztatást és a szabad egyetemjárást is. Minden létező fórumon kinyilat-

koztatták, hogy az erdélyi katolikusok a magyarországi katolikus egyház szerves ré-

                                                           
12 „De mikor Palatinus uram a felföldre mene armata manu, [1631] az szegény Haller György 

nagy secretum alatt (melyet meg is tartottam, míg élt) sírva mondotta, hogy őtet azért küldi, hogy 

disponálja az embereket, hogy ő kegyelmét válasszák fejedelemmé, de (ugy-mond) soha végbe nem 

viszi, mind magát, mind minket elveszt.” Pázmány Péter utasítása Püski János részére. 1636. október 

3. PÖL, II, 706. 
13 Az 1610. március 25. és április 3. között megtartott besztercei országgyűlés 7. cikkelye. Erdé-

lyi országgyűlési emlékek, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1880, VI, 170–173. 
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szét képezik, és kérték a magyar uralkodót, Pázmányt és Esterházy nádort, hogy sza-

bad vallásgyakorlatuk érdekében járjanak közben a fejedelemnél.14 

A legélesebb harc a püspöki méltóság betöltése körül zajlott. Az erdélyiek kíván-

ságának megfelelően, Pázmány javaslatára az uralkodó már 1618-ban kinevezte 

Szentandrási Csiki Istvánt püspöknek. Azonban sem az ő, sem utódai kinevezését a 

pápa nem erősítette meg. A pápa nem akarta elismerni az uralkodó kegyúri jogát azo-

kon a területeken, amelyek felett már ténylegesen nem gyakorolt hatalmat és ahol a 

püspök nem léphette át egyházmegyéje határát. A király viszont Pázmánytól támogat-

va, ragaszkodott ahhoz, hogy az egykoron a magyar korona fennhatósága alá tartozó 

területeken továbbra is gyakorolja kinevezési jogát. Ez az évtizedekig tartó vita káros 

volt az erdélyi katolikusoknak, de mivel nemcsak őket, hanem hódoltsági területeket 

is érintett, Pázmány az erdélyiek ügyében nem táncolhatott vissza és nem kereshetett 

kompromisszumot. Az erdélyi protestáns rendek mereven szembeszegültek a katoli-

kus próbálkozásoknak, és ebben a fejedelmek is támogatták őket. Ráadásul a protes-

tánsok onnan is segítséget kaptak, ahonnan nem is várták, a székely nős papok tilta-

koztak a választott erdélyi püspök bejövetele és vizitációja ellen. A püspökséggel 

kapcsolatos korábbi probléma, az egyházi birtokok visszaadása itt már természetesen 

fel sem merült. A püspök lakhelyének, rangjához méltó jövedelmének biztosítását a 

katolikus főurak vállalták, a Kornisok, Hallerek, Erdélyi István, Wass János és mások az 

érseknek és a fejedelemnek név szerint is felsorolták azokat a jószágaikat, amelyeknek 

jövedelmét a püspök tartására szánták. Valamennyi előny azért származott a püspökség 

körüli vitából. Bethlen, hogy elébe vágjon a püspök kinevezésének, Fejérdi Mártont 

vikáriussá tette, és a korábbi helyzethez képest már ez is előrelépést jelentett.15 

A katolikusok számára az első komoly sikert az 1615-ös kolozsvári országgyűlés 

templomhasználatról szóló törvénye hozta.16 Ennek értelmében a templom a hozzátar-

tozó házzal és jövedelemmel a többségben lévő félé lett, a kisebbségnek pedig közös 

költséggel imaházat építettek. Ha több templom volt, akkor a kisebbségben lévők is 

                                                           
14 Számos ilyen jellegű levél található az Esztergomi Prímási Levéltárban: Acta Radicalia 

Classis X. 9–11, cím (MOL Mikrofilmtár). Néhány jellegzetes példa: Haller Zsigmond Pázmánynak, 

Bethlen, 1624. március 25. (2645. Doboz f.23), Bornemissza Ferenc Pázmánynak, Kolozsvár, 1634. 

november 25. (2646. doboz ff. 354–357.) 
15 VESZELY Károly, Erdélyi egyháztörténeti adatok, Kolozsvár, 1860, I, 333–335; BÍRÓ Vencel, 

Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus, Kolozsvár, 1929, 18. (Különlenyomat az Erdélyi Irodalmi 

Szemle 1929. 3–4. füzetéről.) – TEMESVÁRY János, Csikmádéfalvi Szentandrási István erdélyi püs-

pök, Erdélyi Múzeum, 1912, 55– 71. 
16 Az 1615. szeptember 27. és október 13. között tartott kolozsvári országgyűlés 34., 35. és 36. 

cikkelye. Erdélyi országgyűlési emlékek, VII, 286–287. 
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kaptak egyet. Ez a katolikusok esetében azt jelentette, hogy visszakaphatták a monos-

tori, tövisi, udvarhelyi és somlyói templomot. A templomok átadása azonban évtize-

dekig is elhúzódott, ahol pedig gyorsan ment, csak azért történt, mert romos állapotú, 

használaton kívüli épületekről volt szó. Ezek rendbehozatalát a főúri patrónusok vál-

lalták, pl. a monostori templomot Erdélyi István költségén építették újjá. Ebben az 

időszakban a főnemességre jellemző a nagy templom- és kápolnaépítési kedv, az épü-

letet kastélyukhoz szervesen illesztve biztosították a család zavartalan vallásgyakorla-

tát, mint ahogy az megfigyelhető a Haller család esetében.17 

Viszont továbbra is komoly gondot jelentett a paphiány. Minden, az erdélyi kato-

likusok helyzetét taglaló jelentés kitért erre és a papok műveletlenségére, valamint a 

székelyföldi nős papok problémájára. Az erdélyi főurak Pázmányhoz írt leveleiben is 

ez volt a legfontosabb téma, jó erkölcsű, jól képzett papok küldését sürgették. Kornis 

egy alkalommal például negyven helyre kért papot az érsektől.18 Főnemesek ajánlásá-

val a csíksomlyói ferences iskolából és a jezsuiták keze alól számos erdélyi fiú érke-

zett Magyarországra, hogy az egyháznak szentelje életét. Pázmány mellett Forró 

György és a választott erdélyi püspökök, Csiki István, Simándi István egyengette ta-

nulmányaikat. A legjobbak a Ferdinandeumba, Pazmaneumba és a római Collegium 

Germanicum Hungaricumba is eljutottak. Ezeknek a fiataloknak a többsége, különö-

sen a legtehetségesebbek azonban elvesztek Erdély számára. A magyar katolikus 

egyház szintén emberhiánnyal küszködött, és elszívta a magasan képzett fiatal papo-

kat, akiknek nagy része amúgy sem kívánt már Erdélybe visszatérni.19 

A katolikus főurak másik sikere a jezsuitákhoz fűződik. Bethlen Gábor és a jezsui-

ták kapcsolatával már sokat foglalkozott a szakirodalom. A jezsuiták visszatérésében 

kétségtelen Bethlen kezdeményező szerepe. A fejedelmet ebben alapvetően politikai 

érdekek vezették, nem véletlen, hogy kapcsolatukban a két csúcspont az 1616–18 és 

az 1624 körüli időszakra esett. Bethlen a jezsuiták bebocsátásánál nagyon körültekin-

tően járt el. A jezsuitákat kitiltó törvényeket az országgyűlés nem oldotta fel, az atyák 

csak inkognitóban térhettek vissza. Számukat és működési területüket a fejedelem 

                                                           
17 Haller Zsigmond testamentuma. 1623. január 20. Kolozsvári Állami Levéltár Branyiczkai Jó-

sika cs. lvt. fond 541. és Haller István testamentuma, Bethlen, 1656. szeptember 3. Kolozsvári Álla-

mi Levéltár, Haller cs. lvt. fasc. 13. ff. 1–4.  
18 Haller Zsigmond Pázmánynak, Bethlen, 1624. március 25. Esztergomi Prímási Levéltár Acta 

Radicalia Classis X. 10. cím f.23 (MOL Mikrofilmtár) (2645. Doboz), Kornis Zsigmond Pázmány Pé-

ternek, Szinyérváralja, 1635. február 14. MTAKK Kornis család levéltára Ms 425/II. ff. 1210–1215. 
19 KOLLÁNYI Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100–1900, Esztergom, 1900, 222, 234, 243, 257, 

266; VERESS Endre, A római Collegium Hungaricum anyakönyve, Bp., 1917, 41–43; RELKOVIĆ 

Néda, A grazi egyetem legrégibb magyar hallgatói (1586–1640), Bp., 1933, 12–15. 
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határozta meg. Először mindössze három jezsuita jöhetett, kettő Monostoron, egy 

Fehérváron dolgozott világi segítőkkel, meglehetősen elszigetelt és mostoha körül-

mények között. 1624-ben két újabb jezsuita kapott engedélyt, ők Karánsebesen tele-

pedtek meg.20  

Érdemes azt is megnézni, hogy kik kerültek Erdélybe. A cseh Bauda Mártont le-

számítva, mindannyian erdélyi kötődésűek. Itt születtek, tanultak, vagy az 1603 előtti 

időszakban itt tanítottak, nem voltak ismeretlenek a katolikus nemesek előtt. Sőt a két 

elsőként érkező jezsuita már korábban személyes kapcsolatban állt magával a fejede-

lemmel is. Bethlen 1613-as belgrádi tartózkodása során többször tárgyalt Szini Ist-

vánnal. Már ekkor hívta Erdélybe, hogy ez a lépése is segítse a Magyarországra me-

nekült katolikus urakkal való megegyezését. Vásárhelyi Gergely pedig az életét kö-

szönhette a fejedelemnek, amikor Pécsett a naptárvitában vitt szerepe miatt török elöl-

járó halálra ítélte, de Bethlen közbenjárására a halálos ítéletet száműzetésre változtat-

ta.21 A fejedelemnek és a katolikus rendeknek tehát az volt az álláspontja, hogy ma-

gyar, sőt lehetőleg erdélyi származású jezsuiták jöjjenek az országba. Bethlen uralko-

dásának vége felé és Rákóczi uralma alatt is számuk fokozatosan emelkedett, új isko-

lát nyitottak és többen nemesi udvarokban helyezkedtek el. Néhány nemes ifjút sike-

rült a rendbe csábítani, de ezt sem Pázmány sem Kornis nem helyeselte. Pázmány 

szerint a nemesség patrónusként többet tehet a katolicizmus ügyéért. Kornis pedig 

azzal érvelt, hogy a szerzetessé lett fiú nem növelheti a katolikus nemesek számát, és 

hosszabb távon ez akár a család kihalásához is vezethet.22  

A jezsuiták működésének tényleges hátterét főúri patrónusaik biztosították, erről a 

közelmúltban megjelent jezsuita okmánytárak sok adatot közölnek. Gyulafehérváron 

Wesselényi Anna volt a legfőbb támogatójuk, Szini sokáig az ő házában lakott, és 

első iskoláját is itt nyitotta meg. A monostori iskolát, templomot elsősorban Wesselé-

nyi István, Wass János, Erdélyi István adományaiból tartották fenn és működtették. 

Erdélyi és Wass vagyonuk nagy részét végrendeletükben az erdélyi jezsuita iskolák-

                                                           
20 BÍRÓ Vencel, i.m., 18. Megtelepedésük, körülményeiről, nehézségeikről számos új adatot hoz: 

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók, I/1–2, kiad. BALÁZS Mihály, FRICSY Ádám, LUKÁCS László, 

MONOK István, Szeged, 1990, 278–281, 303–308, 340–341, 440–444.  
21 HOLL Béla, Vásárhelyi Gergely pályája (1560–1623), ItK, 1983, 157–162; Erdélyi és hódolt-

sági jezsuita missziók, I/1–2, 141, 166–169, 247–251, 278–281. 
22 Kornis Zsigmond saját unokaöccsét is megpróbálta a szerzetesi hivatástól visszatartani: Beth-

len István így írt erről: „értem azt is, hogy sem szép kisasszonnyal, sem jó lóval, sem szép köntössel 

való kínálásával Kegyelmed el nem hagyathatja a papi köntöst ő kegyelmével [...] mind az által ne 

haggya kegyelmed könnyen édes bátyám uram, mert ő kegyelme nélkül is elég páter találtatik” Beth-

len Kornisnak, Huszt, 1638. február 14. MTAKK, Ms 425/II. ff. 1358–1363.  
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nak illetve magyarországi egyházi intézményeknek hagyták.23 Wass János esetében 

abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az 1625 és 1630 közti időszakból 

megmaradt a bécsi és nagyszombati jezsuitákkal, pl. Forró Györggyel, Káldi György-

gyel, Vásárhelyi Dániellel folytatott levelezésének egy része. Ebből kiderül, hogy a 

főnemesek, különösen az egykori jezsuita tanítványok állandó kapcsolatban álltak a 

provincia magyar jezsuitával, rendszeresen támogatták Pázmány alumnusait, a nagy-

szombati és a pozsonyi kollégiumot élelem- és pénzadományokkal. A jezsuiták vi-

szonzásul kegytárgyakat, könyveket küldtek a Wass, a Kamuthy, Bornemissza, és 

Mindszenti család tagjainak. Wass János bőkezűségére jellemző, hogy saját pénzéből 

szerette volna a bécsi jezsuita templom főoltárát felállítani, már a terveket is megküld-

ték neki, de Pázmány és Vásárhelyi Dániel rábeszélésére ezt az összeget inkább ma-

gyarországi templomok építésére, Győrbe vagy Nagyszombatba küldte el.24 

Bethlen uralkodása alatt az erdélyi főnemesség inkább a jezsuitákat támogatta a 

ferencesekkel szemben. Ez részben a két rend közötti képzettség- és mentalitásbeli 

különbségekből származott, részben bizonyos elkülönülésből, a legbefolyásosabb 

pártfogók a vármegyékben éltek, míg a ferencesek a székelyek között laktak. A kor-

szak elején jezsuiták és a ferencesek pártfogói a nemességen belül is elkülönültek 

egymástól. Egészen különlegesnek számított Osdolai Kun Gotthárd példája, aki mind 

a két rendet egyformán támogatta, sőt legközelebbi rokonságában egy jezsuita és egy 

ferences található.25 A csíksomlyói kolostor támogatói a helyi kis- és középnemesség 

közül kerültek ki, legfőbb patrónusa Pettki István volt. Az erdélyi katolicizmus ügyé-

nek ártott a jezsuiták és a ferencesek közötti háborúskodás, amely ugyan a kínai misz-

sziók miatt robbant ki Rómában, de Erdélyben is éreztette hatását. Ráadásul Szini és 

Vásárhelyi Gergely korábban a belgrádi és hódoltsági missziókban dolgoztak és már 

ott ellentétbe kerültek a ferencesekkel. Emellett Csíksomlyó válságkorszakát élte, az 

idős szerzetesek nem tudták kellően ellátni feladataikat, utánpótlás nem volt, a rendi 

fegyelem meglazult.26 A kolostor ügyét Pázmány karolta fel, a Kongregációhoz kül-

                                                           
23 Számos adat található erre az Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók c. kötetben, I/1–2, 266–

269, 302–311, 333–340, 418–419, 441–442, 458; TÓTH Margit, Wesselényi István imádságosköny-

vének forrása, ItK, 1985/2, 189–193; FRANKL [FRAKNÓI], III, 371. 
24 A Czegei Wass család levéltára tizenhat, Wass Jánosnak írt jezsuita levelet őriz, Forró György, 

Vásárhelyi Dániel, Ravasz Lukács, Káldi György, Móry István, Paczoth Ferenc tollából. Kolozsvári 

Állami Levéltár, Czegei Wass cs. lvt. cut. 60–62. nr. 7473, 7705, 7706, 7877, 7879–81, 8020, 8183–8189. 
25 Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627–1707), ed. István György 

TÓTH, Róma–Budapest, 1994, 241–250; Catalogi... (a 6. jegyzetben) i. m., Kun László. 
26 BOROS Fortunát, A csiksomlyói harminckét Confrater, Kolozsvár, 1923, 34–43, 70–72; UŐ, 

Ferencrendiek a Székelyföldön, klny. a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyvéből. é. n.; UŐ, Az erdélyi 
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dött beadványaihoz csatlakoztak aztán leveleikkel az erdélyi főnemesek is. Az erdélyi 

ferencesek ügyének rendeződését nehezítették a rend egyes ágai között meglévő kü-

lönbségek, és az, hogy az egyházi vezetés különböző szintjein eltérő, egymással el-

lentétes megoldási javaslatokat dolgoztak ki. Évekig húzódott a vita arról, hogy Csík-

somlyót a kapucinusoknak adják át. Ez végül lekerült a napirendről, mert sem Páz-

mány, sem az erdélyiek, sem pedig a zömükben cseh és német nemzetiségű kapucinu-

sok nem támogatták az elképzelést. Az itáliai misszionáriusok alkalmasságát – főként 

a nyelvi problémák miatt – mind Pázmány, mind az erdélyi urak kétségbe vonták.27  

1630 és 1635 között az erdélyi katolikus elit nagy fordulatot élt át. A Bethlen 

uralma alatti enyhülésnek, és sikereknek nem lett folytatásuk. Rákóczi sokkal mere-

vebb politikája és vallási nézetei ismét visszavetették a katolikus ügyet, még a vikári-

usi tiszt betöltése is évekig húzódott, és Rákóczi számos kifogást emelt. A beszivárgó 

jezsuitákban és idegen ferencesekben kémeket látott, Kornisnak megtiltotta a Páz-

mánnyal való levelezést. Igyekezett gátat szabni minden olyan törekvésnek, amely 

révén a magyar egyháznak és rajta keresztül az uralkodónak beleszólása lehet az erdé-

lyi belügyekbe. Az erdélyi katolikusok ezt a visszaesést nehezen emésztették meg, és 

a fejedelem mellett a magyarországi egyház vezetőit hibáztatták. Kornis Zsigmond 

keserű szavakkal vádolta Pázmányt, hogy az érsek, akinek legfőbb patrónusuknak 

kellett volna lennie, cserbenhagyta őket. A választott erdélyi püspök kinevezéséről 

évek óta húzódó vita is elmérgesítette a helyzetet, az erdélyiek nem akceptálták Páz-

mány érveit, Simándi István helyett a már bent működő Vásárhelyi Dánielt akarták 

püspöknek kineveztetni. Ez a vita és a paphiány megoldatlansága elcsüggesztette az 

elitet és bizalmatlanná váltak a magyar egyházi vezetéssel szemben.28  

A Kornis, Kovacsóczy, Tholdalaghy Mihály, Haller István vezette csoport felfi-

gyelt arra, hogy a fejedelem a Karánsebes környékén már működő bosnyák ference-

                                                                                                                                           

Ferencrendiek, Kolozsvár, 1927; GYÖRGY József, A Ferencrendiek élete és működése Erdélyben, 

Kolozsvár, 1930; GALLA Ferenc, A csiksomlyói ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gábor 

idején = A Bécsi Magyar gróf Klebelsberg Kuno Történetkutató Intézet 1934. évi Évkönyve, 283–302. 
27 GALLA Ferenc, Fulgenzio da Jesi ferences misszionárius vitája a böjtről a gyöngyösi jezsui-

tákkal, Bp., 1947, klny. a Regnum 1944–46. évfolyamából, 14–31; Relationes missionariorum..., (a 

25. jegyzetben) i. m., 15–20, 259. 
28 FRANKL [FRAKNÓI], I, 193–194; GALLA Ferenc, Simándi István választott erdélyi püspök pápai 

kinevezésének ügye, klny. a Notter Antal emlékkönyvből, Bp., 1941; Erdélyi országgyűlési emlékek, IX, 

440; X, 230, 267, 307–308; Kornis folyamodványa a katolikusok nevében I. Rákóczi Györgyhöz, Gyu-

lafehérvár, 1640. május 17. Több másolata fennmaradt: Kolozsvári Államai Levéltár, Unitárius gyűjte-

mény, fasc. 14., MTAKK, Ms 425/II. 1454–1464, Kolozsvári Akadémiai Könyvtár, Kemény József 

gyűjtemény, Mss KJ 63 és Mss KJ 300. 
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seket fogadta el leginkább. Ők török fennhatóság alatt álló területről jöttek, és nem 

fenyegetett annak a veszélye, hogy rajtuk keresztül érvényesül a Habsburg befolyás. 

A katolikus főurak válaszút elé kerültek: továbbra is a magyarországi egyház segítsé-

gét várják felekezetük egyenjogúsításához, vagy használják ki az erdélyi kereteket. 

Az utóbbi mellett döntöttek. Behívták a határon térítő Salinai Istvánt és bosnyák fe-

rences társait, majd a boszniai rendfőnöktől további szerzeteseket kértek. A bosnyák 

ferencesek először nemesi udvarokban helyezkedtek el, amíg Kovacsóczy megszerez-

te számukra a fejedelemtől a működési engedélyt.29 Tholdalaghy Mihály segítségével 

Mikházán templomot és kolostort alapítottak. Az épület még meglehetősen kezdetle-

ges volt, de a barátok megélhetéséről a főnemesek megfelelően gondoskodtak, sőt a 

fennmaradt könyvek possessorbejegyzései szerint a könyvtár alapjait is ők rakták le. 

30 Salinai közben elérte Rómában, hogy Barberini bíboros az erdélyi misszió főnöké-

nek nevezze ki.  

Pázmány halála után az erdélyi katolikusok még inkább érezték valamilyen önálló 

erdélyi egyházi szervezet létrehozásának szükségességét. Csíksomlyó és Mikháza 

között megindultak a tárgyalások az együttműködésről, Haller István vállalta 

fejéregyházi birtokán újabb kolostor felállítását, és Nyújtódon is szóba került a kolos-

toralapítás. Ezek alapján kezdeményezte Rómában az önálló erdélyi őrség felállítását. 

Párhuzamosan a fejedelemmel is folytak a tárgyalások, és Kornisék nagy csatában 

kivívták Salinai István vikáriussá való kinevezését. A pápa 1640 februárjában írta alá 

az őrség megalakítását engedélyező bullát, és a custodia első őre Salinai lett.31 Ezzel 

egy új, de hasonlóan küzdelmes fejezet kezdődött az erdélyi katolicizmus történeté-

ben.  

                                                           
29 Documenta Missionaria: Missziós Dokumentumok Magyarországról és a Hódoltságról, I, A pro-

paganda fide kongregáció levéltárából, 1, kiad. SÁVAI János, jegyz. PINTÉR Gábor, Szeged, 1993, I/1. 

392–399; GYÖRGY, i. m., 70–77; VESZELY Károly, Erdélyi egyháztörténeti adatok, Kolozsvár, 1860, I, 

144, 328, 342. 
30 TULIT Pálma, A Mikházi (Maros-Torda vármegye) ferencrendi Kolostor Könyvtára, szakdol-

gozat, Bp., 1994, (konzulens Spielmann Mihály). Itt szeretnék köszönetet mondani Tulit Pálmának, 

hogy szakdolgozatát a rendelkezésemre bocsátotta, ill. Dée Anikónak, a marosvásárhelyi Teleki Téka 

igazgatójának, hogy a könyvtárban meglévő mikházi klastromból származó könyvek címleírását 

megküldte nekem. – Szerzetesrendek Marosszéken: A székely főváros róm. Kath. Templomai és ko-

lostorai, Marosmenti Élet kiadása, 1936 (Krónikás Füzetek, 17–18), 9–16. 
31 GYÖRGY, A Ferencrendiek..., i. m., 74–75, 429–431; Relationes missionariorum..., i. m., 11–

13, 247–257; Fekete könyv: Az erdélyi ferences kusztódia története, Kájoni János kézirata 1684, 

kiad. MADAS Edit, Szeged, 1991, 13–15. 
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Szabó Péter 

PÁZMÁNY PÉTER, I. RÁKÓCZI GYÖRGY,  

BETHLEN PÉTER 

1. Pázmány Péter I. Rákóczi György mellett 

A Bethlenek föllépésének nagyon komoly nemzetközi összefüggései voltak. Restau-

rációs kísérletük kárvallottja csak a fejedelem, I. Rákóczi György lehetet t. A tanul-

ságokat az esztergomi érsek egy híradásából kiindulva gombolyíthatjuk fel. Páz-

mány Péter egy 1636. szeptember 30-án kelt levelében1 – I. Rákóczi György és 

Bethlen István katonai összeütközése előtt néhány nappal – három, pontokba szed-

hető információról tájékoztatta II. Ferdinándot. 1. A nála tartózkodó erdélyi követ 

szerint a hollandusok és mások a lanyha Rákóczi helyett más fejedelemtől a császár 

ellen nagyobb segítséget várnak. 2. Ugyanezek elhitették a törökkel, hogy Rákóczi 

a császárral szövetségre lépett a török ellen és titokban háborúra is készül. 3. Vala-

ki innét Magyarországról is bíztatta a törököket, hogy innét a töröknek nem lesz 

bántódása. Az első hír még a korabeli nehézkes hírközlési viszonyok figyelembe 

vétele mellett sem volt újdonság. A portáról eredt s már 1636. február közepén be-

került egy a királyhoz, az érsekhez, a nádorhoz igyekvő erdélyi követ utasításába. 

„Császár ő felségének cardinal és palatinus uramnak meg kell mondani, hogy csá-

szár ő felsége portán lévő agense bizonyosan mondotta Szent-Páli Istvánnak az 

portán mind gallus, hollandus, és velenczés oratorok Székel Moises mellett volná-

nak, s az okon akarják pronunciálni az erdélyi fejedelemséggel, hogy mindjárást 

Erdélyből ő felsége ellen induljon és elsőben is a hét vármegyét occupálják török 

segítségével, s azzal distrahálják ő felségének erejét az gallusról s hollandusokról. 

Ezt régtől fogván kévánta ő nagyságátúl az hollandus orator; de minthogy ő nagy-

ságát semmiképen reá nem vehette, úgy adta Székely Moises mellé magát.”2 Nincs 

                                                           
1 Pázmány Péter II. Ferdinándhoz, Nagyszombat, 1636. szeptember 30. = PÖL, II, 703. 
2 Memoriale pro domino Sigismundo Herczeg, Rákóczi emlékirata. Claudiopolis, február 16.  

= Erdélyi országgyűlési emlékek, szerk. SZILÁGYI Sándor, IX, Bp., Akadémiai, 1883, 444. (A 

továbbiakban: EOE.) 



 93 

itt most hely arra, hogy Herczeg Zsigmond, fejedelmi követ viszontagságos útját az 

érsekhez végigkövessük. Egy biztos: Pázmány Péter legkésőbb május közepén ér-

tesült a portai rezidensek – Székely Mózes fölléptetése melletti – szövetkezéséről.3  

A Nagyszombatba szeptember végén érkezett fejedelmi követ, Csernel György – 

akire az egyházfő levelében hivatkozik – majd fél évvel azután kelt útra, mint Her-

czeg, s követutasításában4 már nincs szó a császár elleni portai összeesküvésről. 

Pázmány így egy, az év elején keletkezett hírt „forrósított fel” az év őszén, amelyet 

ugyan megismételhetett Csernel, az érsek előtt azonban nem számított újnak. A 

„felforrósítás mikéntje” is sajátos módon történt. Az eredeti és a II. Ferdinánd felé 

közvetített hír között lényeges különbség, hogy Pázmány eltüntette a trónkövetelő 

Székely Mózes nevét, s egy homályos – bárkivel behelyettesíthető – „más fejede-

lemjelöltről” írt. Az is nagyon sokat mondó lehet, hogy az eredeti hírrel ellentétben 

az érsek kihagyta Rákóczi nevét a portai rezidensek kalkulációiból. Pedig Rákóczi 

békés szándékainak bizonyításakor – 1636. évi megszorított helyzetében – nyilván 

nagyon fontosnak tartotta annak a drámai mozzanatnak a szóba hozását az érsek, a 

nádor és a császár előtt, hogy a nyugatiak eredetileg egy császár elleni harcra kér-

ték föl, ám ő nem állt kötélnek. Miért egyszerűsítette le a Habsburg-ellenes portai 

tervek alternatíváit Pázmány, s miért tartotta szükségtelennek Rákóczi állhatatossá-

gának teátrális bizonyítékát megemlíteni Bécs előtt? Ahhoz, hogy ne essünk csap-

dába s meggyőződjünk arról, hogy itt nem csupán hírösszefoglalóról, hanem politi-

kai célzatú hírmegfogalmazásról van szó, I. Rákóczi György diplomáciai kapcsola-

tait s a nemzetközi viszonyokat kell elemzés alá vetnünk. 

                                                           
3 Herczeg Zsigmond, a követség vezetője útközben megbetegedett. Így végül is kíséretének 

tagja, Klobusiczky András folytatta az utat Bécsig, ahol I. Rákóczi György üzenetét belefoglalta t-

ta abba az emlékiratba, amelyet március 5-én egy ott tartózkodó másik erdélyi követséggel együtt 

közösen fogalmaztak meg, s nyújtottak be a kancelláriához. Csernel György a másik erdélyi kö-

vetség egyik vezetője március 15-én már az érsek előtt állt s alig lehet afelől kétségünk, hogy a 

szerencsétlenül járt Herczeg Zsigmond mondandóját is ismertette. Ha azonban elmulasztotta vo l-

na, az eredeti hírhozó, Klobusiczky András egy újbóli követjárás alkalmával május közepén – 

április 29-én indult el – biztosan értesítette a portai szervezkedésről az érseket. Herczeg Zsig-

mond és Klobusiczky András követségéről, Csernel György és Bogádi András küldetéséről, 

Klobusiczky András újbóli követségéről: EOE, IX, 220, 225–227, 231, 240. 
4 Kassai István ítélőmester tervezete a kassai főgenerálishoz, császárhoz, lengyel királyhoz, 

Pázmányhoz küldendő szövetség ügyében. Kolozsvár, 1636. szeptember 5. EOE, IX, 535–537. 



 94 

2. I. Rákóczi György és a Habsburg császár elleni hadjárat 

A francia történészek Erdély és Franciaország diplomáciai kapcsolatait feltáró forrás-

közlései már jóval Szilágyi 1899-ben bekövetkezett halála után, az 1920-as évektől 

kezdődően jelentek meg s ezeknek tanulságait az 1630-as évekre vonatkozóan újab-

ban – elsősorban R. Várkonyi Ágnes tanulmányai – hasznosították.5 Miért merült fel a 

portán éppen 1636 elején a német-római császár megtámadásának terve? Egyáltalán 

hitelt érdemlő-e ez a hír? A válasz a nemzetközi viszonyok változásában keresendő. 

1635-ben Franciaország – miután május 19-én hadat üzent Spanyolországnak – új 

szövetségeseket keresett a Habsburgok s az oldalukon felsorakozott országok ellen. 

Ezzel áll összefüggésben Richelieu-nek azon kijelentése, amelyet a bíboros 1635. 

október 5-én Avaux grófjának, Franciaország követének utasításába foglalt: „A fran-

cia király örömmel értesül, hogy Rákóczinak szándékában áll tavasszal támadást indí-

tani Magyarországon 50 ezer lovassal”.6 A bíboros ezt a német protestáns fejedel-

mekhez induló diplomatának írta, nyilván azért, hogy fogadóit ezzel is ösztökélje a 

kibontakozni látszó új Habsburg-ellenes szövetséghez való csatlakozásra. De miért 

állt a francia érdekek szolgálatába előbb Rákóczi, majd Székely Mózes győzködésé-

vel a portai „hollandus orator”? Richelieu miután hadat üzent Spanyolországnak, még 

1635 nyarán együttműködési szerződést írt alá a hollandokkal,7 s így az év őszén a 

holland követ már a frissen megkötött szövetség közös politikáját képviselhette a por-

tán. Nem lehet kétségünk afelől, hogy I. Rákóczi György 1635 őszén nem vállalhatott 

egy olyan horderejű akciót, mint amelyet Richelieu tulajdonított az erdélyi fejedelem-

nek. Ám éppen ez a megelőlegezett bizalom jelezheti számunkra azt, hogy a franciák 

nem alap nélkül számítottak I. Rákóczi György segítségére. Valóban: korábban egy 

                                                           
5 Szilágyi behatóan foglalkozott I. Rákóczi György diplomáciájával, azonban a Bisterfeld-féle 

1638-as nyugat-európai követjárásig csak az erdélyi–svéd kapcsolatot hangsúlyozta, s a francia–

holland–erdélyi összeköttetéseknek nem tulajdonított különösebb jelentőséget. SZILÁGYI Sándor, I. 

Rákóczi György és a diplomáczia, Bp., 1878. (Értekezések a Történettudományok Köréből, 7), 5.; R. 

VÁRKONYI Ágnes, Erdély és a törökkérdés Pázmány politikájában = R. V. Á.., Europica varietas – 

Hungarica varietas, Bp., Akadémiai, 1994, 59–61. A tanulmány nagy erővel vonta be a kutatásba 

Richelieu és VIII. Orbán pápa politikájának vizsgálatát a közép-európai térségre nézve. 
6 „Le Roy a esté averty de bonne part que Ragotzi prince de Transylvaniae desireroit 

ardemment faire au printemps prochain une divertion en Hongrie avec cinquante mil chevaux [...]” 

Richelieu Claude de Mesme d’Avaux grófjához intézett memoárja, Párizs, 1635. október 5., HUDIŢĂ, 

I., Histoire des relations diplomatiques entre le France et la Transylvaniae au XVII.e sičcle, (1635–

1683), Paris, 1927, 34.  
7 André ALBA, Les temps modernes, Paris, 1938, 206. 
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tervezett Habsburg-ellenes hadjárat kapcsán Franciaország és az erdélyi fejedelem 

már szorosabbá vonta kapcsolatait. 1633 februárja válságos időszak volt az erdélyi 

fejedelem és a Habsburg császár viszonyában. Eperjesen megakadtak a régóta húzódó 

tárgyalások az erdélyi követek és a császáriak között Munkács ügyében. A vár 1626 

óta Brandenburgi Katalinnak volt elzálogosítva 300 ezer forintig, aki azonban 1631. 

április 13-án olyan szerződésre lépett Rákóczival, hogy a várat uradalmaival – eladás 

esetén – egyedül a fejedelem vehette meg.8 Ugyanakkor lemondása kierőszakolt vol-

tára hivatkozva jogorvoslatért folyamodott a bécsi udvarhoz. Esterházy Miklós eré-

lyes fellépést, Pázmány Péter diplomáciai megegyezést javasolt. A vita azt eredmé-

nyezte, hogy újra felforrósodtak a kedélyek nemcsak Munkács, de a hét 

felsőmagyarországi vármegye körül is. Rákóczi fegyverrel akart érvényt szerezni jo-

gainak s Szalánczi István portai követén keresztül 1633 februárjában török–tatár ka-

tonai segítséget szorgalmazott. „Ha azt akarják, hogy megtartsuk Munkácsot, az ha-

dak mindjárt üljenek fel halogatás nélkül, tatár segétségre legyen [...] Bizon ha most 

serénkedünk, úgy forgolódhatunk, nemcsak Munkács, de több is miénk leszen.”9 

1633 áprilisában Césy konstantinápolyi követ olyan értelemben tájékoztatta a párizsi 

udvart, mely szerint Rákóczi szélesebb körű nemzetközi egyeztetéssel készül a Habs-

burg császár megtámadására. Azt írja Césy, hogy vele a portai fejedelmi követ ismer-

tette a következőket: a fejedelem tárgyal a német protestánsokkal és kész bejelenteni a 

hadiállapotot, ha segíti őt Franciaország.10 Így Rákóczi 1633. évi Habsburg-ellenes 

hadjáratának terve jóval grandiózusabb formában bontakozik ki előttünk. 

Miután II. Ferdinánd a németországi bonyodalmak miatt nem akarta kiélezni a vi-

szonyt az erdélyi fejedelemmel s hajlandó volt Munkács átengedése árán is egyezsé-

get kötni I. Rákóczi Györggyel, 1633. szeptember 28-án megszületett az eperjesi bé-

ke. A Munkács kapcsán kibontakozott politikai hullámverés, az erdélyi fejedelem 

tervezett királysági hadjáratának emléke azonban megmaradhatott a császár ellen szö-

vetkező politikusok fejében s két év múlva Richelieu ezért számolhatott I. Rákóczi 

Györggyel úgy, mint leendő elszánt szövetségesével. 

I. Rákóczi György az eperjesi szerződésben tulajdonképpen túlteljesítette a Mun-

kács átengedése fejében II. Ferdinándnak tett engedményeket. A titkos pontok egyi-

kében kötelezettséget vállalt arra, hogy a császárnak egy esetleges háború esetén a 

                                                           
08 LUKINICH Imre, Erdély területi változásai, Bp., Akadémiai, 1918, 290. 
09 I. Rákóczi György Szalánczi Istvánnak, Gyulafehérvár, 1633. február 22. = Levelek és okira-

tok I. Rákóczi György keleti összeköttetései történetéhez, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1883, 83. 
10 Philippe d’Horlai comte de Césy, Franciaország portai követének jelentése a párizsi udvarhoz, 

Konstantinápoly, 1633. április. „Rakotzy négociait avec les protestants d’Allemagne et il etait 

disposé ŕ déclarer la guerre ŕ l’Empereur si on pouvait le secourir.” HUDIŢĂ, i. m., 32–33.  
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törökkel szemben is támogatást nyújt. Az erről szóló híresztelést Pázmány azonban 

érdekes módon – levelének második állításában – nem Laskai Jánosnak, Bethlen Ist-

ván portai követének tulajdonítja,11 hanem a hírt a portán időző Habsburg-ellenes 

nyugati hatalmak követeitől származtatja.12 Mi ez, ha nem az udvar előtt lojális Rákó-

czi-kép túlbiztosított igazolása? A Habsburg-ellenes hadjárat tervében korábban 

kompromittálódott Rákóczi tehát most, 1636 őszén nem kíván háborút indítani a csá-

szár ellen, sőt a „hollandusok és mások” lemondtak róla, mert lanyha, közömbös az 

ezirányú elképzelések iránt és kész a török ellen a Habsburg császárral összefogni. 

3. Bethlen Péter és Richelieu 

Régóta ismert, hogy Pázmány az 1630-as években mindinkább szükségesnek tartotta 

az önálló erdélyi fejedelemség megmaradását a Habsburg császár és király túlsúlyos 

hatalmával szemben. Emellett az utalások szintjén, a rejtett értelemben megfogalma-

zott politikai félelmei számbavételekor jóval összetettebb magyarázattal tárulkoznak 

fel a szuverén erdélyi állam megőrzéséhez fűzött elképzelései. Levelének harmadik 

állításában Pázmány Péter arról ír, hogy „valaki innét Magyarországról is bíztatta a 

törököket, hogy innét a töröknek nem lesz bántódása.” Ez az információ – Pázmány 

sajátos hírcsoportosításában – összekapcsolódva az első közleményben tálalt „más 

fejedelem” veszélyével, olyan más fejedelmet, fejedelemségre aspiráló valakit sejtet, 

akinek a királyi Magyarországon is vannak kapcsolatai. 

Ez a trónkövetelő, ha a kérdést alaposabb megfontolás tárgyává tesszük, nem is 

annyira Bethlen István Pázmány szemében, hanem a fiú, Bethlen Péter. Már a fejede-

lemjelölt nevének a király előtt történő elhallgatása is ezt a feltételezésünket igazolja. 

Rendkívül kényes ügy lehetett ugyanis Pázmány számára, hogy a nádor távlatos poli-

tikájának homlokterébe emelte Bethlen Pétert s katonai készülődését hallgatólagosan 

támogatta. Az érsek azzal a gyanúval élt, hogy a nádor kiterjedt szervezkedést folytat 

                                                           
11 Tény, hogy az eperjesi szerződés titkos pontját, Laskai János, Bethlen István portai követe 

fedte fel Sztambulban: EOE, IX, 226–230. Laskai János válogatott művei, kiad. TARNÓC Márton, 

Bp., Akadémiai, 1970, (Régi Magyar Prózai Emlékek, 2), 28. 
12 Feltehető, hogy Rákóczi és a Habsburg császár törökellenes szerződéséről maguk a portán 

időző francia és holland követek is elejtettek egy-két szót a vezérek és a pasák előtt. Johann Rudolf 

Schmid, II. Ferdinánd konstantinápolyi megbízottja ugyanis már régóta azzal foglalkozott, hogy a 

Rákóczi és II. Ferdinánd szövetkezéséről terjesztett dezinformációkkal megakadályozza az erdélyiek, 

a franciák és a hollandok Habsburg-ellenes frontjának megszerveződését. Hiller István ezirányú 

felvilágosítását ezúton köszönöm meg. 
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Bethlen Istvánnal, Bethlen Péterrel és annak sógorával, Illésházy Gáborral Rákóczi 

megbuktatására.13 Esterházy Miklós nádor 1636-ban feltehetőleg lépéseket tehetett 

Bethlen Péter katolikus hitre történő áttérése érdekében. Az ifjú katolizálása közelebb 

segítette volna a nádort politikai koncepciójának megvalósításához: Erdélynek – a 

Habsburg-ház égisze alatt – Magyarországhoz való visszacsatolásához. Esterházy 

ugyanis nyilván a katolizált Bethlent akarta megtenni a Habsburg-párti trónkövetelő-

nek.14 Minden amellett szól, hogy Pázmány nem alap nélkül gyanakodott egy Bethlen 

Péter körüli szervezkedésre. Bethlen Péter személye azonban nemcsak azért volt szál-

ka Pázmány szemében, mert a nádor által befolyásolva veszélyes lehetett az önálló 

Erdélyt támogató érseki politikára. Bethlen Péter – mint fejedelemjelölt – ijesztő al-

ternatívát jelentett Pázmány számára az önálló Erdély élén is. A keleti szövetséges 

után tapogatozó franciáknak és hollandoknak a Habsburg-ellenes hadjáratokban je-

leskedő Bethlenek újbóli uralma Erdélyben esélyt teremthetett arra, hogy a kis orszá-

got megint tűzfészekké lobbantsák a császár hátában. Különösen akkor, ha az a Beth-

len Péter vezeti az államot, akiről köztudott lehetett, hogy személyesen ismerte a 

francia politika irányítóját, Richelieu bíborost. Az ifjú gróf még a diplomáciai körút-

nak is felfogható peregrinációjának idején – Bethlen Gábor fejedelemségének vége 

felé – járt Franciaországban, ahol XIII. Lajos és Richelieu is fogadta. Az út végén 

még Ferdinánd császár színe előtt is megjelenhetett s így a Habsburg kormányzat első 

kézből értesülhetett arról, hogy a nagy vetélytárs, Franciaország kitüntető figyelem-

mel illeti a fiatal Bethlent.15 Volt-e annak reális esélye, hogy Bethlen Péter 1628. évi 

presztizsszerzése a franciáknál 1636-ban valamiféle szövetséggé érlelődjék? Egy dip-

lomáciai mozzanat arra enged következtetni, hogy igen. Abban az időszakban, amikor 

nyilvánvalóvá vált a törökök háborúzási szándéka Rákóczival szemben – tehát 1636 

nyarán –, Richelieu Rómába küldött embere, Mazarin megpróbálta megértetni a pá-

pával, hogy jelen pillanatban Franciaországtól függ, hogy a törökök megtámadják-e a 

Habsburg-házat, vagy sem.16 A Bethlenek restaurációs kísérlete tehát a francia diplo-

                                                           
13 „Mind Bethlen Péter sógorsága, mind az Illésházi gyakor [sic!] recursusa a Palatinus uramhoz, 

mind a Budára való küldözés [...] és egyéb holmi okok, adnak valami gyanakodást szüvembe.” Páz-

mány Péter I. Rákóczi Györgyhöz, Túróc, 1636. augusztus 12., PÖL, II, 685. 
14 HELTAI János, Bethlen Péter és Pázmány = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1982–

83, szerk. KOVÁCS István, Bp., 1984, 419. 
15 HELTAI, i. m., 412–413. 
16 Mazarin küldetéséről a következőket írja művének bevezetőjében Hudiţă: „Il exploitait auprčs 

du Pape cette situation, cherchant ŕ lui montrer qu’ il ne dépendrait que de la France, que les Turcs 

attaquâssent en Hongrie la Maison d’Autriche.” Ez előtt arról szól, hogy Césy szerint Bethlen István 

mennyire figyelembe vette a francia korona érdekeit. „Césy connaisait Étienne Bethlen comme tres 
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mácia szerint Franciaország által ösztönözve egy általános – török katonai erőre építő 

– Habsburg-ellenes támadássá szélesedhet ki. Pázmány, aki előtt nem lehettek isme-

retlenek azok a nemzetközi összefüggések, amelyek a Bethlenek föllépésével – a 

Habsburgokra nézve oly károsan – előálltak, 1636. szeptember 30-án kelt levelében 

arra figyelmeztette II. Ferdinánd királyt, hogy a fejedelemváltás egy újabb, nemzet-

közileg egyeztetett Habsburg-ellenes hadjárat nyitányát jelentené. Aggodalmát azon-

ban nem tárhatta a maga részleteiben az uralkodó elé, mert még nem volt megbizo-

nyosodva arról, hogy milyen szerepet visz a nádor Bethlen Péter mozgalmában.  

4. I. Rákóczi György és Bethlen Péter (1636) 

A két Bethlen – apa és fia mozgalmában – I. Rákóczi Györgyöt, ugyanúgy mint Es-

terházyt vagy Pázmányt, az utóbbi szerepvállalása foglalkoztatta elsősorban. Bethlen 

István Budára menetele után a februárban megtartott erdélyi országgyűlés végzése 

alapján a fejedelem 2000 emberrel ostromzár alá vetette a Bethlen párti őrséggel vé-

dett fiskális várat, Husztot.17 A lépés logikus volt, hiszen nem akarta, hogy az erdélyi 

állam területéhez tartozó máramarosi Huszt erőssége a trónkövetelő itthoni bázisául 

szolgáljon. Amint azonban Bethlen Péter az év júniusában a szatmári Ecsedből két-

század magával becsapott a részekbeli Huszt – egyébként sikertelen – fölmentésére,18 

Rákóczi mind Esterházyt, mind Pázmányt is meghökkentő csapatösszevonásokat haj-

tott végre Máramaros vármegye nyugati határán. „Nem értjük, nem érthetjük, mert 

Husztnak megszállására sok az nép és távol is vagyon attól, s a szerint sok Bethlen 

Péter uram szolgái ellen is, ki mind is alig vagyon két század magával” – írta a fejede-

lemnek július 27-én Esterházy.19 Ezután alig két héttel Pázmány is véleményt mond a 

csapatösszevonásokról: „Igen gyűlölségesen állítják – írja –, hogy kegyelmed ő felsé-

ge ditiojára szándékozik [...] mivel kegyelmed annyi számú hadait nem a Török felé, 

hanem ő felsége birodalma mellé szállította.” Majd nagy bizalommal és jóindulattal 

kitalálni véli Rákóczi szándékát: „Én úgy gondolom felölle, hogy kegyelmednek jó 

szerencséjére lett a Bethlen Péter idzgolódása. Mert ezzel az occasioval felvehette az 

                                                                                                                                           

affectionné ŕ la France considérait qu’ il est du service du roi et des intęrets de sa couronne de 

l’assister [...]”, HUDIŢĂ, i. m., 37–38.  
17 EOE, IX, 223. 
18 I. Rákóczi György Bornemissza Jánosnak, Gyulafehérvár, 1636. június 18., EOE, IX, 517. 
19 Esterházy Miklós I. Rákóczi Györgynek, Lakompak, 1636. július 27. Közli: BEKE Antal, Tör-

ténelmi Tár, 1882, 134–136. 
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ország népét, melyet talán nehezebb lett volna felvenni, ha a Török ellen kellett volna 

fegyverkezni.”20 A máramarosi katonai demonstrációra azonban jóval bonyolultabb 

indokok sarkallhatták a fejedelmet, mint ahogyan azt az érsek lakonikus leveléből 

megsejtjük. Rákóczi számára nem lehetett ürügy Bethlen Péter mozgalma a török 

elleni fegyverkezésre, hiszen a szultán letiltotta Huszt ostromát, arra az álláspontra 

helyezkedve, hogy a fejedelem hadai – míg az események határozott irányt nem vesz-

nek – ne tartózkodjanak Bethlen István jószágában.21 Így a máramarosi fegyverkezés 

közvetlenül is sértette a nagyvezér és a szultán érdekeit. Rákóczi a porta felé azzal 

védekezett, hogy Husztot Bethlen Péter és apósa, Illésházy Gáspár magyarországi 

gyalogokkal rakta meg, akik arra törekednek, hogy Huszt vára s a máramarosi tarto-

mány a szultán országától elidegenedjék, azaz a királyi Magyarországhoz csatolód-

jék.22 Az augusztus elején beküldött érvek azonban nem hatottak, mert I. Rákóczi 

György szeptember 18-án már arról kénytelen értesíteni a Portát, hogy „Huszt alól 

hadainkat elhozattuk.”23 Szeptember végére Rákóczi szemében a Máramarosból elin-

duló mozgalom szálai és összefonódásai már tisztán engedték látni magukat, a budai 

vezér „immár táborban is szállott, Husztból is a vármegyét hódoltatni kezdették volt. 

Bethlen Péter is haddal készült Ecsedből Máramaros vármegyének elfoglalására.”24 A 

Konstantinápolyba küldött követutasításban I. Rákóczi György rezignáltan közli: újra 

hadat küld Huszt alá. A többszörös politikai bukás pillanatnyi élményét élhette meg 

ezekben a napokban Rákóczi. Végülis azt ismerhette föl, hogy a Porta, a helyi basák 

és a Bethlenek érdekei Máramarost illetően egybeesnek. Belátta, hogy a szultán és a 

nagyvezér azért tisztította meg csapataitól Máramarost, hogy a budai vezér és Bethlen 

Péter összehangolt támadása bevégezhesse az új fejedelemnek történő hódoltatást 

ezen a vidéken. 

Miért vitt olyan fontos szerepet Huszt és Máramaros a török és Rákóczi politiká-

jában? Huszt stratégiai jelentőségére már Istvánffy felhívta a figyelmet: „magas szik-

lán fekvő, s a lengyel és Moldva határra néző vár [...] kimeríthetetlen sóbányák köze-

lében.”25 Az elhúzódó török–lengyel válság idején ennek a tartománynak, „országocs-

                                                           
20 Pázmány Péter I. Rákóczi Györgyhöz, Túróc, 1636. augusztus 10., PÖL, II, 683. 
21 „Mind a császár s mind az vezér megháborodott volt Huszt megszállásán.” I. Rákóczi György 

Tholdalaghi Mihálynak. Gyulafehérvár, 1636. augusztus 19. = I. Rákóczi György és a porta. Levelek 

és okiratok, szerk. BEKE Antal, BARABÁS Samu, Bp., 1888, 316. 
22 I. Rákóczi György Tholdalaghi Mihálynak, Gyulafehérvár, 1636. augusztus 10., Uo., 310. 
23 I. Rákóczi György Tholdalaghi Mihálynak, Gyulafehérvár, 1636. szeptember 18., Uo., 459. 
24 I. Rákóczi György Tholdalaghi Mihálynak, Torda, 1636. szeptember 26., Uo., 335. 
25 ISTVÁNFFY Miklós, Magyarország története 1490–1606, I–II, ford. VIDOVICH György, Deb-

recen, 1871, I, 424, 427. 
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kának” különösen fontos stratégiai jelentősége volt.26 A töröknek abbéli törekvése, 

hogy a Bethleneket itteni jószágaikban megtartsa, egy távlati célt is szolgálhatott. 

Köztudott, hogy Rákóczi vonakodott a törökök lengyelországi hadivállalkozásában 

részt venni. A Porta egy új, a Bethlen családból származó fejedelemtől feltehetően 

nagyobb elkötelezettséget remélt külpolitikai akcióihoz. A fejedelemváltást sürgető 

török politika pedig a hatalomra emelendő familia jól csengő Bethlen neve mellett azt 

is figyelembe vette, hogy a család éppen a Lengyelországgal határos vidéket tartja 

befolyása alatt. Rákóczi előtt nyilvánvaló lehetett, hogy államának Achillész-sarka 

1636 őszén a határszéli Máramaros vármegye. Ezért is rendelte vissza hadait a Részek 

eme vármegyéjébe.  

Az csak a későbbi linzi béke tárgyalása körüli okmányok egyikéből derül ki szá-

munkra, hogy távlati tervei szempontjából is fontos volt a Bethlenek várainak meg-

szerzése. Amikor a tárgyalások egy pontján Lónyai Zsigmond, a fejedelem biztosa 

úgy látta, hogy III. Ferdinándtól nem lehet kicsikarni a hét vármegye Erdélyhez csato-

lását, azzal nyugtatta meg a fejedelmet: „ím anélkül is [mármint a hét vármegye meg-

szerzése nélkül is] úgy körülvették és veszik az Nagyságod erősségi azokat a várme-

gyéket, Huszttól fogva mind körül be Ecsedig [...] hogy valamikor Nagyságod vagy 

maradéki akarják [...] mindjárt Nagyságodé az az föld, az mit most nem akarnak adni 

is.”27 Azaz Lónyai jelentése szerint a hét vármegye védelmében a később Rákóczi 

kezére került Husztnak kulcsszerepe volt. A vármegyék oltalma egy innen induló 

várlánccal „volt elképzelve”, be egészen a linzi békében Rákóczinak ígért szatmári 

Bethlen-magánvárig, Ecsedig. 1636 őszén azonban a távlati tervek megalapozása he-

lyett fontosabb volt I. Rákóczi György számára a közvetlen veszély – a Bethlen resta-

uráció – elhárítása. 1636. október 6-án a nagyszalontai síkon a fejedelem „pontot tett” 

a Bethlen Péterrel kapcsolatos királysági és külföldi tervek végére. I. Rákóczi György 

győzött a Bethlen István oldalán felsorakozott helyi török erők fölött s megszilárdítot-

ta hatalmát. 

                                                           
26 Az „országocska” kifejezés Tholdalaghi Mihálytól. Tholdalaghi Mihály I. Rákóczi György-

nek, Konstantinápoly, 1636. augusztus 10., I. Rákóczi György és a porta..., i. m., 315. A lengyel–

török konfliktusról: R. VÁRKONYI Ágnes, i. m., 59–60. 
27 Lónyai Zsigmond I. Rákóczi Györgynek, Nagyszombat, 1645. január 23., A linzi béke okirat-

tára, kiad. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1885, 213. 
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Horváth Mária 

PÁZMÁNY ÉS BATTHYÁNY ÁDÁM – A LEVELEK 

TÜKRÉBEN 

A hajdani történelmi Vas vármegyéhez tartozó Németújvár – német nevén Güssing – 

ferences kolostorát és annak könyvtárát, valamint a Sarlós Boldogasszony tiszteletére 

emelt kegytemplomát Batthyány Ádám alapította az 1640-es években.1  

A templom sekrestyéjében látható egy Pázmányt ábrázoló festmény. A templom 

alatti kripta a Batthyány család temetkezési helye. 

Az alábbiakban ennek a néhány – útikönyvbe illeszthető – ténynek az összefüggé-

seit vizsgálom korábbi kutatásaimat kiegészítve.2 

Németújvár 1524-ben került a Batthyányak birtokába II. Lajos adományaként. A 

család 1543-ban a lutheránus vallásra tért át; 1552-től külön igehirdetőjük is volt No-

váki Máté, majd Rácsai György személyében.3 A század folyamán a legnagyobb te-

kintélynek Batthyány Boldizsár, a kiváló könyvgyűjtő, könyvtáralapító, tudomány-

pártoló főúr, Batthyány Ádám nagyapja örvendhetett. Batthyány Boldizsár udvari 

papja volt Beythe István.4 

Batthyány Ádám (1609–1659) protestáns család sarjaként született: apja, II. Fe-

renc bárói, majd grófi rangot kapott; 1625-ben hunyt el. Anyja Lobkovitz Poppel 

Éva; az ő alakját Takáts Sándor örökítette meg Zrínyi Miklós nevelőanyja című ta-

nulmányában.5 Az ő nyomán Sík Sándor is méltatja Lobkovitz Poppel Éva nagyasz-

                                                           
1 Margit PFLAGNER, J. MARCO, Burgenland, Wien, 1970, 87–90; SZABÓ György, Ausztria2, 

1995, 107–108. 
2 Egy növényjegyzék hátteréből. Adalékok a németújvári (güssingi) könyvtár alapításának kö-

rülményeihez, Magyar Nyelv, 78(1982), 191–203. 
3 KARÁCSONYI János, Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, Bp., 1922, 

I, 399–400; II, 143–144. 
4 P. Theodor TABERNIGG, Die Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing, Biblos, 1972, 

171; BARLAY Ö. Szabolcs, 400 éves francia levelek és könyvszámlák: Batthyány Boldizsár és Jean 

Aubry barátsága, Magyar Könyvszemle, 1977, 156–157. 
5 Budapesti Szemle, 1916; újabban: TAKÁTS Sándor, Régi magyar nagyasszonyok, Bp., Szép-

irodalmi, 1982, 240–243, 247–286, továbbá 16–17. A későbbiekben is ebből idézek. 
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szonyi erényeit:6 „Poppel Éva, a század egyik legszebb nőalakja, aki jótevője volt a 

maga lutheránus feleinek, de készséges támogatója a katolikus egyházaknak is, meleg 

barátságban állott Pázmánnyal is, mint a kornak majdnem minden nevezetes emberé-

vel.”7 1631-ben megjelent könyvecskéjét – Bizonyos okok (RMNy 1511) – is neki 

ajánlotta Pázmány.8 Az idézettek szerint Batthyánynét – az élesedő hitviták korában is 

– a vallási türelem jellemezte, de Zlinszky János előadása nyomán9 feltehető, hogy 

józan birtokmegtartó indítékok (is) vezették. Takáts Sándortól tudjuk, hogy „a hadi 

élet és a borital” által megkeményedett szívű fia, Ádám megkeserítette anyja utolsó 

éveit.10 Nem célom most a családi perpatvarok, viszálykodások ismertetése; egyről 

írtam már korábban.11 Takáts hosszan idézi Csákyné Wesselényi Annának – Poppel 

Éva bizalmas barátnőjének – és magának Poppel Évának is a Batthyány Ádámot kér-

lelő, ostromló, panaszos leveleit: „nem hiszem, hogy világ kezdetitül fogva valaki 

olvasott volna krónikában, hogy fiú anyjával úgy bánt volna, mint te bántál énvelem 

apád halála után”.12 A háttérben valószínűleg az asszonyi intrika – Batthyány Ádám 

feleségének „cselszövései” lappanganak.13 

Batthyány Ádám Pázmány személyes rábeszélésére tért vissza a katolikus vallásra. 

Szekfű Gyula Pázmány térítései közt – nyilván a birtok nagysága miatt is –, a Thurzó 

család hasonló lépésével együtt nagy jelentőségűnek tekinti ezt.14 A Magyar történet 

IV. kötetének „időrendi áttekintés”-ében külön is feltünteti az 1630-as év eseményei 

közt: „Batthyány Ádám áttérése”.15 

Lehetséges azonban, hogy a konverzió már korábban megtörtént, legalábbis Páz-

mány Batthyány Ádámhoz írott 1629. október 15-i levelében a következőket olvas-

hatjuk: „az Úr Istent kérem, hogy kegyelmedet szent lelkével vastagítsa és vezérelje, 

hogy ez világi sok veszedelmek között úgy menjen által, hogy az örök boldogságra 

                                                           
06 SÍK Sándor, Zrínyi Miklós, 1940, 11–13. 
07 SÍK Sándor, Pázmány, az ember és az író, Bp., 1939, 142. 
08 Uo, 142, továbbá: Jegyzetek, 421: 111, 112. sz. jegyzetek. 
09 ZLINSZKY János, Pázmány és a szentgotthárdi apátság kegyúri jogai. Elhangzott a Pázmány 

Péter és kora című konferencián, 1998. május 21-én. (L. kötetünkben a tanulmányt.) 
10 TAKÁTS, i. m., 243. 
11 HORVÁTH Mária, Namen und Sprachen in der Familie des Ádám Batthyány = Mundart und 

Name im Sprachkontakt. Festschrift für Maria Hornung zum 70. Geburtstag, Wien, 1990, (Beiträge 

zur Sprachinselforschung, Bd. 8), 189–203. 
12 TAKÁTS, i. m. 275 kk. 
13 TAKÁTS, i. m. 16–18, 274. 
14 HÓMAN Bálint, SZEKFŰ Gyula, Magyar történet, Bp., 1935, IV, 152. 
15 Uo., 629. 
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jusson. – Mivel pedig az igaz Hit fundamentoma az örök életnek, azt mindennél in-

kább őrizzük. – De édes fiam, azt jól eszedben tartsad, hogy Isteni félelemmel és 

tekélletes élettel kell az igaz Hitnek kertét béárkolni, mert a szent Írás szava az, hogy 

a mely ember elveszti a jó lelkiismeretet, és bűnben merül, az hitből is künnyen ki-

esik. Azért kegyelmedet, mint szerelmes fiam uramat, kérem, hogy mindennapi ájta-

tos imádságokkal és tekélletes jó erkölcsökkel gyökereztesse magában az Istennek 

igaz ismeretit. És mihent valami terhét érzi lelkének, a szent gyónás által attúl mene-

kedjék meg.”16 Gyónásra – valószínűleg – nem biztatta volna az áttérés megtörténte 

előtt. Hasonló utalás olvasható Wesselényi Annának egy, ugyancsak 1629-ből származó 

levelében, melyet Batthyány Ádámnak írt: „az kereszt jelét látva kegyelmed leve-

lén”.17 Pázmány ugyanabban az évben, december 26-án kelt levelében megígéri Bat-

thyánynak, hogy egy pápai diszpenzáció iránti kérelmét támogatja: „Bizonyosat szinte 

kegyelmednek arról nem írhatok, az mit embernek mástól kell várni; de én úgy gon-

dolnám, hogy meg nem fogyatkozik kegyelmed az ő szentsége Dispensatiójában.”18 

Ugyanebben az ügyben ír 1630. február 16-án.19 Ebből a levélből derül ki, hogy egy 

Illésházy leánnyal kötendő házasságról van szó.20 Március 11-én arról értesíti Batthyá-

nyt, hogy a felterjesztést elküldte a pápának.21 Azonban alig néhány nappal később 

már igen határozott, kemény hangú levelet ír: „Azért édes fiam uram, itt az emberek 

nilván azt beszéllik, hogy kegyelmed Illyésháziné Asszonyomnak, és másnak is nagy 

esküvéssel mondotta, hogy csak tettetés és szín, valamit mívelt és mutatott kegyelmed 

ekkoráig az régi igaz Catholica Pápista hitnek követésében, és hogy ezt csak azért 

tettette, hogy az dispensatiót megnyerhesse. Több sok efféle alkalmatlan dolgokat 

beszéllenek, mellyeket én bizony illyen böcsülletes nagy úri ember felől soha el nem 

hittem. Mert nem hogy Isten előtt, de világi mód szerént is, sem tisztességet, sem 

böcsülletet nem érdemelne, a ki az hittel így jádczódnék. Kegyelmedbe pedig én soha 

semmi efféle dolgot nem tapasztaltam: sőt mikor kegyelmed maga jó indulatjából 

meggyónék, akkor az minemű levelet írt kegyelmed maga kezével, nállam vagyon, és 

az Istentül megmutatott igazságnak követésének erős bizonysága. [...] Azért édes fiam 

uram, az Ur Istenre kénszerítem és kérem kegyelmedet, hogy magát prédájúl ne adja a 

                                                           
16 PÖL, II, 561. sz. levél: 1629. okt. 15. Sellye, 71–72. 
17 TAKÁTS, i. m., 236. 
18 PÖL, II, 79, 568. sz. levél. 
19 Uo., 97–98, 585. sz. levél. 
20 Uo., 97–98, 585. sz. levél. A menyasszonyjelölt Illésházy Kata, Illésházy Gáspár lánya, ké-

sőbb iktári Bethlen Péter felesége lett, meghalt 1648-ban. (NAGY Iván, Magyarország családai 

czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, Pest, 1858, V, 224.) 
21 PÖL, II, 107–108, 595. sz. levél. 
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veszedelemnek. És ezt is az gonosz hírt nevet törölje le, és nekem maga kezével írjon 

minden bizonyost, hadd dughassam bé szájokat azoknak, akik illyen rút gyalázatos 

dolgot beszéllenek kegyelmed felől. [...] E mellett, a mint Posonban szóllottunk, ke-

gyelmed gyónjék meg Bécsbe, [...] egy papot, vagy Jesuitát tartson kegyelmed udva-

rában, aki naponként az Igazságot tanítsa. [...] Mind ezekrűl kegyelmedtűl választ 

várok. És ezek maradjanak csak magunk között. Ha kegyelmed ezekre rend szerént 

választ nem ír, magam is gyanakodni fogok, de valamig az nem leszen, higgye ke-

gyelmed, hogy én bizony semmi helyt nem adtam az elébbi szóknak.”22 

Pázmány kételyei véglegesen csak másfél év múlva oszlottak el: „Régtül fogvást 

semmit sem értettem az kegyelmed állapatja felől, hanem Cancellárius uram23 

levelébül értettem, hogy kegyelmed Celben24 mint volt peregrinatioban. Adja Isten, 

legyen kegyelmednek ez az Peregrinatio lelke üdvösségére.”25 

Sík Sándor Pázmány lelkipásztori tevékenységét méltatva írja: „számunkra legér-

dekesebb volna az az egyéni hatás, amelyet az egyes, a vele bizalmas viszonyban álló 

személyekre tett, de a dolog természeténél fogva erről tudunk legkevesebbet.”26 

Ezt a munkálkodást – és annak térben és időben messzire nyúló hatását – szépen 

példázza az idézett két hosszabb levél. Míg az elsőben a még bizonytalan, ingadozó 

Batthyányt bátorítja, erősíti – mint kertész a gyenge palántát –, a másodikból már a 

lelkivezető kemény, következetes, számonkérő hangja csendül ki. Észrevételeivel, 

feddéseivel, a klasszikus retorika eszközeinek művészi felhasználásával: a „szóbe-

széd”-re hivatkozva, a dubitatio – színlelt kétkedés –, a communicatio – közlés27 – alak-

zataiba ágyazva sorakoztatja fel Batthyány gyöngéit: nagyhangú kérkedését, kétszínű-

ségét, ingatagságát; de határozottan utat is mutat neki. És Batthyány – bár lassan, kité-

rőkkel –, végül is rátalált a Pázmány által megjelölt útra. Az élőbeszéd frissessége 

csendül ki a feddő, számonkérő, kérlelő szavakból: „hadd dughassam bé szájokat 

azoknak...”, „rút gyalázatos dolgokat beszéllenek”; s közben az ellentét, fokozás alakza-

tait sorakoztatja fel keresetlenül természetes hangon. „Józan, egyszerű, bensőséges”28 

tanácsokat ad: „gyónjék meg”, „egy papot vagy Jesuitát tartson... udvarában, aki na-

                                                           
22 Uo., 110–111, 597. sz. levél. 
23 Lippay György. 
24 Mariazell. 
25 PÖL, II, 682. sz. levél, 1631. szept. 15., i. m., 211–212. Vö. még: SÍK, Pázmány..., i. m., 142, 266. 
26 SÍK, Pázmány..., i. m., 265. 
27 Vö. Heinrich F. PLETT, Einführung in die rhetorische Textanalyse, Hamburg, 19794, 63; 

SZABÓ G. Zoltán, SZÖRÉNYI László, Kis magyar retorika, Bp., 1988, 178–179. 
28 SÍK,  Pázmány..., i. m., 265. Az idézetek kiemelése tőlem, H. M. 
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ponként az Igazságot tanítsa...” Sok időbe telt, mire Batthyány Ádám követte az in-

telmeket; közben még számos családi viszálykodás zajlott általa és körülötte. 

Felesége végül is nem az említett Illésházy-leány, hanem a – Takáts szerint – „bé-

csi dáma”,29 az én levéltári vizsgálódásaim alapján – valószínűleg – északolasz szár-

mazású Aurora Cattarina Formantin volt; őt 1631-ben vette feleségül. Az Országos 

Levéltár Batthyány-családi levéltárának anyagában számos német és olasz nyelvű 

levele maradt fenn; ezek bizonysága szerint haláláig (1653. április 5.) nem tanult meg 

magyarul. Férjével németül, anyjával olaszul levelezett.30 Takáts úgy véli, hogy Bat-

thyány Ádám és anyja között „Aurora Formentina” szította a viszálykodást, de Ádám és 

lánytestvéreinek vitái mögött is irányító szerepe lehetett.31 A sértődések, félreértések 

egyik oka – bizonyára – az volt, hogy a fiatal Batthyányné nem tudott magyarul.32 

Az eddigiekből is tükröződik, hogy Batthyány Ádám katolizálásának időpontja 

körül bizonytalanságok vannak. Ez az – egyébként személyes jellegű – elhatározás 

nem lehetett, és nem maradhatott magánügy a család hatalmas birtokai és tekintélyé-

nek súlya, valamint példájának kisugárzó hatása miatt sem. Az áttérés következmé-

nyei ugyancsak fontosak. Nagy Iván közlése – esetleg – más oldalról is megerősítheti 

az 1630 körüli dátumot: eszerint ugyanis a király 1630-ban királyi főasztalnokká ne-

vezte ki Batthyány Ádámot.33 

Kanizsai Pálfi János németújvári protestáns lelkésznek egy, Pathai Istvánhoz kül-

dött levelében ez áll: „Megsirattam ifjú patronusom hitehagyását, aki egy évvel ez-

előtt sokak példájától indítva a pápista vallásra állt.”34 

A következő – bár időrendben korábbi – adalék sajátos módon egészíti ki és szí-

nezi át az eddigieket: Fejérpataky László, a németújvári ferences könyvtár anyagának 

átvizsgálásakor35 felhívta a figyelmet a Magyar Sion című egyházi folyóirat egy ko-

                                                           
29 TAKÁTS, i. m. 17, 274. 
30 MOL, Batthyány-Családi Levéltár, P. 1314/2685: utolsó saját kezű levelének kelte: 1653. jan. 

9. Vö. még: HORVÁTH Mária, Német elemek a 17. század magyar nyelvében, Bp., 1978, 22–23. 
31 TAKÁTS, i. m., 17, 274, 275. 
32 HORVÁTH, Német elemek..., i. m., i. h., továbbá: HORVÁTH, Namen und Sprachen..., i. m., 

189–190. 
33 NAGY Iván, i. m., I, 242. 
34 Régi magyar levelestár, Bp., Magvető, 1981, (Magyar Hírmondó), II, 15. Heltai János fordítá-

sa latinból. A levél kelte: 1631. május 16. után. Az „ifjú patronus” megjelölés Batthyány Ádámra 

vonatkozik. A szerkesztő, HARGITTAY Emil jegyzete szerint Batthyány 1634-ben el is űzte Kanizsai 

Pálfit birtokáról (i. m., 26). Tehát négy évvel később! 
35 FEJÉRPATAKY László, A német-újvári sz. ferenczrendi zárda könyvtára, Magyar Könyvszem-

le, 1883, 100. 
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rábbi közleményére:36 Illés Ferenc pinkafői káplán itt tette közzé a németújvári feren-

ces kolostor 1649-ből származó alapító oklevelét, melyben színes, mondhatni irodal-

mi ízű történetet fűz Batthyány udvari papjainak „disputájá”-ról: a protestáns Bat-

thyány két lutheránus lelkészt tartott maga mellett, míg feleségének egy ferences 

szerzetes volt a lelkiatyja. „A vita eldöntésére a gróf egy bizonyos napot tűze ki, me-

lyen a tárgy az eltérési pontokra nézve, kimerítőleg és ünnepélyesen megvitassék. 

Remény és buzgó imák közt várták a buzgó grófnő és udvari papja a határnapot, me-

lyen urokat az ős igaz egyháznak visszanyerni törekvének. Mi legnagyobb örömükre 

meg is történt; mert a lelkes atya az eltérő hitcikkelyekre nézve megragadó ékesszó-

lással bizonyítá be a kath. tan igazságait. [...] Mire a nemes lelkű gróf [...] a kath. tan 

igazságát nyilván bevallá, és udvari papjait is utánzására buzdítá; kik azonban ezt 

követni nem akarván, utiköltséggel bőven ellátva elbocsáttattak.”37 

Batthyány Ádámban valóban sokáig érlelődött az áttérés gondolata; a múlttal való 

teljes és végleges szakítás csak jó tíz év múlva, akkor következett be, amikor elhatá-

rozta a ferences kolostor alapítását (valószínűleg anyja halála után). Karácsonyi János 

szerint a ferencesek 1641-ben kezdték a szervező munkát,38 a rendház hat év alatt 

épült fel; első gvárdiánja Talián Ferenc volt. Batthyány Ádám két év múlva ünnepé-

lyes adománylevelet állított ki, s ebben – mint Karácsonyi írja:39 „gondoskodott, hogy 

Szent Ferencz fiai a maguk egyszerű életük fenntartásához szükséges dolgokat min-

dig megkapják.”40 „Tetézte jóságát azzal,” – méltatja tovább Karácsonyi – „hogy 

nagyatyjának híres, részben eretnek könyvekből álló könyvtárát is a kolostornak 

ajándékozta. – 1642-ben41 az akkori győri püspök ünnepélyesen fel is szentelte Sarlós 

Boldogasszony tiszteletére a templomot, és azóta mindig lelkiismeretesen teljesítették 

a ferenczrendűek Németújvárt az ő kötelességüket. Ők őrzik jótevőiknek, a Batthyány 

család tagjainak holt tetemeit is...”42 

Vas megye monográfiája szerint a templom felszentelése 1652-ben történt.43 

Fejérpataky említi: „legérdekesebb a zárda iratai közt egy bekötött könyv, mely 1653-

                                                           
36 Magyar Sion, 1868/VI, 923–926. 
37 Uo. 926. 
38 KARÁCSONYI, i. m., I, 212. 
39 Uo. 
40 Vö. Magyar Sion, VI, 923. 
41 Valószínűleg téves adat vagy sajtóhiba: alapkőletétel helyett. 
42 Magyar Sion, VI, 923. 
43 Magyarország vármegyéi és városai, (Magyarország monográfiája), Vasvármegye, szerk. 

SZIKLAY János, BOROVSZKY Samu, írta a vasvármegyei helyi munkatársak bizottsága, Bp., 1898, 296. 
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tól kezdve a családi sírboltban eltemetett Batthyányak nevét tartalmazza rövid életraj-

zi adatokkal.”44 

A kolostor és a kegytemplom alapító okirata 1649. július 2-a, Sarlós Boldogasz-

szony (Visitatio Mariae) ünnepe utáni szombaton kelt.45 Saját levéltári gyűjtésemben 

is szerepel két adat, amely ugyancsak arra utal, hogy 1649 előtt nem kerülhetett sor a 

templom felszentelésére: a Batthyány-levéltár 1649-es gazdasági iratai közt az újvári 

templom oltárán dolgozó greczi (grazi) mesterek számadásai is szerepelnek: „Griczi 

Kepiroknak es képfaragoknak – nemi Bort, Kenyeret; Tehen hust és Tikot attanak, 

annak Extractussa”;46 „az ujvári kalastromban valo oltar csinallásarol vallo Extr.”47 

Batthyány Ádám elmondja az alapító okiratban, hogy szerette volna ezt a lépését 

az utódok számára is emlékezetessé tenni (most érik be Pázmány vetése!). Mindez 

azonban – kései penitenciaként – saját, személyes ügye maradt volna, ha nem gondol 

a kolostor és a kegytemplom mellett még egy könyvtár alapítására is. Batthyány 

Ádám konverziójakor felvetődött nagyapja gazdag, számos protestáns művet tartal-

mazó könyvgyűjteményének sorsa is. Két lehetőség kínálkozott: az „eretnek” művek 

megsemmisítése, vagy semleges helyen való őrzése. Szerencsére, Batthyány ezt az 

utóbbi megoldást választotta. Bár erre a döntésre is csak lassan szánta rá magát, de 

annak meghozatala után sürgető levelet írt a kolostornak, a könyvek elszállítását kér-

ve.48 

Batthyány Ádám 1659-ben meghalt, a zárda és a könyvtár teljes elkészültét már 

nem érhette meg; fia, Kristóf fejeztette be a munkálatokat. Az első leltározásra 1661-

ben került sor. Magam is számos könyvben láttam az 1661-es dátumot: „Conventus 

Nemetujvariensis 1661”.49 

A könyvtár ma a ferences rendház első emeletén van elhelyezve; az Osztrák Nem-

zeti Könyvtár, a Nationalbibliothek felügyelete alá tartozik; nem gyarapodó, inkább 

megőrző, konzerváló gyűjtemény. Állománya – nagyjából – ma is akkora, mint volt 

az első leltározás idején; bár 1945-ben elűnt több értékes darabja. Így akkor veszett el 

a Clusius-féle latin–magyar növényjegyzék (Nomenclator Pannonicus), a Manlius-

nyomda 1583-as németújvári kiadványának egyetlen példánya. Szerencsére erről 

1943-ban hasonmás kiadás lészült, s ezt 1973-ban újra megjelentették.50 

                                                           
44 FEJÉRPATAKY, i. m., 101. 
45 Magyar Sion, VI, 926. 
46 MOL, B. 1322/93/346, az 1649/50. évről. 
47 Uo. 
48 Erről a könyvtáros, P. Roman Hasenhüttl tájékoztatott 1975-ös tanulmányutam során. 
49 Vö. TABERNIGG, i. m., 168, 173. 
50 Nomenclator Pannonicus, Nachdruck, Güssing, 1973, Gestaltung E. MORAVITZ, Oberwart. 
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A könyvtár 338 kötetében szerepel a Beythe-család, István és fiai: András és Imre 

neve. Az ő könyveik – feltehetően – az 1630-as években, a protestáns iskola meg-

szűntével kerültek a gyűjteménybe.51 

Mint tudjuk, itt fedezte fel Fejérpataky az ún. Németújvári Glosszákat tartalmazó 

kódexet.52 A Manlius-féle nyomda itteni termékeit Borsa Gedeon kutatta fel 1974-

ben. 

Én elsősorban azokat a könyveket tanulmányoztam, amelyek – a katalógus sze-

rint – magyar bejegyzéseket tartalmaznak. Ezek a magyar „szórványok” a legkülönfé-

lébb helyeken fordulnak elő: a belső előzéklapon, a hátsó borítón, kolligátumok közti 

üres lapokon, a tartalomjegyzékeken stb. Az egyes kötetek javításához, újrakötéséhez 

a haszontalannak vélt magyar szövegeket, feljegyzéseket, magyar nyelvű levélrész-

leteket használták fel. A meglehetősen vegyes tartalmú anyagban sikerült találnom – 

többek között – egy latin–magyar növényjegyzéket is. E lajstrom tanulmányozása 

során igyekeztem feltárni a hátteret: Batthyány Ádám kegyúri tevékenységének kö-

rülményeit. 

Így már összekapcsolódnak a dolgozatom bevezetésében említett, útikönyvbe il-

leszkedő nevezetességek: a kolostor, a kegytemplom, valamint a könyvtár alapításának 

mozzanatai. A Batthyány Ádám és családjának konverzióját szervező és irányító 

Pázmány – sekrestyebéli – arcképe is – feltehetően – új megvilágításba került: ott, 

ahol őrzik, a sekrestye alatt, a kriptában nyugosznak – immár egymással és a világgal 

megbékülve – a családtagok; köztük az alapító, s a többi Batthyány-családtag: herce-

gek és grófok. De itt van Batthyány-Strattmann Lászlónak, a „szegények orvosának” 

a nyughelye is. Ő volt az, aki ingyen gyógyította a szembetegeket, és évente – László 

napkor – megnyittatta a körmendi kastély híres szép kertjét a helybéli iskolásgyerekek 

előtt. Köztük volt az én édesapám is. 

                                                           
51 TABERNIGG, i. m., 171–172. 
52 FEJÉRPATAKY, i. m., 102. 



 109 

Zlinszky János 

A SZENTGOTTHÁRDI CISZTERCI-RENDI APÁTSÁG 

KEGYÚRI JOGAI 

1. 

Az 1183-ban a III. Béla által alapított szentgotthárdi ciszterci apátság főkegyúri és 

kegyúri jogai a XIX. század végéig gyakran képezték értelmezés és jogvita tárgyát. E 

viták alakulásának elemzése módot nyújt arra, hogy a kegyúri jog jogi tartalmát, an-

nak a századok során történt alakulását e gyakorlati példán keresztül megvizsgáljuk.  

A ciszterci szerzetesrend – XII. században történt alapítása után – bámulatos gyor-

sasággal terjedt el Európában. Az uralkodók, hűbérurak, közületek és birtokosok egy-

mással versenyezve alapították a monostorokat Szent Bernát fiai számára. 

Hazánkban a XII. században történt első ilyen alapítást két századon belül további 

negyven követte.1 III. Béla szentgotthárdi alapítása 1183-ban a legjelentősebbek 

egyike volt.2
 

Ezekben az alapításokban a kor vallásos lelkülete mellett a gazdasági és társadal-

mi szempontok döntő szerepet játszottak. E ciszterci apátságok mintagazdaságok sze-

repét töltötték be, a korabeli leghaladottabb mezőgazdaságot és állattenyésztést hono-

sították meg. Másrészt kulturális központot is képeztek, ápolták, művelték és terjesz-

tették a tudományokat és művészeteket. Amellett a mindenkori alapító hatalmának is 

szilárd támaszai voltak. 

                                                           
1 Notitia historica de ortu et progressu abbatiae sacri ordinis Cisterciensis M.B.V. ad S. 

Gotthardum dictae, et in inclyto Hungariae regno sitae, e variis, cum proborum scriptorum, tum 

maxime Archivi San Crucensis, Monumentis eruta. Collecta iussu D.D. Alberici Friz eiusdem Sacri 

Ordinis ad S. Crucem in Austria et S. Gotthardum in Hungaria abbatis […] studio Patris Teophili 

HEIMB, dicti monasterii et Ordinis professi, p. t. secretarii. Viennae 1764. (továbbiakban HEIMB) 

149. skk. 
2 Uo., 44: opinionem […] firmat vetus ordinis Breviarium, quod P. Georgius post cladem 

Mochazianam exul et ad S. Crucem in Austria hospitium nactus e Pelisiensi monasterio suo ad nos 

detulisse manu sua testatur, in cuius postica theca hos veteres versus lego: Post annos mille, centum, 

tres, octoginta, – Bela fundante, Gotthardi abbatia caepit.  
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Az alapítónak kellett a monostor gazdasági előfeltételeit biztosítania, többnyire 

adománnyal, de esetleg a szükséges épületek emelésével, a birtokok átengedésével. 

Patronum faciunt dos aedificatio fundus.3
 
Míg a gazdasági szükségletek biztosítá-

sa meg nem történt, az Egyház nem járult hozzá szerzetesház alapításához, s a Rend 

sem fogadta el ilyenek létesítésére a felhívást. A gazdasági alapokat biztosító juttatás, 

donatio, azonban lényegesen különbözik jogilag a római jog, vagy a modern polgári 

jog ajándék, vagy alapítvány intézményétől. A monostor számára átengedett javak 

nem kerültek ki teljesen az alapító-adományozó vagyonából. A feudális donatio lé-

nyege az adományon fennálló visszaháramlási jog. Ez akkor érvényesül, ha a meg-

adományozottak köre, melyet az alapító okirat rögzít, kihal, vagy kikerül az adomány 

birtokából. Szerzetesház alapítása esetén is csak annak felálltáig illette meg a monos-

tort az adomány birtokának joga. Amellett az adomány feudális, hűbéri jellegű vi-

szonyt is teremtett adományozó és adományozott között, egymással szemben szemé-

lyes jogaik és kötöttségeik voltak. A kegyúri jog a kánonjog formáival éppen ezt a 

személyes egymáshoz kötöttséget fejezte ki és rendezte részletesen.  

A kegyúri jog értelme és tartalma nem maradt változatlan a vizsgált 700 éves idő-

szakban. Értelmezésére azonban többnyire akkor került sor, amikor jogviták keletkez-

tek körötte. A szentgotthárdi apátság történetében e viták gyakoriak és hosszantartók 

voltak, ezért a jogintézmény elemzésére személtető példát nyújtanak.4 

Nem maradt ránk az apátság alapítólevele a király részéről. (Csupán azt az okira-

tot ismerjük, amelyben III. Béla a ciszterci rend általános privilégiumait hazánkban 

rögzítette, megadva ugyanazon előjogokat és kedvezményeket, melyek a rendet Fran-

ciaországban megillették.)5 Ismerjük viszont azt a bullát, amellyel III. Lucius pápa az 

alapítást jóváhagyta és megerősítette, s ebben a pápa felsorolja az apátság előjogait. A 

pápai megerősítés örök időkre szóló rendi alapításról beszél, amint ez szokás volt. 

Biztosítja a teljes adó- és egyéb szolgáltatás-mentességet. Hangsúlyozza, hogy a mo-

nostor önálló, magát igazgatja, apátját szabadon választja, szabadon vehet fel szerze-

teseket. Közvetlen az apostoli Szentszék jurisdictioja alá fog tartozni (exempt).6 

A királyi alapítólevél hasonló biztosítékokat tartalmazhatott. A XI–XII. században, 

kivált a keresztény hitre újonnan áttért országokban, de a német-római császárságon 

kívül eső más országokban is, az Egyház privilegizált helyzetet élvezett, mert a keresz-

                                                           
3 Gloss. in can. 26. caus. 16. q. 7. 
4 A szerző első publikációja e tárgyban: Die Patronatsrechte der Zisterzienserabtei St. Gotthard 

in Ungarn, Publ. Univ. Miskolciensis, II, 1987, 217–250. 
5 HEIMB, i. m., 44, a Heiligenkruzi apátság levéltára (a továbbiakban: Hl. lt.) Rub 47. Fasc I.  
6 Uo., Hl lt. Rub 56 Fasc 2. 
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tény királyok fő támasza volt mind a két császárral, mind saját, helyi önállóságra törő 

hűbéreseikkel szemben is. A király az egyházi intézmények legfőbb kegyura, s ahol az 

alapítás, építés, adomány révén volt más közvetlen kegyúr, ott is rá tartozott az Egyház 

érdekeinek legfőbb védelme. Az Árpádok Magyarországán az egyházi rend kiváltságai-

ban inkább előzi a nemesi rendet, noha ezek nincsenek így élesen szembeállítva.  

Szentgotthárd királyi alapítás volt. Amint egyházi vonalon nem tartozott a püspök, 

csak a Szentszék alá, úgy az országon belül is közvetlenül a királynak volt az apát és a 

monostor alárendelve. A királyt illette meg az apátjelölés joga – jus praesentandi clericum 

ad beneficium Ecclesiasticum, s őt illették volna azok az egyéb kedvezmények is, melyek 

általában a kegyúrnak jártak, de amelyeknek e távoli és magas kegyúrral kapcsolatban 

alig volt reális jelentőségük: az előkelő hely a templomban, a temetkezés joga, igény el-

szegényedés esetén bizonyos tartásra stb. A kegyúri jog öröklés útján szálhatott át, ez 

esetben királyról királyra, mert kötődhetett családhoz, hivatalhoz, vagy fekvőségekhez.7 

I. Lajos 1347-ben megújította a szentgotthárdi apátság privilégiumait. Ebben a 

megerősítő iratban a király hangsúlyozza, hogy az apát és népei minden világi igaz-

ságszolgáltatás alól ki vannak véve. Alattvalói felett az apátot illeti a bíráskodás, tőle 

vagy vele szemben a királyi udvarhoz van csak folyamodásnak helye.8 

Az alapítás tehát a király és a Rend jogait rögzíti. A donatio javai a monostor cél-

jait szolgálják, a király érdekében, és a király mint kegyúr, védelmet ígér a mindenko-

ri apátnak és szerzeteseinek. Azok viszont, ez magától értetődik, az ő számára teszik 

megműveltté, lakottá, védetté a volt gyepű térségét a nyugati határ mentén és egyéb-

ként is az ő hatalmának támaszai.  

A donációs elv alapján felvethető a kérdés: ki a donáció alanya, az apát, az apát-

ság vagy a ciszterci rend? A világiaknak szóló adománylevelek pontosan rögzítik a 

kedvezményezett személyt, személyeket vagy kört: lehet az adomány személyre szó-

ló, hivatalhoz kötött, családban – ott is elsőszülöttségi vonalon, fiágon vagy mindkét 

nemen – örökölhető. Ha a megjelöltek köre kihal, az adomány visszaszáll a koronára.9 

Egyházi alapításnál a kérdés úgy vetődik fel: ki a megadományozott? Ha a Rend, 

akkor az apátság esetleges megszűnése esetén is rendelkezése alatt maradnak a javak, 

megfelelő új szerzetesház létesítésének kötelezettsége mellett. Ez esetben csak az 

egész rend megszűnése esetén10 szállnának vissza az adományozott javak az adomá-

                                                           
07 R. P. Vitus PICHLER, Summa Jurisprudentiae sacrae universae seu Jus Canonicum, Augustae 

Vindeliciorum 1741, Lib. III. tit XXXVIII De jure patronatus, 646 skk. o.  
08 HEIMB, i. m., 41; Hl lt. Rub 47 Fasc XXX. N. 5.  
09 Esetleg más adományozóra, hiszen a fejlett hűbérjog szerint nem csak az uralkodó adhatott 

hűbérbirtokot; van erre hazai példa is, ha nem is általános.  
10 Van példa ilyenre is. 
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nyozóra. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a ciszterci rend igyekezett az adományt 

ebben az értelemben felfogni.  

Később általános felfogás lesz, hogy az egyszer egyházi célra adományozott java-

kat nem lehet többé világi célra fordítani, hanem az eredeti egyházi intézmény meg-

szűnte esetén más egyházi célra kell azokat felhasználni. Eszerint az Egyház az ado-

mány alanya, a vagyon kikerül a világi javak köréből. Ez azonban a középkorban épp 

a tárgyalt példa szerint nem volt még szilárd jogtétel. A későbbiekben is van kivétel: 

kihalt falu plébániai javai a földesúrra visszaszállnak, protestánssá vált közösségek 

egyházi javai kerülnek világi kézre, megszűnt szerzet javaival a Korona rendelkezik. 

Más kérdés, hogy utóbbi esetben általában hasonló célra használták fel, de pl. világi 

iskolákat, egyetemeket is dotáltak egyházi javakból. Szentgotthárd esetében a magyar 

klérus követelése a XVI. századtól állandóan az, hogy fordítsák a jövedelmeket ma-

gyar egyházi célra, de ennek elég nehéz érvényt szerezni: az eset nem volt egyedülálló.  

Valószínűbb azonban, hogy, ha nem is vetették fel az érintettek a XII. században 

ilyen jogászi élességgel a kérdést, mégis úgy kell értelmeznünk a történteket, hogy a 

magyar király és a ciszterci rend egyezséget kötött arra, hogy általában milyen feltéte-

lekkel népesíthet be a rend monostorokat Magyarországon. Ezt követőn megállapod-

tak abban, hogy a szentgotthárdi birtokok adományozásával a király donációt nyújtott 

apátság létesítésére, a Rend pedig vállalta, hogy azt a franciaországi Trois-Fontaines 

legalább egy apáttal és tizenkét szerzetessel benépesíti, így önálló monostort létesít, és 

annak a rendi fegyelem szempontjából való felügyeletét ellátja. A király viszont gon-

doskodik a monostor világi értelemben vett védelméről. A monostor önálló apát alatt 

önálló létesítmény, jogi személy lett, és a donációnak a monostor volt a kedvezmé-

nyezettje, a jognak pedig a mindenkori apát a gyakorlója. A Rend és a király szerződő 

felek: kölcsönös vállalásokat tesznek a cél elérésére, vagyonjogi szempontból azon-

ban a birtokjog az apátságé lett, a visszaháramlási jog pedig a királyt illette.  

Bizonyítja ezt az álláspontot XII. Benedek pápa 1335. évi bullája, amely szerint 

minden apátnak, de minden konventnek, szerzetesi közösségnek is legyen meg a saját 

pecsétje és használja azt. „Conventus ubivis locorum Sigillum proprium habeat.” A 

középkori szentgotthárdi monostor pecsétje ránk is maradt.11 Hogy az apátok nem ezt, 

hanem mindenkori családi címerüket használták saját személyükben, Darabos György 

                                                           
11 MOL, Sign. DL 101084; leírja KALÁSZ Elek, A szentgotthárdi ciszterci apátság birtokviszo-

nyai és ciszterci gazdálkodás a középkorban, Bp., 1932, 51. jegyz.; vö. Gregor MÜLLER, Von den 

Siegeln im Orden: Zisterzienserchronik, 1919. Szentgotthárd, szerk. KUNTÁR Lajos, SZABÓ László, 

Szombathely, 1981 (a továbbiakban Szentgotthárd); ZLINSZKYNÉ STERNEGG Mária, A szentgotthárdi 

ciszterci apátság története és művészetének emlékei, 369, 2. kép. (A továbbiakban: ZLINSZKYNÉ, 

Történet.) 
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szentgotthárdi apát ránk maradt vörös márvány sírköve tanúsítja.12 (Hasonlóan külön 

pecsétje volt püspöknek és káptalannak is.) 

Szentgotthárd felvirult a király kegyurasága alatt. Bizonyítja ezt számos XII–XIII. 

századi adat, és az a tény, hogy maga is leányapátságot alapított Pornón.13 Ez pedig 

csak nagyobb számú szerzetesközösség számára volt lehetséges, jelentős anyagi erő-

források mellett. A virágzás korszaka a XIV. században szakadt meg.  

2. 

A magyar rendi társadalom a XIII. század végére éri el teljességét; jelek utalnak arra, 

hogy ekkor a társadalomban van törekvés a dél- és nyugat-európai feudalizmus mintá-

jára történő további hűbéri láncok létesítésére. Nagyobb nemzetségfők, de királyi 

tisztségviselők is megkísérlik az ország egy-egy részén saját szuverén hatalmukat 

kiépíteni és helyi családi hűbéruraságot létesíteni. A XIII. század végén egyesek a 

királlyal is megpróbáltak szembehelyezkedni. III. András komolyan küzdött e prob-

lémákkal, Károly Róbert végül is letörte a kísérleteket. Ám Károly Róbert király ha-

zájából egy ilyen feudálisan tagolt társadalom ismeretét hozta, a hozzá hű főurak ren-

di emelkedési törekvéseit támogatta; sok intézkedése, többek közt éppen a banderiális 

hadrendszer bevezetése mutatja ezt. A főúr zászlaja alatt hadba vonuló megyei köz-

nemes (ekkor kisnemes) közel állt ahhoz, hogy a zászlós úr familiárisává legyen, s 

ettől a rendszerhű hűbéri kötöttségig nem kellett volna már nagy utat megtenni. Az 

ország báróiból, akiknek pozíciója eddig nem volt örökletes, könnyen lehettek volna 

országrészek örökletes urai.14 

A fejlődés ilyen menetébe beleillett, ha egyes főurak a hatalmi körükben fekvő ki-

rályi alapítású monostorok kegyúri jogait is meg kívánták szerezni.15 Szentgotthárd 

talán ilyen törekvésekkel szemben kérte I. Lajostól királyi közvetlen alárendeltségé-

nek megerősítését.  

Ha azonban a megerősített kiváltságlevél ilyen kísérlet meghiúsulását mutatja a 

XIV. század közepén, 1391-ben hasonló kísérlet Széchy nádor fiai részéről sikerre 

vezetett. Zsigmond király rájuk ruházta a birtokaik mellett fekvő szentgotthárdi apát-

                                                           
12 ZLINSZKYNÉ STERNEGG Mária, Gótikus és reneszánsz címeres kövek a szentgotthárdi plébá-

niatemplomban, Művészettörténeti Értesítő, 15(1966), 3–4 sz., 262. skk., 5. kép. 
13 KALÁSZ, i. m., 60. skk. 
14 Die Geschichte Ungarns, red. Ervin PAMLÉNYi, Aut. László MAKKAI, 70 skk., 95 skk.  
15 KOLLÁNYI Ferenc, A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban, Bp., 1906, 111. 
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ság kegyúri jogait. Az apát mind a királynál, mind a pápánál tiltakozott, de hiába. 

1401-ben a pápa megerősítette a kegyúri jog átruházását és a Széchy örökösöket ün-

nepélyesen beiktatták kegyúri jogaikba.16 

A királyi donatio a kegyúri jogról „salvo iure alieno” történt. Erre hivatkozott a 

szentgotthárdi apát tiltakozásában, előadva, hogy a Széchy testvérek bevezetése a 

kegyúri jogba sérti az ő, az apát jogait. Az apát tiltakozása érthető: gazdasági szem-

pontból is, társadalmi szempontból is: hátrányosabb volt számára a világi kegyúr, 

mint a királyi, – jobb az úrtól távol lenni! Jogilag azonban a kifogás alaptalan. Az 

egyházi jog szerint „ius patronatus transfertur hereditaria successione et donatione”, s 

csak a magánszemély átruházását köti az általa alapított létesítmény kegyúraságához 

(si privatus alteri donare velit).17 A király azt ruházta át, ami őt illette, s semmivel sem 

csökkentette az apát jogait. A Széchyek a király eddigi jogállását kapták az apátsággal 

szemben, a király kegyurasága alatt. A Széchyek legfeljebb sűrűbben élhettek kegyúri 

jogaikkal, mint addig a király tette.18 

Az új kegyurak első két nemzedéke alatt a változás nem hozott látható hátrányt az 

apátságnak. A Széchyek az apátsági templomba temetkeztek, de egyébként nem éltek 

vissza helyzetükkel. Nem akadályozták a szabad apátválasztást sem, a jelek szerint 

inkább elősegítették azt.  

Idővel azonban változott a helyzet és ez valószínűleg összefügg azzal, hogy a 

kegyúri viszonyt létrehozó a feudális tagoltságot Magyarországon elősegítő társadal-

mi fejlődés megakadt. A közép- és kisnemesség ellene szegült ennek az iránynak, 

nem kívánt nagyurak hűbérese lenne, féltékenyen őrizte és kibontakoztatta jogait, 

melyek aztán a Werbőczy Primae nonus-ában,19 az „una eademque nobilitas” formu-

lájában kaptak kifejezést.20 A szentgotthárdi apát, mint püspöki rangú egyháznagy és 

kegyúrai, a Széchyek közti viszony így puszta formává vált; vagy el kellett halnia, 

vagy át kellett alakulnia jogilag más tartalmúvá. Ez utóbbi következett be.  

A harmadik Széchy generáció tagjai már nem a királyi kegyúri helyzetet igényel-

ték az apátsággal szemben, hanem úgy kezelték, mint saját tulajdonukat, a szerzetese-

                                                           
16 HEIMB, i. m., 75. 
17 PICHLER, i. m., 647, „si privatus donare illud alteri velit, debet ipse acquisivisse primus ex 

propriis bonis, non ab alio per successionem, si enim haberet per successionem, deberet iterum 

reliquere iis qui habent jus succedendi in eius bonis”, azaz a szerzeményi és ősi javak közti megkü-

lönböztetés itt is érvényes.  
18 KOLLÁNYI, i.m., 97.  
19 Trip. I. I. 9. §.  
20 Hogy az ország bárói, mágnásai és egyháznagyjai sohasem voltak teljesen egyenlők jogilag a 

nemesekkel, természetes, de e fejlődés ennél többet hozhatott volna.  
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ket pedig, mint bérlőket, vagy jobbágyokat. Tiszttartóikhoz hasonlón nevezték ki és 

váltották le az apátokat, birtokaikkal együtt kormányozták az apátsági fekvőségeket, 

úrbéri szolgáltatásokat követeltek meg az apátsági falvak lakóitól. 1439-ben Széchy 

Miklós nyilván nem ingyen, egy világi személyt nevezett ki apáttá azzal, hogy majd 

felveszi az egyházi rendet. Mikor aztán ez végleg elmaradt, egyszerűen szabályos 

bérleti szerződéssel bérbe adta neki az apátság birtokait. Mikor a bérlő meghalt, a 

Széchy testvérek saját kezelésbe vették a birtokokat. Apátot nem neveztek ki, új szer-

zetesek belépését megakadályozták, mert tartásuk pénzbe került. Az egykor népes és 

virágzó monostorban 4–8 szerzetes tengődött.21 

A ciszterci rend, amelynek a rendi élet fenntartását kellett Szentgotthárdon ellen-

őriznie, viszonylag gyorsan felfigyelt a változásokra. 1448-ban a rendi nagy káptalan 

úgy rendelkezett, hogy Trois-Fontaines anyaapátsági jogait vegye át a Graz melletti 

reini apátság, amely közelebb van a helyszínhez és jobban is tud törődni a gondokkal, 

mint a távoli országban fekvő alapítóház. 22 

Három évtizeden keresztül a reini apát nem tudott változtatni a helyzeten. A 

Széchyek nem érezték magukat kötelezve az apátság szerzetesi újjáélesztésének 

anyagi feltételei biztosítására. Sőt, láthatólag az volt a gazdasági érdekük, hogy az 

apátság megszűnjék működni. Láthatóan abban bíztak, hogy ez esetben a visszahá-

ramlás jogán a birtokok az ő kezükre jutnak, alapítói jogon. A királyi hatalom a szá-

zad közepén gyenge volt arra, hogy a nagyhatalmú urakat kegyúri kötelezettségeik 

teljesítésére szoríthassa.  

Erre a kedvező belpolitikai helyzet csak I. Mátyás 1468-ban történt trónra lépését 

követőn mintegy 10 évvel érett meg. A király, miután megszilárdította hatalmát, meg 

tudta hallgatni a reini apát panaszát és kivizsgálta Szentgotthárd helyzetét. 1480-ban 

döntött az ügyben: megfosztotta a Széchy családot kegyúri jogától, mert visszaélt 

azzal, és a kegyúraságot másra ruházta. A reini apátot pedig felszólította, hogy tarttas-

son szabályos apátválasztást Szentgotthárdon és gondoskodjék a házban megfelelő 

számú szerzetesről. A király főkegyúri jogaira hivatkozva döntött az ügyben; a rend-

del szemben pedig elődei szerződésben, noha privilégium formájában vállalt kötele-

zettségét teljesítette. Nyilván saját belső hatalmi politikájának is megfelelő döntést 

hozott az ügyben23 (az új kegyúr rokona Székely János lett.) 

Döntéséről a király értesítette a birtokban lévő Széchy Miklóst, Henrik reini apá-

tot, mint a ciszterci rend illetékes képviselőjét, továbbá Vas megyét, a királyi határo-

                                                           
21 HEIMB, i. m., 77. skk.; KALÁSZ, i. m., 172. 
22 HEIMB, i. m., 78; HI lt. Rub. 47. Fas. VIII. N. 2. 
23 HEIMB, i. m., 79; Hl lt. Rub. 47. Fas. VIII. N. 2.  
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zat végrehajtása és a birtokok átadásának lebonyolítása céljából.24 Amint dekrétuma-

ink mutatják, ebben a korban nem volt ritkaság az ilyen állapot: az 1486: 11. tc. sze-

rint „abbatias et praeposituras conventuum regularium potissimum vero sigilla 

habentium nulli alii nisi religiosi ejus ordinis, cuius fuerint, teneri possint.” Ugyanak-

kor elrendeli a rendszeres és szabályszerű szerzetesi élet fenntartását is. Így a XI. szá-

zadban még természetes kettős kötelezettség, melyet ország és Rend az alapításkor 

vállaltak, a vallási buzgalom hanyatlásának és az elvilágiasodásnak e korában törvé-

nyes megfogalmazást is kapott.25 

Volt ilyen rendelkezés már az 1435: 21. tc-ben is; s amint akkor sem, később sem 

pótolta a jogszabály a változott társadalmi erkölcsöt. Mátyás király uralkodása utolsó 

évtizedében nem gondoskodott arról, hogy határozata végrehajtást nyerjen. Halála 

után az ismétlődő dekrétumok azt mutatják, hogy a baj nem javult, sokkal inkább ter-

jedt.26 

A XV. század törvényeiben az alapítás korához képest új társadalmi igény, köve-

telés is jelentkezik: ne kapjanak idegenek Magyarországon egyházi javadalmakat.27 A 

XII. században, Szentgotthárd alapítása idején ilyen igény sem a királynak, sem a 

Rendnek nem jutott volna eszébe, így a rendi privilégiumok vagy az alapítólevél 

semmi erre vonatkozó intézkedést nem tartalmaztak. Szentgotthárd apaapáti jogainak 

a reini apátra ruházásánál már közrejátszott hasonló megfontolás is: Rein és Szent-

gotthárd ugyan különböző országokban feküdt, de mindkettő Habsburg uralom alatt 

állott akkor (ha nem is a család azonos tagjának uralma alatt).28 

A Széchyek szentgotthárdi kegyuraságának utolsó felvonása a mohácsi csata tör-

ténelmi sorsfordulója után játszódott le. Széchy Tamás, a család feje, akit Mátyás 

király megfosztott a kegyuraságától, de aki a birtokát nem adta át végleg, elesett 

Mohácsnál. A birtokot gyermekei vették át, István és Margit, aki előbb Salm grófné, 

majd Arco Pyrrhus felesége lett.  

I. Ferdinánd, akinek országrészéhez a kettős királyválasztás után Szentgotthárd 

tartozott, a János királyhoz húzó Széchy István helyett az özvegy Mária királyné aján-

lására Serédy Gáspárra ruházta a szentgotthárdi apáti tisztet. Serédy egyházi személy 

volt, így forma szerint is inkább tarthatott igényt az apáti címre, de nem volt ciszterci 

                                                           
24 Másolatok a Hl lt-ban a 16. jegyz. szerinti helyen, Heimbnél részben közölve.  
25 1486: ll. tc.  
26 1435: 21. tc., 1498: 54. tc., 1504: 27. tc.  
27 1439: 5. tc., 12. tc., 15. tc., 26. tc.; 1453: 3. tc.; 1458: 7. tc.; 1500: 35. tc.; 1504: 10. tc. 
28 HEIMB, i. m., 78: „Trium Fontium Abbatia in Gallis, vera St. Gotthardi in Hungaria mater, 

longius a dilecta, sed iam nimium quantum desolata filia distans, celeris, quo in horas indigeat, 

auxilii maternique adjutorii medelam impendere non possit, et fortiter alieno in regno nec ausit.” 
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szerzetes, a juttatás tehát lényegében birtokdonációt takar. Széchy Tamás özvegye, 

Székely Magdolna és gyermekei tiltakoztak a kegyúri praesentatiós jog nélkül „kine-

vezett” apát ellen, s az ügy perre került, amelyet a nádori cikkelyek értelmében, mint 

király és alattvalói kegyúri jog feletti vitáját, a nádor széke előtt kellett lefolytatni.  

A Báthori István nádor előtt lefolyt perben 1527–28-ban Serédy bizonyítani törek-

szik, hogy a Széchy család visszaélt a ráruházott kegyúri joggal, ezért Mátyás király 

joggal vonta meg azt tőlük. Az egyházi jog szerint „jus patronatus amittitur ex delicto, 

si patronus se ingerat in perceptione fructuum beneficii patronati eos vel in proprium 

usum convertendo vel impiendo ne ad beneficiatum perveniat.”29 

Ebben a korban már határozottan különválik a szentgotthárdi javadalmak közvetlen 

élvezésének kérdése attól a jogtól, hogy e javadalmak kedvezményezettjét kijelölni ki 

jogosult. Előbbi a possessio, utóbbi a patronatus jogával járt együtt. A király és Serédy 

álláspontja szerint a Széchyek a patronatusi joggal visszaélve azt elvesztették. Ez ugyan 

nem ipso iure veszett el, hanem csak „sententia declaratoria” révén, ilyen ítéletet viszont 

már hozott a király 1480-ban, mint az ügy kompetens bírája.30 A Széchy család tehát 

elvesztette a kedvezményezett kijelölési jogát, a patronatust, s ezzel elvesztette a háram-

lási jogot is, a birtok a monostor megszűnte után sem szállhatott vissza a családra. A 

nádori ítélet ezt meg is állapítja, s egyúttal az 1480 óta eltelt jogellenes birtoklás miatt a 

beszedett hasznok fejében 40 000 arany fizetésére is kötelezi az alpereseket. A perben az 

alperesek kegyúri jogait kétségbe vonta a felperes, ezért a nádor őket annak igazolására, 

irataik felmutatására kötelezte, aminek nem tettek eleget. Nem valószínű ugyan, hogy ne 

lettek volna a Zsigmond-féle donáció birtokában, melynek szövegét egy századdal ké-

sőbb még Pázmány ismeri és idézi,31 inkább hihető, hogy annak a kötelezettséget előíró 

része számukra kedvezőtlen lett volna a perben, s egyébként is a donációt Mátyás király 

ítélete elvonta tőlük. Mindenesetre e felmutatás elmulasztása a következő évek jogászi 

érveléseiben jelentős szerepet fog játszani.32 

Vas megye ismét utasítást kapott a nádori ítélet végrehajtására, de ez minden való-

színűség szerint nem történt meg. Az apátság javadalmainak birtokosa Székely Mag-

dolna új férje, Thurzó Elek, az országbíró. Vele szemben a háborús időben a király 

nem kívánt az ítélet érvényesítése céljából fellépni. Azonban valószínűleg az ország-

                                                           
29 HEIMB, i. m., 82; PICHLER, i. m., 646.  
30 PICHLER, i. m., 647, „jus patronatus […] non amittat ante sententiam declaratoriam criminis, licet 

jus dicat amitti ipso facto.” – „Quid sit judex competens? […] solus ecclasiasticus in quaesstione juris, in 

possessorio etiam laicus potest judex esse.” 
31 PÖL, I, 413. sz., 615. 
32 VALTER Ilona, Szentgotthárd története a mohácsi vészig = Szentgotthárd, (11. jegyzetben) i. m., 

69. 
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bíró szempontjából sem volt előnyös ez az usurpációs helyzet. Széchy István halála és 

Margit 1540-ben Salm Miklóssal kötött házassága után ezért sikerült újabb donációt 

kieszközölni I. Ferdinándtól a kegyúri jogra, kifejezetten Thurzó Elek érdemei alap-

ján; az 1528. évi nádori ítélet megsemmisítésével a király a kegyúri jogot Thurzóné 

Székely Magdolnára és leányaira, illetve Salmné Széchy Margitra és gyermeikeire 

ruházza, azzal a kötelezettséggel, hogy a possessio egyházi jellegét megőrzik, az is-

tentiszteletek tartását biztosítják és a papok ellátásáról gondoskodnak.33 

A király elvben adhatott volna új donációt a régi ítélet érvényben hagyásával. Lát-

szik, hogy nem erről volt szó, hanem a jogellenes állapot legalizálásáról. A kegyúri 

jog tartalma is más e donáció szerint, mint eredetileg: nem csupán az apát jelölése 

illeti meg a kegyurakat, hanem a birtokkal való gazdálkodás, hiszen csak ez magya-

rázza, hogy egyáltalán tőlük várták az istentisztelet fenntartását és az egyházi jelleg 

megőrzését. Látszik, hogy nem nagyon remélték már ekkor a monostor életének hely-

reállítását. Mindenesetre, mikor az új birtokosok egymás között a kezelésre egyezsé-

get kötöttek 1541-ben, úgy állapodtak meg, hogy 8-10 papot költöztetnek a monos-

torba, ezzel apát választására is alkalmas konventet hozva létre.34 

1543-ban azonban meghalt Thurzó Elek, s ettől fogva özvegye és leányai nem ját-

szanak szerepet Szentgotthárd sorsában, az egyedül Széchy Margit hatalmában ma-

radt. Hogy ő nevezte-e ki szentgotthárdi apáttá Miksa trónörökös orvosát, Bedát, vagy 

úgy erőltették rá ezt a megoldást, nem tudjuk, mindenesetre 1550 után formailag újra 

van apát. A reini apát gyakorolni is kívánta felügyeleti jogát, de adataink szerint vagy 

maga Beda, vagy Széchy Margit megakadályozta ebben. Mikor aztán Beda 1557-ben 

megszűnt apát lenni, a reini apát hiába nevezett ki új magyar származású ciszterci 

apátot Szentgotthárdra. Az új apátot és társait Széchy Margit katonai erővel „vi 

armata” kergette el a birtok határától és végleg saját kezelésébe vette a castellumot.35 

Szentgotthárdot az újabb kutatások szerint36 már Darabos György apát építette ki 

erődítetté a XV. században. Mindenesetre most Széchy Margit megerősítette és a du-

nántúli végvári védővonal részévé tette. A birtokosok a következő században gyakran 

fognak arra hivatkozni, hogy papi kézen Szentgotthárd a török közelsége miatt e sze-

repét ne tölthetné be. A királyi udvarnál a ciszterci rend ugyan ismételten tiltakozott 

az állapotok ellen, hivatkozva a királyt kötelező eredeti alapításra; a királyi udvar állás-

                                                           
33 HEIMB, i. m., 86; Battyhyány család körmendi Oklevéltára, Alm. II. Lad. 8. N. 13.  
34 BARTA Gábor,  A társadalmi és gazdasági fejlődés főbb vonásai 1526–1734 között, = Szent-

gotthárd, (11. jegyzetben) i. m., 87, 42. jegyz., 81–116.  
35 HEIMB, i. m., 85; 1567: 31. tc. rendelkezése ez ügyben. 
36 VALTER, (32. jegyzetben) i. m., 69.  
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pontja szerint azonban, miután megszűnt a monostor, a donáció sorsa magyar belügy, 

nem a Rend és a király közös ügye. Arra pedig, hogy Nyugat-Magyarország és ezzel az 

örökös tartományok védelmét ellátó magyar főurakkal ilyen elvi vagy vallási okok miatt 

viszályba keveredjék, a királynak sem kedve, sem ereje nem volt az adott pillanatban. 

Az 1540. évi új donáció idején a kegyúri jog már csak forma, lényegében bizo-

nyos egyházi terhekkel járó birtokadományozás történik. A kegyúrnak nem ahhoz 

fűződik érdeke, hogy tehetős alattvalói, hívei legyenek, hanem a jövedelemhez, ami a 

donáció révén várható. A vallási színezet ugyan szerepel az okiratokban, de az anyagi 

mozzanatokhoz képest nincs súlya. A társadalom pedig ezt a változást a változott tu-

datnak megfelelőn simán elfogadja. 

3. 

Széchy Margit tehát kegyúri jogával élve a tényleges birtokba is beült. Hogy ezzel az 

ország törvényeit sorozatosan sértette, azzal nem törődött; a Beda-féle kísérlet volt a 

külszín megőrzésére az utolsó. A helyzet legalizálása aztán 1565-ben egészen különös 

új módon következett be: Miksa király a kegyuraknak, – akik egyébként mindketten 

hölgyek voltak – a tényleges birtokot zálogba adta 20 000 Ft-ért 12 esztendőre.37 

Ennek a különös megoldásnak a jogi konstrukciója nehezen magyarázható. Vagy 

királyi donációk révén a Széchy örökösöké a kegyúri jog és ezzel a monostor hibáju-

kon kívüli megszűnése esetén a visszaháramlási jog is: akkor a szerzetesi élet meg-

szűnte után joggal tekinthették azt saját donációs birtokuknak. Vagy igaz a vis 

armata, amellyel a szerzetesi életet megszüntették Szentgotthárdon: akkor ezzel el-

vesztik jogukat a feltételhez kötött donációra, és az visszaháramlik a koronára. Ez 

esetben a kamara természetesen zálogba adhatta Szentgotthárdot éppúgy, mint min-

den más koronauradalmat is, de akkor hogyan értsük a zálogosokirat azon kitételét, 

hogy Széchy Margit (ekkor már Pyrrhus ab Arco özvegye) és Thurzó Anna úgyis 

kegyurai a birtoknak, a zálogjoggal most a tényleges usus et possessio is rájuk száll.38 

                                                           
37 HEIMB, i. m., 86; Batthyány család körmendi Oklevéltára, Alm. II. Lad. 8. N. 13.  
38 BARTA, i. m., 88, 52. jegyzet: mindenesetre a Miksa féle zálogbaadást tévesen értelmezi. Mik-

sa az állítólag kegyúri jogon birtokba lévőknek adja Szentgotthárdot zálogba, a kegyúri jog megerő-

sítését viszont, Széchy Margit felszólamlása nyomán, kifejezetten megtagadja azzal, hogy ezt csak 

akkor teszi, ha a birtokosok erről szóló irataikat bemutatják. Miért nem történt ez meg, csak gyanít-

hatjuk: vagy a beiktatás nem volt meg időben az 1540. évi donáció után, s ezért volt érvénytelen, 

vagy a nőágra nem szólt, és a zálogoláskor az 1540-ben juttatottak leányai kérték már a megerősítést; 

amint összesen négyszer esik még meg, hogy anya után leánya, vagy anya után fia veszi át a birtokot. 
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Jogilag a megoldás nehezen értelmezhető: az egyházi donáció világi célra nem 

lenne fordítható. A kegyurak kötelessége lenne a kolostort újjáéleszteni, a királyé, 

hogy erre őket rászorítsa. Ha a kegyurak nem ezt teszik, vissza lehet tőlük venni a 

kegyúri jogot, akár királyi jogként, akár másra átruházva, mint 1480-ban vagy 1528-ban. 

Ehelyett a király hozzájárul ahhoz, hogy a kegyurak a birtokot saját kezelésbe ve-

gyék, és azok ezért az engedélyért zálogkölcsönt adnak a kincstárnak.  

A kincstár tehát olyat ad zálogba, ami nem az övé: voltaképp egy joggal való visz-

szaélés lehetőségét. A zálog 12 évre szól, és ezalatt a gyümölcsöztetés jogát jelenti, 

ezen túl a tőkével kiváltható. Szentgotthárd jövedelme a következő században évi 

6000,-Ft, a tőkét tehát a zálogidő fele alatt bizonnyal behozta. Ezért nehezen értékel-

hetjük a szerződést másként, mint hogy a korona bizonyos összegért és látszat-

egyházi feltételek vállalása mellett hozzájárul a kegyurak jogellenes birtokba lépésé-

hez. Így minősítették egyébként az ügyletet egyházi fórumok és egyes dekrétumok is.  

Az egyház főkegyurának szerepéből szöveg szerint most sem esett ki a király. A 

zálogbirtokosok kötelességévé tette az egyházi épületek jó karbantartását, az istentisz-

telet fenntartását, ennek céljára két ciszterci szerzetes állandó megfelelő ellátását; a 12 

év letelte után a birtokot vagy a Rendnek vagy a kincstárnak át kell adniok. Széchy 

Margit ugyan ez ellen a határidő ellen ellentmondással élt, és azzal érvelt, hogy kegy-

úri jogon a megszűnt apátság birtoka rá háramlik vissza, amire a beiktató hatóság 

ismét felhívta kegyúri joga igazolására; ez azonban most sem történt meg.39 Minden-

esetre annak ellenére, hogy az országgyűlés alig két év múlva név szerint Szentgott-

hárd világi birtokát is kifogásolta és minden hasonló zálogbaadást semmisnek mon-

dott ki, azzal, hogy a hitelezők a zálogösszeg megfizetése nélkül kötelesek azokat a 

birtokokat egyházi kézbe visszaszolgáltatni, Széchy Margit mégis megtartotta a birto-

kot, sőt királyi privilégium alapján nőágon való öröklésükről is rendelkezett, 

Orthenburg Ernfriedné Arco Júlia leányára hagyva a szentgotthárdi zálogbirtokot a 

hozzáfűződő kegyúri joggal együtt. 

Minthogy Arco Júlia néhágy év múlva éppúgy, mint húga Anna, Zrínyi Györgyné, 

gyermektelenül meghalt, féltestvérük, a Széchy Margit által gyakorlatilag kitagadott 

Poppelné Salm Magdolna vette át a birtokot, amelyre 1581-ben minden törvény elle-

nére új királyi megerősítést is kapott.40 A záloghatáridő leteltével a reini apát hiába 

                                                                                                                                           

Erre utal a következő században Pázmány is: PÖL, I, 444. sz. levél, 62. Barta a továbbiakban abból 

indul ki, hogy a Széchyek és leszármazottaik kegyúri joga megállt; ez legalábbis erősen vitatható és 

soha többé végleg tisztázva nem lett.  
39 Szentgotthárd, i. m.; ZLINSZKYNÉ, Történet, (a 11. jegyzetben) i. m., 378.  
40 BARTA, i. m., 89; nyilván csak a zálogjogra, melyre vonatkozón Széchy Margit végrendelkez-

hetett, de Poppelné nem volt a végrendeletileg megjelölt örökös. 
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kérte a birtokok kiadását, felszólamlásának nem volt foganatja, a zálog kiváltására a 

kincstárnak nem volt pénze, se kedve. 

Poppel László és Salm Magdolna utódai, Poppel János és Ádám, valamint Bat-

thyány Ferencné Poppel Éva kezén volt Szentgotthárd akkor, mikor a 15 éves hábo-

rúban a középkori román templomot elérte végzete. A váracskát a Poppelek tiszttartó-

ja átadta az alsóausztriai rendek kapitányának, Tieffenbachnak, aki 1605-ben, Bocs-

kai vezére Német Balázs közeledtének hírére az erősség északi falát képező régi 

templomot felrobbantatta, az épületeket felgyújtatta és elmenekült.41 

A bécsi béke után mintegy 120 évi pereskedés és egyezkedés indul a szentgotthárdi 

alapítványi donatio sorsáról, amelynek a háborús károk után most már minden egyházi 

jellege elveszett. A ciszterci rendi nagykonvent utasította Mátyás reini apátot, hogy te-

gyen meg mindent a feldúlt és tönkrement monostor visszaszerzésére, felépítésére és 

benépesítésére. Mátyás apát összeszedte a vonatkozó iratanyagot, és kikérte az ügyben 

Kitonich János véleményét is, amely mint e neves jogászunk jogi tanácsadói működésé-

nek neves dokumentuma fennmaradt a heiligenkreuzi levéltárban. Kitonich szerint a 

zálogbirtokosok kegyúri jogon nem tarthatják maguknak Szentgotthárdot, miután 1527-

ben és 1565-ben erre vonatkozó okirataikat elmulasztották felmutatni (az 1540. évi 

adományról a vitatkozó felek általában nem tesznek említést, talán nem követte szabá-

lyos beiktatás). A zálogszerződés viszont le is járt, érvényét is vesztette, ha az abban 

foglalt, az egyházi életre és a ciszterci szerzetesek működtetésére vonatkozó feltételek 

folyamatos teljesítése nem történt meg. Mindenesetre nem lehet a birtokosok terhére 

róni a templom és az épületek elpusztulását, mert az háborús esemény következtében 

történt (vis maior). Kitonich tehát abban összegzi véleményét, hogy a királynak joga van 

előzetes figyelmeztetés – admonitio – után hat hónapra a zálogösszeg letétele mellett a 

zálogosokat a birtok kiadására kötelezni, és ezt követően odaadhatja a birtokot a ciszter-

ci rendnek, nem régi jogon azonban, hanem nova donatioval.42 

                                                           
41 ZLINSZKYNÉ, Történet, (a 11. jegyzetben) i. m., II. fej. 3. 387. skk. 
42 Hl. Lt. Rub. 47. Fasc. 27. N. 4. Először közölve ZLINSZKY János, Az ügyvédség kialakulása Ma-

gyarországon és története Fejér megyében = Fejérmegyei Tört. Évk. XII, Székesfehérvár, 1975, 85: 

„Illud mihi visum est, praetactam familiam (antea Széchianam iam autem Poppelianam) nullum 

huiusmodi ius patronatus in dicta Abbatia habuisse, tum suis pertinentiis et fructibus, penes se retinere 

non potuerit, tumquod absque praemissa inscriptione suae Maiestatis eandem cum quod oblatam 

productionem originalium super eo, iuxta essecurationem suae Maiestasis producere et exhibere 

nequiverint. Agitur stante hoc fundamento, quod nullum jus patronatus penes modernos eiusdem 

possessores iuxta maiorum suorum ablationem et reversales. (Qua tamen perquirenda essent) catholicam 

sacerdotem in eodem claustro Gotthardi interteneant, divinumque officium rite catholico peragi non 

faciant neque curent: sua sacra Maiestas […] potissimum religionis Catholica zelo ductus, praehabita sex 
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A reini apát meg is tette a vonatkozó előterjesztéseket II. Mátyás királynál. Azok 

eredménye azonban egyelőre csak az lett, hogy a kamara meggyőződött a zálogbirto-

kosok jogvesztéséről. Ezért új zálogost keresett, most már egyházi személyt a protes-

táns birtokosok helyett, hogy a kezdődő ellenreformáció vitorláiból is kifogja a szelet, 

s 1616-ban Ramocsaházi Mihály pozsonyi kanonokot tette Szentgotthárd címzetes 

apátjává. Ramocsaházi 1617-ben tette le a 20 000 Ft zálogösszeget az átváltandó zá-

log céljára.43  

Közben a világi birtokosok is rendezték soraikat. Batthyányné Poppel Éva átvál-

totta összes testvérei részét és saját kezelésbe vette a birtokokat. Egyúttal előzetes 

bizonyítás lefolytatását helyezte folyamatba annak tisztázására, vajon tényleg meg-

szegték-e a zálogszerződés feltételeit elődei. Ghimesi Forgách Zsigmond országbíró 

utasítására a vasvári káptalan 1617 elején 216 tanút hallgatott meg az ügyben, az is-

tentiszteletek tartására, a papok ellátásra, a régi épületek pusztulására és a zálogbirto-

kosok beruházásaira. A tanúk nem igazolták a birtokosok elleni vádakat.44  

A kedvezőtlen kilátású tanúkihallgatások miatt, s talán Kitonich véleménye alap-

ján is, a reini apát 1622-ben újabb kérelmet intézett a királyhoz. Hivatkozott abban 

mind a magyar, mind az egyházi törvényekre, amelyek nem teszik lehetővé rendi ala-

pítvány birtokba adását a megadományozott renden kívüli birtokosoknak. Esetleges 

elévülési, vagy elbirtoklási hivatkozásaikkal szemben felhozza a regula catoniana-t: 

quod initio vitiosum esset, non potest tractu temporis convalescere, márpedig a Ren-

det Szentgotthárdról vi armata űzték el. Másrészt elődei egyébként is folyamatosan 

tiltakoztak a jogellenes birtoklás ellen és a helyzetet soha sem vették tudomásul.45  

A Batthyány család katonai indokokkal érvelt az új kolostorépítés ellen. Egyúttal 

megajánlották a zálogszerződés összes feltételeinek betartását is és egyéb nyomaték-

                                                                                                                                           

mensium praemonitione et repetito urbarie, eandem Abbatiam modernis possessoribus restitutum 

eorundem pecuniae adimeret et praefatis dominis supplicantibus superaddita auctione summa vel decem 

millium Florenorum, clementer conferre et inscribere potest. Sumptis certa ab iis reversalibus, sub 

omissione scilicet certae partis summae pecuniariae, non tamen cum eadem evictione, ut prius, sed 

solum iuxta regni iura contra legitimos impetitores. Claustrum vero et templum dictae abbatiae non per 

ipsos possessores est desolatum, sed per confiniarios regni sclavoniae, contra factiosos Bochkaianos qui 

in eo fuerant, igne combustum”. 
43 HEIMB, i. m., 88. Hl. lt. Rub. 47. Fasc. XIII. M. 7. Fasc. XXVI. N. 14.  
44 MOL, P. 1313. Bath. Csal. Lt. acta Antiqua lm. 2. L ad., N 60.: A vasvári káptalan bizonyság-

levele 1617. jan. 20-án azon tanúmeghallgatásokról, melyeket Ghimesi Forgách Zsigmond országbíró 

megbízásából 1616. dec. 11. kelettel, Káldi Ambrus judex nobilium, Vas vármegye részéről is Johan-

nes NN. Granzizius mag. a káptalan kanonoka foganatosította. 
45 HEIMB, i. m., 89. 
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kal is alátámaszthatták a magyar kamaránál igényeiket. Mindenesetre 1620-ig 

Ramocsaházi sem, a reini apát sem tudott eredményt elérni velük szemben.46  

4. 

Közbenjárásra kérte az ügyben a reini apát Pázmány Péter esztergomi érseket, akinek 

véleményét az ügyben 1617-ben kikérte a pozsonyi kamara is. Ettől fogva 12 éven 

keresztül Pázmány is élénken foglalkozott Szentgotthárd ügyével. Az ő álláspontja 

azonban a vitában álló felek egyikével sem egyezett egészen. Már 1617 elején kifej-

tette a pozsonyi kamara elnökének azt az álláspontját, hogy a Ramocsaházi féle 

donatiót visszavonni nem lenne méltó a királyhoz; a birtok nem katolikus kézen ha-

gyása jogellenes, ami pedig a katonai érveket illeti, elég ellenvetés arra Szentgotthárd 

sorsa a Bocskai háborúban.47 Pázmány II. Ferdinánd trónralépése után még egyszer írt 

Ramocsaházi érdekében 1623. március 13-án a királynak.48  

Közben kitört a háború Bethlen Gáborral. Bethlen párthíve lett Batthyány Ferenc 

is és tőle kapta meg zálogbirtokul Szentgotthárdot. Ez azonban nem volt maradandó. 

Bethlen feladta a Dunántúlt, Batthyány királyhűségre tért,49 Ferdinánd király pedig 

belátta, hogy a nyugat-magyarországi mágnásokat jobb nem ingerelni holmi jogi ér-

velésekkel. A Ramocsaházi kombinációt a király végleg elejtette.50  

1625-ben meghalt Batthyány Ferenc és újra női kézre jutott Szentgotthárd. A 

Bethlen háború is vége felé közeledett. Pázmány elérkezettnek látta az időt arra, hogy 

az apátságot magyar egyházi célra szerezze vissza. 1625. novemberben egyszerre írt a 

Propaganda Fide útján a pápának és II. Ferdinánd királynak, kérve annak lehetővé 

tételét, hogy a szentgotthárdi birtokokat, melyek évi jövedelme 6000 Ft körül van, 

kiváltsák a világi zálogbirtokosok kezéből és egy katolikus, jezsuita kollégium létesí-

tésére fordítsák e javakat a Dunántúlon. Nem lévén ciszterci rend Magyarországon, 

viszont magyar egyházi javadalom nem ajándékozható külföldieknek, ez lenne a leg-

kedvezőbb felhasználás; ehhez a kiváltásban a magyar püspöki kar áldozatkészségére 

is lehet számítani.51 

                                                           
46 BARTA, i. m., 92. 
47 PÖL, I, 57. sz. levél, 96. 
48 Uo., 20. 9, 329. 
49 Batthyány katolizálásáról: BARTA, i. m., 92. 
50 BARTA, i. m., 92. 
51 PÖL, I, 317–318–319. sz. levél, 475. skk. 
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Pázmány megjegyzése, ciszterciek nincsenek Magyarországon, ellenkezik 

Weizsäcker Gerhard heiligenkreuzi apát 1718. évi előadásával. Az apát abból indul ki, 

hogy a Rendnek volt Magyarország területére is kompetens vikáriusa, jogilag tehát 

nem szűnt meg létezni, ha a vikárius osztrák volt is: Pázmány a tényleges helyzetet 

veszi alapul, mely szerint egy ciszterci rendi apátság sem működött ekkor az országban. 

Pázmány kezdeményezésére nyilván mind a pápai, mind a királyi hatóságok újra 

elővették Szentgotthárd ügyét: hogy mennyire csak mint lehetséges jövedelmi forrást 

vették számításba, mutatja Pázmánynak 1626 márciusában a bécsi pápai nunciushoz 

irt két levele.52 A Szentszék nyilván egyes címzetes püspökök javadalmainak biztosí-

tására kívánta volna felhasználni a felszabaduló jövedelmet, erről a királyi kancellári-

ával is tárgyalhatott. Pázmány határozottan és erélyesen utasítja vissza ezt a lehetősé-

get: ő ilyen célra pénzt nem ad, csak iskolára, s minthogy más részről a zálogkiváltás-

hoz anyagi áldozat nem várható, ha az ő javaslata nem nyer jóváhagyást, maradnak a 

javak lutheránus kézen: „clare et aperte me declaro in nullum alium usum me illa bona 

redempturum, quam in erectione scholarum. [...] Videat Sanctitas Sua an melius sit in 

manibus hereticorum ea bona herere”53 Arra a replikára, hogy a bécsi és az olmützi je-

zsuitákhoz is küldhetők a magyar diákok, méghozzá alapítványi helyekre, azt vála-

szolja, hogy ilyenről eddig nem hallott: jó volna ilyeneket biztosítani, de ez nem oldja 

meg az iskolakérdést. 

Májusban Pázmány már úgy írt a királynak, mintha erről az oldalról megkapta volna 

a jóváhagyást Szentgotthárd kiváltására és katolikus iskola céljaira való felhasználására, 

s a Szentszéknél is ez irányban haladónak véli az ügyet; ezért kéri a magyar kancellária, 

az udvari és a pozsonyi kamara tárgybani teljes iratanyagának hozzá való eljuttatását. Ez 

legalábbis másolatban megtörténhetett, mert a következőkben az érsek láthatólag az 

iratanyag alapján teszi meg folyamatos előterjesztéseit és észrevételeit.54  

Ahogy azonban Pázmánynak júliusban Caraffa nunciushoz írt levele tanúsítja, a 

Szentszék a ciszterci szerzet nyomására elhalasztotta a felvetett terv jóváhagyását. Az 

érsek keserűen jegyzi meg, hogy amint hatvan éve a szerzet nem tudta visszaszerezni 

a javadalmat, nem fogja ezután sem, így ezután sem nekik, sem a katolikus ügynek, 

hanem az eretnekeknek fognak a javak gyümölcsözni. Ő pedig más úton keresi célja 

megvalósítását.55 Rövidesen írt ugyan a királynak még egy levelet és kérte, ne hall-

gasson azokra, akik különböző indokokkal egyházi javak birtokbavételére, világiak-

                                                           
52 Uo., 337., 338. sz. levelek, 507. skk. 
53 Uo., 508. 
54 Uo., 342. sz. levél, 515. 
55 Uo., 349. sz. levél, 523. 
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nak adására vagy elzálogosítására indítják, amint ez I. Ferdinánd idejében az ország 

törvényei ellenére történt; e rendeleteit 1560-ban I. Ferdinánd is visszavonta.56  

A pozsonyi béke után újra felszínre került Szentgotthárd kiváltásának gondolata; 

1627. június 10-én a négy Poppel nővér felszólítást kapott a királyi kamarától a zá-

logösszeg átvételére és a birtok átadására. Közülük ketten már 1610-ben elzálogosí-

tották saját részüket Batthyány Ferencnének, ennek ellenére Poppel Katalin átvette a 

kamarától a zálogösszeget és nyilatkozott arról is, hogy nem tart igényt a kegyúri jog-

ra; hasonlón nővére Szabina is. Poppel Mária Magdolna nyilván úgy vélte, hogy ő 

Éva nővérének történt átadással kilépett az érdekeltek sorából. Így egyedül özvegy 

Batthyány Ferencné Poppel Éva maradt a kegyurak ill. birtokosok közül a jogvita 

alanya. Ő viszont jelentős pártfogót talált Esterházy nádorban. A nádor pártfogolta a 

zálogbirtokos kegyúrnő azon ajánlatát, hogy megemeli a zálogösszeget és egyúttal 

kiépíti végvárrá szentgotthárdi castellumát, ha nem kényszerítik a zálogbirtok vissza-

adására.57 

Szentgotthárdért tehát három fél harcolt egyszerre: a ciszterci rend az 1435: 21. tc. 

alapján is eredeti jogaiért, melyektől fegyveres erőszakkal fosztották meg; nevükben 

1628. óta új képviselő, Heiligenkreuz apátja lépett színre rendi belső megbízás út-

ján,58 (talán mert közelebb van az udvarhoz), de az atyaapáti jogok szabályos átruhá-

zása nélkül. Ők élvezik láthatón a Szentszék támogatását. A magyar klérus képvisele-

tében Pázmány Péter lépett fel; jogalapja I. Ferdinánd 1560-ban Forgách váradi püs-

pök ellenjegyzésével, de országgyűlés nélkül kiadott „pragmatica sanctiója”, melyben 

az összes világi kézen lévő egyházi javak akár donatiós, akár zálogos adományait 

megsemmisíti, visszavonja, s úgy rendelkezik, hogy ahol azok az eredeti intézmény-

nek nem adhatók vissza, átmenetileg legyenek a püspök kezelésében, vagy szolgálják 

katolikus iskola célját. Pázmány ez alapon támogatta Ramocsaházi jelöltségét és har-

colt most azért, hogy egy jezsuita kollégium felállítását oldják meg Szentgotthárd 

jövedelméből a győri püspök, mint illetékes főpásztor felügyelete alatt.  

A birtokos-kegyurak részéről Batthyány Ferenc özvegye, Poppel Éva, illetve leá-

nya a katolikus Csáky Lászlóné léptek fel, akik egyrészt kegyúri jogukat védték, esze-

rint Szentgotthárdnak az ő megkerülésükkel nem lehetett apátot nevezni; másrészt 

zálogbirtokosi jogukat, melynek alapján a zálogösszeg és a beruházások térítése nél-

kül tőlük a birtok nem volt elvonható. Őket támogatta a nádor, aki egyrészt erről az 

oldalról remélt többletzálog-összeget a magyar pénzügyek számára kívánatos jutta-

                                                           
56 Uo., 354. sz. levél, 529. 
57 BARTA, i. m., 93. 
58 HEIMB, i. m., 90. 
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tásként, másrészt egyedül innét remélhette Szentgotthárd végvári jellegének fenntar-

tását, illetve kiépítését.59 

Először úgy látszott, hogy a király elhatározta Szentgotthárd visszaváltását, kivált 

miután Pázmány biztosította arról, hogy a zálogösszeget a királyi kamara helyett a 

magyar klérus, elsősorban maga az érsek fogja letenni.  

Esterházy Miklós e tervvel szemben 1627 tavaszán észrevételeket tesz a királynak. 

Hivatkozott:  

l. A Széchy családnak adott Zsigmond-féle, pápa által megerősített, másrészt az I. 

Ferdinánd által adott 1540. évi kegyúri jog adományozásokra. Ez a nádor szerint 

nyilván a visszaháramlás jogát is magába foglalta.  

2. Hivatkozott arra, hogy az ország szükséghelyzetében a király joggal zálogosít-

hatta el a megürült egyházi javadalmat, s Ferdinánd 1560. évi visszavonása csak a 

világi urak és egyháziak által elzálogosított egyházi javak ügyleteit semmisíti meg, 

nem a király által foganatosítottakat.  

3. Az apátság a ciszterci rendet illeti, helytelen volna azt más egyházi célra fordítani.  

4. Stiria és Ausztria katonai védelme szenvedne alatta, ha egyházi kézbe kerülne 

a birtok.  

5. Az éppen helyreállott belső felekezeti békét megbontaná, ha protestáns birtoko-

soktól kifejezetten katolikus érdekből vennének el uradalmat.  

6. A kamarának szüksége van a nagyobb zálogösszegre, s amikor majd javul a 

helyzet, a visszaváltásnak zálogalapon megmarad a lehetősége.  

7. A közbiztonság Szentgotthárd környékén oly rossz, a portyázó martalócok mi-

att, hogy ott egyházi újjáépítés úgy sem képzelhető el.60 

Pázmány a királyhoz írt levélben felhívta a figyelmet arra, hogy a javakat a kama-

rának kellene egyházi célra visszaváltani, indokolt tehát megragadni az alkalmat, 

amikor ezt a terhet a klérus átvállalja. Ami a nádor érveit illeti, azokkal részletes em-

lékiratban foglalkozott: 

                                                           
59 BARTA, i. m., 93; Barta Pázmány álláspontját tévesen értékeli. A 80. jegyzet szerint pontatlan-

ságot vet szemére, mert pl. Báthori István nádort Báthori András országbíróval összetéveszti. Páz-

mány 413. sz. levelében valóban Báthori Andrást ír, de mindig nádort, s 444. sz. levelében a kereszt-

nevet is helyesen hozza. Tovább BARTA, i. m., 93: „Pázmány értesülései rosszak. Vagy torzít?” – 

ami a kegyúri jogot illeti, lásd a 33. jegyzetet is. Pázmány értesülését tartom helyesnek és a nádor 

próbálta a világi birtokosok terhére eső jogszabályokat és adatokat elmellőzni, nyilván szándékosan. 

Pázmány a 444. sz. levelében tényként írja, hogy a birtokosoknak csak zálogjoguk van és itt nem 

említi a Ferdinánd féle 1540. évi juttatást, ezt azonban ugyanő már előbb, 413. sz. levelében (616. 

skk.) részletesen elemezte és nyilván úgy véli, hogy ez rendezett. L. Kitonich álláspontját is.  
60 MOL, Kancelláriai Acta Part, N. 158., id. Barta.  
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l. A Zsigmond-féle donatio megsemmisítést nyert, csupán a Ferdinánd-féle 1540. 

évi nova donatióra lehet hivatkozni. Ez viszont már akkor jogellenes volt, hiszen be-

leütközött érvényes magyar törvényekbe, de az újabb, e vonatkozásban Magyarorszá-

gon érvényes egyházi törvényekbe is.61 Mind az 1560. évi rendelkezés, mind Ferdi-

nánd végrendelete, mind későbbi törvények kifejezetten is hatályon kívül helyezik.  

2. Téves minden olyan hivatkozás, hogy szükséghelyzetben a király egyházi java-

kat zálogosíthat el az ország érdekében. Éppúgy nem teheti ezt, mint ahogy nem zálo-

gosíthat el nemesi birtokokat sem! Mégha az Osztrák Háznak az örökös tartományok-

ban volna is ilyen joga – amiben kételkedik –, a magyar királyt esküje kötelezi az 

egyházi és nemesi javak védelmére és tiszteletben tartására.  

3. Még az 1540. évi nova donatio ellenére is jelölhet a király apátot Szentgott-

hárdnak, mert a kegyurak ennek négy hónapon belül nem tettek eleget; s aki visszaél 

kegyúri jogával, elveszti azt. Ha azonban nem is vesztette volna el, akkor is, ha az 

apátjelölésnek nem tett határidőben eleget, a korona főkegyúri joga alapján betöltheti 

a stallumot. Ami azonban a kegyúri jogot illeti, az a Miksa féle zálogoláskor már két-

séges volt, s ezért akkor, mint már 1528-ban kötelezték a világi kegyurakat okleveleik 

felmutatására. Minthogy ennek nem tettek eleget, elvesztették a jogot. Egyébként sem 

követte az 1540. évi donatiót beiktatás, ezért az nem is volt soha joghatályos. A kegy-

urak egy része ezt be is látta és átvette a felkínált zálogmegváltási összeget.  

4. Az alapító akaratával szegülne szembe, aki nem a cisztercieket hozza vissza 

Szentgotthárdra? Az 1548: 12. tc. és az 1550: 19. tc. is iskolákra rendeli fordítani az 

elhagyott szerzetesi javadalmakat, s ez az alapító akaratához is közelebb áll, mintha 

protestáns világiak húznak abból hasznot. Elég ha ennek során újabb rendelkezés 

születik arra, hogy amint lehet, a ciszterciek kapják vissza Szentgotthárdot.  

5. Ami Ausztria és Stiria védelmét illeti, Bocskai és Bethlen ellen az ügyben 

ugyan nem sokat használtak a világi birtokosok. 

6. A felekezeti békét éppúgy zavarná a visszaállítás katolikus kézbe, mint ameny-

nyire zavarja az egyházi javak protestáns kézen hagyása.  

7. Vissza lehetne ugyan a javakat a nagyobb zálogösszeggel később is váltani, de 

ha a kisebb összeget 60 évig nem térítette meg a kamara, a nagyobb összeg visszafi-

zetésére még kevesebb az eshetőség.  

8. Ami a közbiztonság érvét illeti, hát nincsenek az országban hatóságok, akik 

rendet tartsanak? – Nem szabad tehát a zálogmegváltást tovább odázni, ami pedig a 

                                                           
61 Trip. I. 10. 1560. Decr., 1548: 8. tc., 1584: 32. tc., Kálmán 2: 11., 1498: 55. tc., 1439: 21. tc., 

1569: 36. tc.1553: 9. tc., 1537: 19. tc., 1567: 31. tc. Trid. sess. 25. cap. 9; az egyházi jog hatályára István 

2:2., Trip. Pr. 10. §., 1553: 22. tc., 1554: 9. tc., 28.tc., 1567: 9. tc.  
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kegyúri jogokat illeti, ha Batthyányné akarja, birtokon kívül rendes peres uton kísé-

relje meg érvényesíteni. A leltárat ugyan az átadáshoz teljessé kell tenni, de e címen 

sem indokolt az átadást halasztani.62 

Úgy tűnik, Pázmány érvelése megnyerte a királyt, mert ez év őszén már arról írt a 

kamarának az érsek, hogy kér a figyelmeztető levélről másolatot, mellyel október 15-

én április 15-re Batthyánynénak a zálogot felmondják.63 

Ugyanezen év november hónapban, valószínűleg a nádor újabb észrevételeire, Páz-

mány ismét röviden összefoglalta a kegyúri joggal kapcsolatos álláspontját. Idézte a Bá-

thori nádor előtt lefolyt per iratait és ítéletét, majd ezúttal nem térve ki az 1540. évi nova 

donatióra, Miksa azon 1565. évi felhívását, hogy a Széchy örökösök igazolják kegyúri 

jogaikat, mert csak akkor várhatják azok megerősítését: mind az igazolás, mind a megerő-

sítés el is maradt. Egyébként az örökletes kegyúri jog magyar törvény szerint csak fiágon 

örökletes, itt pedig több nemzedéken keresztül anyáról leányra szállott. De feltéve és meg 

nem engedve, hogy 1565-ben lett volna kegyúri joguk Széchy Margitnak és nővérének, 

azóta hozott hazai és egyházi törvények sorozata helyezte azt hatályon kívül, tehát mind-

ezek alapján, mind a bemutatás elmaradásával ez a joguk ha volt, elveszett.64 

A zálogkiváltás előtti napokban, 1628. április első felében a nádor és Batthyányné 

felkeresték az érseket és megpróbálták még egyszer megnyerni a zálogösszeg megnö-

velésével kapcsolatos tervüknek. Ez ugyan nem sikerült, de annyit az érsek mégis 

megtett, hogy a királynak a kifizetési határidő néhány héttel való elhalasztását java-

solta azzal, hogy ennek eltelte után az érintett felek, így ő is, Bécsben a királynál je-

lenjenek meg a zálogkiváltás rendezésére, Batthyányné kegyúri joga pedig maradjon 

rendes peres útra.65 Hogy Pázmány ekkor nem kételkedett abban, miszerint a néhány 

heti haladék csak formai engedmény és a kiváltás ügye rendezettnek tekinthető, mu-

tatja május 7-i levele a pozsonyi kamarához, amelyben a zálogvisszafizetés technikai 

részleteit kívánta tisztázni. Ezután kaphatta meg Pázmány a nádor levelét, arról, hogy 

a végrehajtó bírói parancsot a király végleges állásfoglalásáig nem adja ki, s így az 

érsek a maga részéről visszamondta a zálogösszeg letételéhez kért kölcsönt.66 

A halasztási idő alatt azonban az ügyben jelentős fordulat állott be. Batthyányné a 

ciszterci rendet képviselő heiligenkreuzi apáttal kötött látszatra rendkívül kedvező 

szerződést, így most már a ciszterciek is azt az álláspontot képviselték, hogy a jelen-

                                                           
62 PÖL, I, 413. sz. levél, 615. 
63 Uo., 439. sz. levél, 655. 
64 Uo., 444. sz levél, 661. 
65 Uo., 467. sz. levél, 699. 
66 Uo., 471. sz. levél, 704, 472. sz. levél, 706. 
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legi birtokosok maradjanak meg Szentgotthárdon. Az egyezség peres egyezség for-

májában jött lére, mert a per a nádori székhez tartozott. Batthyányné további 25 évre 

tarthatta meg Szentgotthárdot, a Rendnek 30 000 forintért ausztriai fekvőségeket volt 

köteles vásárolni, továbbá a szentgotthárdi monostort és templomot újjáépíteni, abban 

két ciszterci szerzetes ellátása útján az istentisztelet folyamatosságát biztosítani. 25 év 

múlva az ausztriai birtokokat becserélik Szentgotthárdra, ha pedig azok vásárlása nem 

történnék meg, a Rend Szentgotthárdot további fizetés nélkül kapja vissza a határidő 

leteltével.67  

Az 1628. szeptember 5-én kelt egyezséget a nádor észrevételezésre megküldte 

Pázmánynak. Az érsek tett ugyan arra észrevételt, de közben nyilván értesül arról, 

hogy az egyezséget a Szentszék is jóváhagyta, mert ilyen értelemben írt ugyanezen 

hónapban a nunciusnak.68 

Ellenvetései nem érintik a szerződés lényegét. Azt észrevételezi, hogy biztosítani 

kell, miszerint 25 év múlva a heiligenkreuzi apát ne tartsa meg az osztrák birtokokat 

és hagyja világi kézen a magyar apátságot. Biztosítékot kíván a 25 év múlva történő 

azonnali kiadásra is, különbeni teljes jogvesztés és magas perbírság kikötésével. Nem 

szabad a visszaadást rendes per tárgyává tenni, sem a kegyúri per lefolyásához kötni, 

ami tarthat még 50 évig is, hanem annak sommás úton kell történnie. További két 

szükséges kikötés (melyek nélkül a szerződést nem szabad érvényre emelni), hogy a 

javadalmak nem terhelhetők a 25 év alatt; s ha a 25 év letelte után a ciszterci rend 

Szentgotthárdot be nem népesíti, azonnal veszítse el és adják át címzetes apátként 

magyar egyházi személynek: mert idegen rend magyarországi javadalmakkal törvény 

szerint nem rendelkezhet.69 A nunciusnak Pázmány csak annyit írt, hogy maga is tá-

mogatja a ciszterciek ügyét, mert helyes, ha „iure postliminio regrediantur religiones 

antea exclusae”. 

Esterházy előtt a felek átszerkesztették peres egyezségüket és október elején újabb 

példányt küldtek arról az érseknek, aki azt ismét észrevételezte. Kifogásolta a nádori 

fórumot, amely előtt nem lehet ausztriai felet kötelezni, csak a király előtt; ugyancsak 

nem lehet a királyt mellőzni a zálogkiváltás ügyében, hiszen ő rendelte el már a kivál-

tást és ezt a nádor annál kevésbé változtathatja meg, mivel annak ügye a fiskus és 

Batthyányné közt folyt és a jelen perben mások a felek. Amellett nem lehet és nincs is 

értelme perszerződésben olyan jogi megállapításokat tenni, amelyek ellenkeznek a 

törvényekkel: mint pl. hogy Batthyányék örökre kegyurak maradnak, hogy a király-

                                                           
67 HEIMB, i. m., 90. 
68 PÖL, I, 503. sz. levél, 739. 
69 Uo., 499. sz. levél, 733. 
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nak joga volt az egyházi javakat elzálogosítani, vagy hogy a szerzetesek lemondhatnak 

az apátságról. Egyébként amíg a király nem tud az ügyről, kár abban egyezkedni.70 

Volt-e része Pázmánynak abban, hogy a király ezt a szerződést végül is nem hagy-

ta jóvá, nem tudjuk. Mindenesetre a tényleges szerződésbe belekerült a kamarának 

fizetendő 15 000 forint, kimaradt és nem került végrehajtásra az ausztriai javak vásár-

lása, és a kedvezményezett nem Batthyányné, hanem katolizált leánya és annak férje 

Csáky László lett. Pázmánynak a királyi kancellárhoz írt 1628. őszi, majd a királyi 

tanácshoz írt 1629. tavaszi és a nunciushoz írt ugyanakkori levelei ezen már nem vál-

toztattak.71 

Minthogy sem a templom felépítése, sem a két ciszterci szerzetes ellátása nem vált 

valóvá az egyezség alapján, a heiligenkreuzi apátok 1636., 1648. és 1649. években 

ünnepélyesen protestáltak a szerződésszegés ellen és kérték a Rend jogaiba helyezé-

sét.72 Lipót király viszont a szerződéses határidő lejárta előtt, 1652-ben, majd 1659-

ben és 1673-ban egymás után három Csáky fiúnak adta meg szentgotthárdi apáti cí-

met azon feltétellel, hogy az egyházi rendet felveszik.73  

5. 

Miután mindhárom Csáky megházasodott, a heiligenkreuzi apát a vasvári békét köve-

tően pert indított a javak kiadásáért Szelepcsényi prímás előtt 1674-ben. A felek ha-

táridőt kaptak arra, hogy összes bizonyítékaikat bemutassák a bíróság előtt, amely 

1675-ben kívánt ítéletet hozni.74  

Csáky Zsigmond azonban nem futott neki a nyilván meglehetősen kilátástalan 

pernek, hanem a nyitvaálló határidő alatt az időközben teljesen elpusztult uradalmat 

átadta 24 000 forint zálogösszegért Széchenyi György kalocsai érseknek, aki azt kirá-

lyi jóváhagyással és a címzetes apáti székben cum iure successionis unokaöccse, Szé-

chenyi Pál veszprémi püspök megjelölésével szerezte meg. Széchenyi végül is teljesí-

                                                           
70 Uo., 504–505. sz. levél, 742. skk. 
71 HEIMB, i. m., 92; BARTA, i. m., 93; PÖL, I, 507. sz. levél, 750, II, 518. sz. levél, 60, 544. sz. 

levél, 39, 545. sz. levél, 41. 
72 HEIMB, i. m., 93. Hl. lt. Rub. 47. Fasc. XIV. N.2. skk., Fasc. VIII. N.2., Fasc. I. N. 8–10. 
73 HEIMB, i. m., 95. 
74 Uo., 102: „Partes universas suas Allegationes, Responsiones, et Replicas nec non Letteralia 

Documenta, Judiciaria calculationi et finali deliberationi submittant, ita ut ex merito causae absque 

ulla dilatione, non suffragantibus quibus vis impedimentis et superfugiis, Partes peremptorium 

recipiant iudicium.” 
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tette a korábbi szerződések első feltételét és újjáépítette Szentgotthárdon a középkori 

romok helyén a falu templomát. Vele egyúttal egyházi személy is került a javadalom-

ba, melynek jövedelme a kalocsai érsekség elpusztult területe javára került felhaszná-

lásra mind általa, mind később unokaöccse által.75 

A századfordulón az örökké pénzéhes kincstár, még Széchenyi Pál életében, újra 

el kívánta a birtokot egyházi személynek zálogosítani. Először a heiligenkreuzi apát-

nak ajánlották fel 40 000 forintért a jus successionist. Mialatt azonban az apát, noha 

tiltakozott az eljárás ellen, a pénz megszerzésén munkálkodott, újabb jelölt lépett a 

porondra, Pázmány régi tervét felvéve: Kollonich érsek túlfizetve az ajánlatot 50 000 

forint összegért szerezte meg a jus successionist és azonnal át is engedte a jezsuiták-

nak iskolaépítés céljára.76 A cisztercieknek felajánlotta, hogy egy éven belül ugyan-

ezen összegért átveheti tőle az utódlási jogot (nyilván bízott abban, hogy erre gyakor-

lati esély nincs).  

Széchenyi Pál érsek azért tiltakozott a beiktatás ellen, mert egyelőre ő még tényle-

ges birtokos volt, utódlásáról életében hozzájárulása nélkül nem lehetett rendelkezni. 

A heiligenkreuzi apát azért tiltakozott, mert az ő joga fizetés nélkül is megállott; ezen 

felül a feltétel kedvezőtlen is volt, hiszen a zálogösszeget még a zálogbirtokos életé-

ben kellett volna letennie anélkül, hogy ezért birtokot kapott volna, végül azért, mert 

a kitűzött határidő alkalmatlan volt és nem érinthette gyökeres jogait.77 

A Rákóczi szabadságharc kitörése mindenesetre elcsendesített minden olyan moz-

golódást, amely a kalocsai érsek, Széchenyi Pál ellen irányult volna, – a téma lekerült 

a napirendről. Mikor pedig 1710-ben az érsek meghalt, József király sem a ciszterci-

eknek, sem a jezsuitáknak nem adta az uradalmat, hanem minden hazai törvény elle-

nére Pilaty József Antal cseh kanonoknak. A ciszterci rend nevében a heiligenkreuzi 

apát újra ellentmondott, de hasztalan, Pilaty tudott fizetni és zavartalan birtokban ma-

radt 1718-ban bekövetkezett haláláig. Őt követőn ugyan mind a reini apát, mind a 

heiligenkreuzi ismét fellépnek, s a Csáky és Batthyány családok mellett ismét követe-

lik a jószágot, de azt Csáky Imre bíboros kapta, családi alapon, szolgálatai alapján és 

érseksége templomainak felépítésére. Noha ezúttal hatalmas jogvita indult az ügyben, 

haláláig meg is maradt szentgotthárdi címzetes apátnak, s elhunyta után az uradalmat 

a Cassa Parochorum rendelkezésére bocsátotta a kincstár.78 

                                                           
75 ZLINSZKYNÉ STERNEGG Mária, Adatok a szentgotthárdi volt ciszterci apátság építéstörténeté-

hez, Savaria, a Vas megyei múzeumok értesítője, (a továbbiakban: ZLINSZKYNÉ, Építéstörténet) 291. 

skk. 
76 HEIMB, i. m.,103. 
77 BARTA, i. m., 106. 
78 HEIMB, i. m., 108. 
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A XVI–XVIII. századok között a szentgotthárdi alapítvány lényegében javadalom 

jelleggel bír és mint ilyennel foglalkoznak vele. A középkori személyi jellegű kapcsolat-

ba alapító és alapítvány között vagyoni-hatalmi szempontok kerültek, majd teljesen el is 

dologiasodik ez a jog. Az Egyház is mint jövedelmi forrással számol vele, ebben a vo-

natkozásban azonban a magyar katolikus egyházat tartja kedvezményezettnek és azt az 

elvet hirdeti, hogy az egyszer egyházi célra szentelt vagyon a cél megszűnte, az alapít-

vány elhalta után sem háramlik vissza az adományozóra, hanem valamely más egyházi 

célt kell szolgálnia. A Rend azon álláspontját, hogy rendi monostor szolgálatára történt 

az alapítás, arra kell tehát szolgálnia, nemcsak a magyar királyok nem tartják kötelező-

nek, de a magyar egyháziak is csak azon korláttal, hogy magyar apátság birtokolhassa 

csupán a javakat. Ami a Zsigmond-kori Széchyeknek szóló juttatás gyökeres jog jellegét 

illeti, ennek gondolata nem vész el, és újra fel-felmerül perrel érvényesíthető volta; 

mindazonáltal a feltételhez kötött jellege miatt a peres érvényesítéstől a birtokosok elte-

kintettek, hisz aligha volt kétséges, hogy részük volt a monostor megszűntében. A kegy-

úri jog azonban a XVII. század folyamán láthatólag veszít jogi súlyából; helyette a zá-

logbirtokjelleg lépett előtérbe, s a különböző egyházi célokra az apátok személyén ke-

resztül fordították a nyilván egyre értékesebb birtokegyüttest.  

Az apát személye a konventtel szemben e században egyébként is döntő súlyra ju-

tott és ez a szemlélet, mely gyökeresen eltér a középkoritól, a XVIII. század további 

fejlődésre is rányomta bélyegét.  

6. 

1715–18 között, mialatt még Pilaty János volt a szentgotthárdi címzetes apát, az udva-

ri kamara megbízta Majthényi János királyi jogügyi igazgatót, adjon összefoglaló 

jelentést a szentgotthárdi utódlás jogi helyzetéről. Talán ezzel függ össze, hogy 

Rescalli Ferenc és Dinarich István jezsuita rendi elöljárók is benyújtották panaszukat, 

amiért a Kollonich által befizetett összeg ellenére nem adták nekik át a birtokokat.  

Weizsäcker Gerhard heiligenkreuzi apįt, mint a Rendnek Magyarország területére 

is kiterjedő hatáskörű vikáriusa, részletes folyamodványban mutatta ki a ciszterciek 

jogait. Hivatkozott a laterani zsinat III. Sándor pápa alatt hozott végzésére, mely sze-

rint betöltött egyházi javadalomról, annak megürülése előtt, érvényesen rendelkezni 

nem lehet. Ugyanígy rendelkezik a tridenti zsinat is, ami pedig jog ellen történt, az 

általános regula szerint semmis. Ellenkezik ez a magyar törvényekkel is. Nem volt 

viszont megürült sohasem a szentgotthárdi javadalom, mert azt a ciszterci rend kapta, 

amely teljes idő alatt folyamatosan létezett Magyarországon is, és létezett generális 
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vikáriusa, a rendet képviselő heiligenkreuzi apát is. Minthogy pedig a jog szerint be-

töltött javadalom nem mondható megürültnek akkor sem, ha ténylegesen megürült, s a 

ciszterci rend egy évszázad óta jogához mindig ragaszkodott, nem érvényes a jezsui-

táknak tett juttatás. Nem érvényes azért sem, mert ténylegesen is betöltött volt a java-

dalom akkor, Széchenyi Pál címzetes apát személyében. – Amellett a rendnek tett 

felszólítás, mely szerint egy év alatt a jezsuitáknak adott donatiót hasonló összegért 

átveheti, ugyancsak nem joghatályos, egyrészt mert azt a külföldi képviselőnek sza-

bályszerűen nem kézbesítették; az ilyen záradék nem lehet makacssági, az 1608: 9. tc. 

és az 1647: 122. tc.-ek szerint; egyébként is az egyházzal szemben az elévülés ideje 

40 év és azt önkényesen egy évre leszorítani nem lehet. Pilaty halála után tehát „iure 

postliminio” illeti meg a Rendet Szentgotthárd!79 

Felszólalt a ciszterci rend nevében ugyanakkor Placidus reini apát is 1718-ban és 

1721. április 8-án a magyar kancelláriához intézett hasonló tartalmú feljegyzésében, 

mint Szentgotthárd atyaapátja.80 

A magyar kamara szakértői abban egyetértettek, hogy a jezsuita rend igénye meg-

alapozatlan. Abban is egyetértettek, hogy a Batthyány, Csáky, Nádasdy családok igé-

nyei sem megalapozottak, még kevésbé jogosítanak birtoklásra. Majthényi a ciszterci 

rend jogát ismeri el és annak való helyt adást javasol ugyancsak iure postliminii, azaz 

visszaállítás jogán. A többi kamarai jogászok azonban megkísérlik a kincstár jogainak 

alátámasztását. Érvelésük így hangzik: a donatio kedvezményezettje az alapító Trois-

Fontainesi apátság, majd a megalakulás után a szentgotthárdi konvent. Mikor ez tény-

leg megszűnt, jogait az atyaapát, a reini apát volt hivatott érvényesíteni. Rein az ügy-

ben utójára 1622-ben tett lépéseket. Ezek szerint 1722-re, Csáky Imre beiktatása előtt, 

a ciszterci rend jogai a 100 éves nem gyakorlás miatt megszűntek, mert Heiligenkreuz 

és Lilienfeld apátjai, noha ténylegesen felléptek, kívülállóknak tekintendők és nem 

voltak jogosultak a szentgotthárdi konvent jogainak fenntartására.81 Hogy a főkegy-

úrnak is lennének, magyar törvény szerint is, a visszaállításra kötelezettségei, arról a 

szakértők hallgatnak. Hallgatnak azonban Placidus reini apát 1718. és 1721. évi fel-

szólamlásairól is, amelyek a 100 évet minden esetre megszakították. Érdekes módon 

hallgat ezekről a krónikás is, mivel neki Heiligenkreuz eljárásának kidomborítása a 

szívügye. 

A véleményekből kitűnik, hogy a ciszterciek régi joga ugyan nehezen vitatható el, 

de éppen ezért ők azok, akiktől juttatás esetén pénz nem várható. Márpedig a kamará-
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nak pénzre volt szüksége, a XVIII. századi újjáépítés során inkább, mint valaha. Ezért a 

cisztercieket el kell utasítani, nagylelkű jogi gesztusokra most nem telik a kincstárnak.  

1728-ban Heiligenkreuz apátjává választották Leeb Róbertet, aki kitűnő udvari 

összeköttetései révén ezt a helyzetet azonnal felmérte. Mindenáron meg akarta valósí-

tani a visszahódítás nehéz feladatát; jelezte az udvar felé, hogy kész ezért anyagi ál-

dozatokra is. Jó kapcsolataival elérte, hogy kérését meghallgassák, de előnyös szerző-

dést vele sem kötöttek. Heiligenkreuz átvállalta a záloghitelezők kötelezettségét az 

apátsági épületek és templom újjáépítésére, a birtokok összes plébániai felépítésére a 

Cassa Parochorum támogatása nélkül, amellett ugyanezen Cassának a jövedelmek 

egyszer s mindenkori megváltása fejében 100 000 forintot fizetett. Így megkaphatta 

az ősi ciszterci alapítást névleg „iure postliminio”, valójában azonban salvo iure alieno 

és „proprio suo periculo et expensis”. Ez azzal járt, hogy 1732-ben történt beiktatása 

után azonnal két pert is kellett állnia, a jezsuiták és a reini apát részéről.  

A reini apát atyaapáti jogait követelte, melyeket a rendi nagykáptalan soha sem vont 

meg tőle. Utalt arra, hogy abszurdum is, egyszerre apátnak és atyaapátnak lenni ugyan-

azon monostorban, amit ezt Leeb kívánja. Ebben az irányban azonban Leeb apát biztos-

ra ment. A rendi generális a visszaszerzés esetére, amelyet minden postliminium ellenére 

helyesen új alapításnak értékelt, az összes ez irányú jogokkal felruházta őt.82 

A jezsuitákkal nehezebben boldogult az apát. Bár azok a Kollonich féle pénzek 

nagy részét a sójövedelmekből már megkapták,83 jogaik megváltása fejében végül is 

30.000 forintot és kamatait kellett Heiligenkreuznek kifizetnie, három részletben, 

1735., 1737., és 1740. években, összesen 40 000 forint összegben.  

Így kapta meg aztán Leeb apát a magyar indigenaturát, a hűségeskű letétele után, 

és fogott neki az újjáépítésnek. Amint utaltunk rá, a Rend úgy tekintette, hogy Szent-

gotthárdot Heiligenkreuz újjáalapította, tehát a heiligenkreuzi apátság a szentgotthárdi 

anyaapátsága. Annyiban nem volt ez következetesen keresztülvíve, hogy a két apát-

ságnak egy apátja és egységes konventje volt: a szerzetesek mindkét apátság konvent-

jéhez tartoztak, az apátot közösen választották, közösen gazdálkodtak, a két monos-

torban való működésük a belső szükségszerűség szerint folyt, és a legtöbben töltöttek 

bizonyos időt Szentgotthárdon is, Heiligenkreuzban is. Igyekeztek ugyan Szentgott-

hárdon elsősorban olyan rendtagokat működtetni, akik magyarul és horvátul beszél-

tek, de fordítva ez nem állt, németül e korban majd minden műveltebb ember beszélt. 

Nem volt rendezve e kettősségnek a világi oldala. A magyar korona alá tartozó or-

szágokon belül, tehát magyar–erdélyi–horvát–dalmátszlavon viszonylatban nem kel-
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lett a másik országban belföldiséget, indigenaturát szereznie az átköltözőknek. Ilyen 

közösség azonban nem állt az osztrák örökös tartományokkal, ezek magyar szempontból 

külföldnek számítottak. A kettős szerzetesház, illetve apátság vonatkozásában csak az 

apát szerezte meg szükség szerint a magyar indigenaturát, volt tehát mindkét országnak 

alattvalója. A szerzetesek megtartották honosságukat, ami azt eredményezte, hogy pl. a 

rendi plébániákon mindkét részen kerülhetett annak élére a másik ország honosa.  

Nem volt ugyan akadálya annak, hogy a Habsburg országokon belül az alattvalók 

áttelepüljenek, a városok vonatkozásában a bécsi béke ezt kifejezetten lehetővé is 

tette, s a XVIII. században Magyarországra tömegével vándoroltak be az örökös tar-

tományokból, mind jobbágyok, mind polgárok, de honoráciorok és nemesek is, ezek 

azonban honosságukat rendezték. Voltak olyan vállalkozások, cégek is, melyek 

mindkét országban rendelkeztek fiókkal, telephellyel, közös igazgatás alatt, s mindkét 

országból voltak alkalmazottaik vagy később részvényeseik, ezek azonban honossá-

gukat megtartva a másik országban mint külföldiek működtek. A kettős apátság szer-

zeteseinek jogállása tehát e szempontból szokatlan, de nem elfogadhatatlan. Láthatón 

az ebből adódó problémák az újjáépítéskor sem az egyházi, sem a világi fórumokat 

nem zavarták.  

Világi kegyura nem volt az apátságnak, a Széchyeknek nincs utódjuk. A ius 

praesentationist nem gyakorolja senki, az apátot a konvent választja. A Korona jóvá-

hagyja a választást, mint minden magas egyházi méltóságot, de ez nem alapítói, ha-

nem főkegyúri jogon történik.  

A kincstár láthatón jól járt az ügyben. Egy sor új templom építését, a jezsuiták 

kártalanítását, a százados vitapontnak számító szentgotthárdi kérdés lezárását 100 000 

forint nettó haszon mellett kapta meg.  

Hogy Heiligenkreuz mennyiben járt jól, nehéz megítélni megfelelő gazdasági 

számítások híján. A magyar rendek, érzékenyek minden külföldinek juttatott anyagi 

haszonra, nem kifogásolták az ügyletet, Leeb Róbert utódja is akadálytalanul kapta 

meg 1756-ban az indigenaturát. A rendi krónikás szerint csak a legnagyobb takaré-

kossági intézkedések, több birtok eladása és néhány kimagaslóan jól termő esztendő 

tették lehetővé számára a vállalt terhek végleges rendezését, ezt is úgy, hogy a terve-

zett új kolostor csak félig épült meg. (Így maradt viszont meg számunkra Széchenyi 

György XVII. századi Szent Gotthárd temploma).84 

A XVIII. század utolsó évtizedeiben azonban már kezdenek gravamenek befutni, 

amiért a szentgotthárdi javadalom idegen egyházi személy kezére került. Hogy a kon-

vent Magyarországon működik, nem számít, juttatottnak nem a konventet, hanem az 
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apátot tekintik ekkor! Vas megye rendei egyre felvetik, hogy a király ugyan főkegyúr, 

de csak mint magyar király, és ezt a jövedelmező birtokot nem adhatja rendszeresen 

idegennek. Az apát ugyan felveszi a magyar indigenaturát, de csak apáttá választása 

után, tehát csak e juttatás alapján és miatt.85 

A kettős apátság a gravamenek elcsendesítésére és II. József szekularizációs tö-

rekvéseire újabb-újabb anyagi terhek vállalásával felelt, ez azt mutatja, hogy megérte 

Heiligenkreuznak a hagyományok tiszteletén túl is a közösség. A XVIII. század vé-

gén két új plébániatemplomot építenek, 1794-ben két tanári helyre tesznek alapítványt 

a szombathelyi líceumban.86 A panaszok azonban csak akkor szűntek meg, amikor 

1841-ben az egyesült apátságok élére a magyar születésű Komáromy Ödönt választot-

ták heiligenkreuzi–szentgotthárdi apáttá.  

1835–1849 között ez a kérdés egyébként sem állott sem a helyi, sem az országos 

politika homlokterében. 1849 után pedig, az abszolutizmus időszakában, amúgy is 

nehéz lett volna a kérdést magyar részről panaszolni. Gyökeresen változott azonban 

az a helyzet a kiegyezés után.  

A kiegyezés utáni Magyarországon az önállóság, az Ausztriától való függetlenség 

kényes politikai kérdés volt. Az ellenzék állandóan osztrák tendenciákkal támadta a 

kormányt, s a kormányok kénytelenek voltak állandóan és látványosan hangoztatni füg-

getlenségüket. A magyar kultuszkormányzat, mely a király nevében a vallásügyekkel 

foglalkozott, nem volt közös tárca. A magyar érdekek védelme Heiligenkreuzcal szem-

ben olyan kedvező terület volt, ahol lehetett nemzetinek lenni a kiegyezés sérelme nél-

kül, úgyszólván ingyen és látványosan. Az ilyen, az újjáépítés korában létrejött kapcso-

latok magyar és külföldi szerzetesi létesítmények között egyébként is már mind meg-

szűntek, Szentgotthárd elválasztása Heiligenkreuztól még csak iskolát sem indíthatott.  

A kiegyezés utáni első évtizedben mindazonáltal a magyar kormány nehezen köt-

hetett bele a közösségbe, hiszen magyar volt a heiligenkreuzi apát és nem fordítva. 

Azonban Komáromy Ödön halála után a kultuszkormányzat, élve a főkegyúr apátjelö-

lési jogával, megtagadta az apátválasztás engedélyezését mindaddig, míg a két mo-

nostort egymástól jogilag és anyagilag el nem választják. 

Abban a polgári korban, amelyben a kormány az apátságok elválasztását kikény-

szerítette, a kettős apátság jogi személyek egyesülésének fogható fel közös fő alatt. A 

jogi személy a kettős apátság, amely saját, noha két részben kezelt vagyonával gaz-

dálkodik, s e működés alapirányát a rendtagok közös gyűlése, a konvent határozza 

                                                           
85 ZLINSZKYNÉ, Történet, (a 11. jegyzetben) i. m., 519. 
86 VECSEY Lajos, A szombathelyi királyi liceum alapítása és első évei 1793–1808, Vasi Szemle 

1934, I, 3; 1935, II, 1–2, 516.  
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meg. Ez választja a tisztségviselőket, az apátot is, akit méltóságában a főkegyúr, a 

király erősít meg, nyilván mindkét ország vallás- és közoktatásügyi miniszterének 

előterjesztése alapján.  

A jogi személy ilyen jellegű működésének megvolt a törvényes alapja és nem üt-

között jogi akadályba, sőt a polgári társadalom formáinak kifejezetten megfelelt: oszt-

rák–magyar közös vállalkozás több is működött. A polgári társadalomnak az egyesü-

letekre vonatkozó szabályai alapján nem lehetett volna felszámolni ezt a közösséget, 

csak a tagok saját elhatározása alapján.  

A kormány ezért szándékát kifejezetten idejétmúlt, feudális alapokon, a jus 

patronatus igénybevételével oldotta meg. A főkegyúr megtagadta az apát választásá-

nak előzetes jóváhagyását, még az apátválasztó konvent megtartását is, amíg az oszt-

rák monostort az általa alapított magyar monostortól külön nem választják. Minthogy 

a két apátság szerzetesi közössége egységes volt, a szerzetesek dönthettek arról, hogy 

a jövőben hol kívánnak működni, de a szentgotthárdi apátság különválasztását és a 

Zirc–Pilisi–Pásztói apátsággal való egyesítését a rendtagok megkérdezése, hozzájáru-

lása nélkül intézték, nem az egyesület feloszlatásának, hanem az alapítványi célva-

gyon feletti rendelkezés szabályainak megfelelő módon.  

A kettős apátság védekezett. Hivatkozott az „örök időkre szóló” egyesítésre, 140 

évi zavartalan birtoklásra, a magyar országgyűlés jóváhagyására, de mindez nem 

használt. Szentgotthárd a rendé maradt, de különvált Heiligenkreuztól és egy új ma-

gyar gimnázium létesítésének vállalása fejében Zirccel egyesítették. A kormány, mint 

főkegyúr, a konvent megkérdezése és hozzájárulása nélkül döntött az apátságról, mint 

alapítványi célvagyonról.87 A konvent tagjainak csak választást engedtek Heiligen-

kreuz és Szentgotthárd között, s mikor mindnyájan Heligenkreuz mellett döntöttek, 

kiköltöztették őket, a javakat leltár szerint adták át Zircnek és a monostort újra bené-

pesítették.  

Hogy ez az átadás nem ment zökkenő nélkül, s hogy ennek során a két rendtárs, a 

heiligenkreuzi perjel és a zirci apát, kenetes hangon jó néhány éles levelet váltott, a ki-

élezett helyzetben érthető. Zirc tőkét kért az átvett uradalomhoz, mondván, hogy annak 

jövedelmei a beruházásokat és a zálogösszegeket – ha ugyan kifizették –, már rég fedez-

ték. Heiligenkreuz nem akarta leltárba adni saját ingóságait, rendtestvérei műveit, a kö-

zös emlékű értékeket. Ez azonban nem tárgya jelen tanulmánynak. Csak a kegyúri jog 

tartalmának és értelmezésének alakulását kívántuk vizsgálat tárgyává tenni.  

A polgári XIX. századvég vonatkozásában ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk, 

hogy a magyar király mint főkegyúr, aki 1560-ban még az országgyűlés megkérdezé-

                                                           
87 A vonatkozó levelezés a Hl. lt-ban; 1. ZLINSZKYNÉ, Történet, i. m., 552. 
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se nélkül döntött hasonló kérdésekben, most már teljesen a felelős kormány útján 

gyakorolta jogát. Az alapítást célvagyonnak tekintik, ennek alanya nem a konvent, 

amely egységesen megy át Heiligenkreuzba, nem is az apát, hanem maga a vagyon bír 

alapítványi jelleggel, amely ennek megfelelően sorolható át más keretbe, s az átsoro-

lás során a vallási-rendi szempontokat nem jogi, hanem kultúr- és egyházpolitikai 

okokból veszik többé-kevésbé figyelembe. A kormány, amely egy magyar és külföldi 

közös érdekeltségű cég vagyonának szétválasztását óvakodott volna követelni, ezt az 

alapítványi vagyont minden aggály nélkül sorolta át egyik egyházi intézmény kezelé-

séből a másikéba, lényegében napi politikai meggondolások alapján. Ez a fejlődés utol-

só fázisa. 
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Hiller István 

PÁZMÁNY PÉTER ÉS A HABSBURG DIPLOMÁCIA 

Pázmány Péter szerepvállalása a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatok területén 

az életmű egyik meghatározóan fontos, mégis keveset vizsgált területe. Egyes akciók, 

a nevezetes 1632. évi római követjárás, diplomáciai jellegű levélváltásai a megemlí-

tés, vagy a rövid idézetek szintjén bekerültek ugyan a róla szóló történeti szakiroda-

lomba, s Erdéllyel illetve a törökkel kapcsolatos nézeteit is emlékezetes tanulmány 

mutatta be, átfogó elemzés és értékelés azonban mindezideig nem született.1 Az a 

megállapítás, hogy Pázmány a XVII. század első felének egyik legnagyobb tekintély-

lyel rendelkező magyar politikusa volt, akinek szavára és véleményére a Habsburg 

Birodalom legfontosabb döntéshozói is sokat adtak, kétségtelen tény, de hogy ez rész-

leteiben és összefüggéseiben mit jelent, már lényegesen összetettebb és bonyolult 

kérdéskör. A probléma megválaszolására a későbbiekben csak az nyújt lehetőséget, 

ha először feltárásra kerül maga a döntéshozatal mechanizmusa, az a rendszer, amely-

ben ténylegesen megszülettek a Habsburg diplomácia döntései, s amely révén egyér-

telművé válik, hogy a magyar politikusok, így Pázmány Péter is, hogyan befolyásol-

hatták a Magyarország helyzetét is alapvetően meghatározó nézeteket. 

II. Ferdinánd udvarában járta egy szólásmondás: a császár birodalmában három 

nagy kő és három nagy hegy van: Dietrichstein, Wallenstein, Lichtenstein valamint 

Eggenberg, Questenberg és Werdenberg.2 Franz von Dietrichstein Olmütz érseke 

volt, a Cseh Korona országaiban a Habsburg uralkodó legfontosabb bizalmasa, Alb-

recht Wallenstein, Friedland hercege, generalissimus, a császári hadak főparancsnoka, 

Gundaker von Lichtenstein császári főudvarmester, Johann Ulrich von Eggenberg 

ugyanezt a tisztet töltötte be korábban, Qerard Freiherr von und zu Questenberg az 

Udvari Haditanács elnökhelyetteseként dolgozott, Johann Baptist Verda von 

Werdenberg pedig az Udvari Kancellária élén állt. Nem létezett olyan hivatalos testü-

let, amelyben ők hatan együtt lettek volna, még ha többségük különböző időszakok-

                                                           
1 FRANKL [FRAKNÓI], III, 3–46; FRANKL [FRAKNÓI] Vilmos, Pázmány Péter diplomatiai külde-

tése Rómába 1632, Új Magyar Sion, 1871; R. VÁRKONYI Ágnes, Erdély és a török kérdés Pázmány 

politikájában, Magyar Múzeum, I/1–4, 28–51. 
2 Franz KRONES, Handbuch der Geschichte Oesterreichs, Bd. III, Berlin, 1879, 510. 
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ban tagjai is voltak a Titkos Tanácsnak, a források mégis azt bizonyítják, hogy szer-

vezeti rend ide, hierarchia oda, nélkülük valamirevaló döntés nem születhetett, vagy 

ha mégis, az előbb-utóbb módosításra került. 

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a Habsburg Birodalom diplomáciájának irá-

nyítására a XVI. században, s a XVII. század elején nem létezett külön intézmény. A 

legfelsőbb politikai döntéshozó testület a Titkos Tanács (Geheimer Rat) volt, amely 

stratégiai kérdésekben döntött, hosszabb távon határozott a külpolitika irányvonalai-

ról, s ehhez viszonyítva tárgyalta az egyes részletkérdéseket. A Titkos Tanács alá 

közvetlenül három intézményt rendeltek, de úgy, hogy ezek egyenrangúak voltak 

egymással. Az Udvari Haditanács (Hofkriegsrat) a török elleni védelmi rendszer 

problematikájával volt megbízva, s feladatkörébe tartozott a törökkel kapcsolatos 

diplomáciai munka összefogása és végrehajtása, a politikai részletek kidolgozása és 

koordinálása. A Kamara (Hofkammer, Reichskammer) a pénzügyek gazdája volt, 

minden kiadásról és bevételről aprólékos feljegyzést és könyvelést végezve, ám a 

politikai tervező és kivitelező munkában semmilyen más szinten, mint a finanszírozás, 

nem vett részt. A Kancellária (Hofkanzlei, Reichskanzlei) minden megszületett hatá-

rozat írásba öntésével foglalkozott, a követutasítások szép és formás rögzítésétől a 

salvus conductusok, az útlevelek elkészítéséig. A diplomácia terén tehát a dolog úgy 

folyt, hogy a Titkos Tanács iránymutatásának megfelelően a Haditanács részletesen 

elkészített egy tervezetet, összeállította a követség névsorát, kijelölte a követet, meg-

határozta az útirányt, összeállította az elmaradhatatlan ajándékok jegyzékét, tisztázta a 

követség pontos célját és tevékenységét, majd egy embere egyeztetett a Kamarával, 

elmondta, hogy mindez mennyibe kerül, s izgatottan várt. A Haditanácsnak ugyanis 

hozzáértő és kitűnő emberei voltak a tervezésre, csak éppen költségvetése nem volt, 

pontosabban egyszeri 1050 forint kiadásba verhette magát, ez azonban diplomáciai 

méretekben édes keveset ért. A Kamara elkezdett dolgozni, osztott-szorzott, majd 

közölte, hogy az adott ügyre mennyit tud szánni – általában kevesebbet, mint azt a 

Haditanács várta. A Haditanács a Kamara számításait tudomásul vette, a költségvetés 

ismeretében átszervezte a követséget, majd képviselője elzarándokolt a Kancelláriá-

hoz, ahol elkészültek a szükséges írásos dokumentumok. Ezek után kezdődhetett meg 

a konkrét ügy végrehajtása. A mechanizmus, mint látható, meglehetősen összetett és 

időigényes volt, ám – ha zökkenőkkel is – mégiscsak működött. A lényeg a diplomá-

cia szempontjából abban fogható meg, hogy mivel nem volt olyan jellegű területi-

tematikus csoportosítás, mint a később kidolgozásra kerülő miniszteriális rendszer, 

vagyis a társadalmi-politikai élet egyes területei nem rendelkeztek külön-külön pénz-

ügyi döntési és dokumentum-kiállítási jogkörrel felruházott intézményekkel, bármely 
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kívülről érkező politikai hatás viszonyát csak a rendszer egészéhez képest lehet és 

érdemes meghatározni.3 

A döntések azonban a valóságban még ennél is bonyolultabb módon születtek. A 

felvázolt szisztéma ugyanis a papíron lefektetett hivatali rendet fedte, a döntési me-

chanizmus ettől a valóságban eltért, s főként a lényegi dolgokat illetően tért el. A for-

rásokat vizsgálva ugyanis gyakran azzal a furcsa jelenséggel találkozhatunk, hogy 

miközben az elvi döntés egyértelmű és világos, s a végrehajtás rendben működik, a 

végeredmény más, mint aminek ennek alapján lennie kellene. Papírforma szerint 

minden megy a maga rendjén, nem esik admninisztratív hiba, mégsem az történik, 

aminek történni kellene, s ami a legérdekesebb, ez ellen nem is tiltakozik senki, sem 

testület, sem személy. Mechanikusan értelmezve az ügyet, ilyen nem fordulhatna elő, 

a valóság mégis ezt bizonyítja. Olyan hatások érvényesülnek, amelyeket a hivatalok, a 

testületek, a forma szerint is létező intézmények gépies egymáshoz illesztésével hiába 

próbálunk megyarázni. A korabeli szemtanúk pontosan tudták ezt, ezért beszéltek 

hegyekről és kövekről s nem csupán tanácsokról, kamarákról, kancelláriákról. 

„Facción espańuola – spanische Hofpartei” – spanyol udvari párt, vagy spanyolo-

sok – hiába keresünk ilyen nevű testületet vagy intézményt a Hofburg hierarchiájá-

ban, nem találunk. Se székhelye, se titkársága, se személyzete, mégis létezett, s meg-

határozó hatásal bírt II. Ferdinánd udvarában. Hivatalosan sohasem jött létre, mégis 

tudott dolog volt létezése, nem hirdették nyíltan, de nem is tagadták.4 A „facción 

espańuola” olyan politikai kör volt, amelynek tagjai rendszeresen egyeztették nézetei-

ket, megvitatták az aktuális tennivalókat, s konklúzióra jutottak, amelynek szellemé-

                                                           
3 Thomas FELLNER, Heinrich KRETSCHMAYR, Die österreichische Zentralverwaltung, I, Abt. 

III, Von Maximilian I bis zur Vereinigung der Österreichischen und Böhmischen Hofkanzlei 

(Veröffentlichungen der Komission für neuere Geschichte Österreichs), Wien, 1907; Friedrich, 

WALTER, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500 bis 1955, Wien, 1972. 

A Titkos Tanácsról: Henry Frederik SCHWARZ, The Imperial Privy Council in the 17th Century: The 

social structure of the Imperial Privy Council 1600–1674, Cambridge, Mass, 1943. A Haditanácsról: 

Oskar REGELE, Der österreichische Hofkriegsrat 1556–1848, MÖStA Ergänzungsband I, Wien, 

1948. A döntési mechanizmusról: HILLER István, Palatin Nikolaus Esterházy: Die ungarische Rolle 

in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645, Wien–Köln–Weimar, 1992, (HILLER, Esterházy...). 
4 A spanyol pártról: Josef POLISENSKY, Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618–1648, 

(Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia) Tomus I, Praha, 1971, 45–49 és passim; R. J. 

W. EVANS, Rudolf II: Ohnmacht und Einsamkeit, Graz–Wien–Köln, 1980, 53; Hildegard ERNST, 

Madrid und Wien 1632–1637: Politik und Finanzen in den Beziehungen zwischen Philipp IV und 

Ferdinand II, Münster, 1991; Thomas WINKELBAUER, Notiz zu der Frage: Gab es um die Mitte des 

17. Jahrhunderts am Kaiserhof eine „tschechische” bzw. „böhmische Partei”? = Kontakte und 

Konflikte Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, 

hrsg. Thomas WINKELBAUER, Waidhofen an der Thaya, 1993, 201. 
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ben aztán megtették a szükséges lépéseket. Olyan csoportosulás volt, amelynek hátte-

rében a még mindig igen gazdag Spanyolország, s annak meghosszabbított keze, a 

spanyol követség állt, s amely korábban, Rudolf idején Prágában, aztán ismét Bécs-

ben fejtette ki hatását. Tevékenységükben összhabsburg érdekeket hangoztattak, 

vagyis annak a politikai helyzetnek a megőrzésén és konzerválásán fáradoztak, amely 

a XVI. század közepén, második felében jött létre, s szembeszálltak minden olyan 

törekvéssel, amely ez ellen mutatott. Élesen szembehelyezkedtek a protestantizmus 

minden megjelenési formájával, lett légyen az politikai vagy kulturális, bár tagjaik 

között nem egy protestáns családban született politikust találni, akik csak később, 

általában fiatalon katolizáltak. A facción espańuola magától értetődően ellensége volt 

a cseh rendi felkelésnek, a természetes rend megbontását látták ebben, s közülük szá-

mosan 1620 után óriási csehországi birtokokkal gazdagodtak. Franz Dietrichstein, 

Jaroslaw Martinitz, Wilhelm Slavata, Johann Ulrich Eggenberg, Otto Nostitz, Johann 

Breuner, Balthasar Marradas, Zdenko Lobkowitz a korabeli Habsburg Birodalom 

egyházi és világi hatalmasságai, a Titkos Tanács, a Kamara, a Kancellária, a Cseh 

Kancellária meghatározó tagjai, akiknek úgy katonai, mint pénzügyi és politikai-

diplomáciai kérdésekben óriási befolyásuk volt. Mindannyian a spanische Hofpartei 

tagjai voltak.5 Egy óriási birodalom és jelentős anyagiak álltak mögöttük. Nem voltak 

mindenhatók, de az udvarban ők voltak a legszervezettebbek. Nem tartozott mindenki 

közéjük, úgy lehetne mondani, hogy volt a facción espańuola, s voltak azok, akik nem 

értettek velük egyet, az egyet nem értők azonban egyelőre nem szerveződtek semmiféle 

hasonló formációba. II. Ferdinánd uralkodása alatt nem is lett volna esélyük, az uralkodó 

ugyanis, ha nyilván nem is volt tagja ennek a körnek, reájuk hallgatott a leginkább. 

A királyi Magyarország sajátos helyzetben volt. Magyarország sohasem lett része 

a Német-Római Birodalomnak, de mozgásterét nagyban meghatározták az ott történ-

tek. Nem volt önálló magyar királyi udvar, de a magyar királynak jelentős diplomáci-

ai reprezentációja volt. 1606, még pontosabban 1608–1609 óta a magyar rendi politi-

ka erősebb volt mint bármikor korábban Mohács óta, de Illésházy István, majd Ester-

házy Miklós nádori tevékenysége révén nem a szembenállásban, hanem a Hofburggal 

való érdekharmonizációban látta az ország előtt álló nagy kérdések eredményes meg-

válaszolásának módját.6 Magyarországon nem léteztek udvari pártok, de éltek olyan 

                                                           
5 POLISENSKY, i. m., 156–157. 
6 Az Illésházy–Esterházy-féle elképzelésről, az érdekharmonizáció politikájáról: HILLER István, 

Politische Alternative in Ungarn am Ende des Dreissigjährigen Krieges = Morava a Brno na 

sklonku tricetileté války – Brünn und Mähren am Ende des Dreissigjährigen Krieges, Brno–Praha, 

1995, 76–83; UŐ., Habsburgische Friedensverhandlungsstrategien mit dem Osmanischen Reich in 

der frühen Neuzeit = Schlaininger Gesprächen, hrsg. Rudolf KROPF, Stadtschlaining. 
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komoly tapasztalattal rendelkező politikusok, nyugodtan mondhatni, államférfiak, 

akik világosan látták a Hofburg realitásait. Közülük életkorban és tapasztalatban is 

kiemelkedett az esztergomi érsek. Helyzetét jól szimbolizálja egy emlékezetes, a szó 

szoros értelmében történelminek nevezhető nap eseménye. 

1618. május 27-én Pázmány Péter nagyszabású díszebédet adott. Vendégei a Habs-

burg Birodalom fontos személyiségei voltak, akik az éppen folyó magyar országgyűlés 

alkalmából tartózkodtak Pozsonyban. Ferdinánd főherceg, trónörökös, és Melchior Klesl 

bíboros, a Titkos Tanács elnöke is ott ültek az érsek asztalánál, amikor megérkezett a 

jelentés, a néhány nappal korábbi prágai defenesztráció híre. „Lärmglocke” – vészha-

rang, ez volt a majdani magyar király és német-római császár első reakciója, s itt, Páz-

mány vendégkörében az esztergomi érsekkel együtt történt meg az első rögtönzött elem-

zés is.7 A Bécsben akkreditált külföldi követek, akik mint minden ilyen esetben, meghí-

vót kaptak és részt vettek a magyar országgyűlésen, innen Pozsonyból adták hírül a cseh 

felkelés kitörését, miközben folyamatosan beszámoltak az országgyűlés eseményeiről is. 

Tekinthető véletlen egybeesésnek is mindez, a körülmények összjátékának, hogy Páz-

mány a birodalmi döntéshozókkal egyidejűleg értesült az évszázad egyik legfontosabb 

politikai híradásáról, a pozsonyi ebéd azonban nyugodtan értelmezhető szimbolikusnak. 

Két évtizeden keresztül – a források világosan bizonyítják ezt – nem volt olyan lényeges 

politikai esemény, amelyről Pázmány ne kapott volna gyors és megbízható értesítést. 

Nem volt olyan katonai hír, csata, ostrom, szövetségtervezet vagy béketárgyalás, amely-

ről ne szerzett volna értesítést s értékelhető információt. Levelezése egyértelműen mutat-

ja ezt. Jellemzőként egy 1632-ből származó, Rákóczinak küldött írást érdemes kiemelni. 

1632. szeptember 12-én Sellyéről az erdélyi fejedelmet értesíti a Nürnberg környéki 

hadihelyzetről, a hollandiai, Maastricht-i eseményekről, a Languendocban történtekről 

Franciaországból, a spanyol és a firenzei hadiflotta ténykedéséről, a sziléziai és szászor-

szági hadicselekményekről, s röviden a svéd mozgásról.8 Nem kétséges, hogy figyelme 

kiterjedt a teljes európai katonai-politikai hadszíntérre, összeköttetései és információs 

bázisa pedig egyértelműen lehetővé tette, hogy folyamatosan tájékozódjék s megalapo-

zott állásfoglalásokra juthasson. Semmi esetre sem jelenthető ki tehát, hogy a magyar 

politikai élet egy meghatározó személyisége, az esztergomi érsek Pázmány el lett volna 

zárva a külföldi, birodalmi vagy éppen birodalmon kívüli hírektől. 

Kapcsolatrendszerét vizsgálva érdekes következtetésekre juthatunk. Mindenek-

előtt a Habsburg döntéshozó testületek és az esztergomi érsek közötti viszonyt fontos 

áttekinteni. A három egyenrangú, egymás mellé rendelt intézmény, az Udvari Hadita-

                                                           
7 Johann FRANZL, Ferdinad II, Kaiser im Zwiespalt der Zeit, Graz–Wien–Köln, 1989, 146. 
8 Pázmány Péter I. Rákóczi Györgynek, Sellye, 1632. szeptember 12. = PÖL, II, 357–359. 
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nács, a Kamara és a Kancellária rendszeres munkakapcsolatban állt Pázmány Péterrel. 

Gyakori levélváltások, kétoldalú tájékoztatás jellemzi e kontaktust, de egyrészt az 

említett intézmények szakjellege, másrészt az esztergomi érsek protokolláris helyzete 

is kizárta, hogy Pázmány bármelyiknek tagja lett volna. Ez még akkor is így van, ha 

tudjuk, hogy elsősorban az Udvari Haditanács, de a Kamara is – különösen a har-

mincéves háború időszakában – meghatározó jelentőségű volt Magyarország számára. 

Összetettebb kérdésnek tűnik Pázmány és a Titkos Tanács kapcsolata. A Titkos 

Tanács – amint az már említésre került – stratégiai kérdésekben döntött, irányított és 

koordinált. Konkrét aktuális ügyekben akkor és csak akkor foglalt állást, ha azok a 

birodalom egészére különösen fontosak voltak, meghatározó birodalmi érdekeket 

sértettek vagy éppen segítettek.9 A Titkos Tanács összetétele nem tükrözött semmiféle 

területi elvet, főképp nem volt képviseleti jellegű, s a tagok kiválasztásánál nem az 

anyagi helyzet döntött. A Titkos Tanács tagjai természetesen előkelő és jómódú ne-

mesi családokhoz tartoztak, ám közöttük vagy éppen családjaik között jelentős va-

gyoni különbségek is lehettek. A Titkos Tanács tevékenységét a Titkos Tanács elnöke 

koordinálta, akit az uralkodó bízott meg a feladattal, s aki értelemszerűen a legszű-

kebb bizalmi körhöz tartozott. A Titkos Tanács elnöke egyben a császári főudvarmes-

ter címet is viselt (Obersthofmeister), amely a protokoll terén biztosított számára ki-

emelt státust. A Titkos Tanács üléséről minden esetben jegyzőkönyv készült, amely 

megörökítette a vitát, s kivétel nélkül feltüntette a résztvevők neveit, sőt a forrásokból 

a jegyzőkönyvvezető secretáriusokat is név szerint ismerjük.10 A Titkos Tanács tagjai 

esetében az összetétel ennél már bonyolultabban alakult. Megállapítható, hogy Páz-

mány esztergomi érsekségének időszakában – gyakorlatilag II. Ferdinánd uralkodása 

alatt is, voltak olyan tagjai a Titkos Tanácsnak, akik sok tekintetben nem értettek 

egyet az uralkodó és tényleges bizalmi körének irányvonalával, ugyanakkor olyan 

erős háttértámogatással bírtak, hogy a velük szembenálló csoport nem tudta megaka-

dályozni a jelenlétüket a Titkos Tanácsban. Ilyen csoportosulás volt III. Ferdinánd 

bizalmas köre, élén Maximilian Trauttmansdorffal. A trónörökös és csoportja hol 

kisebb, protokolláris, hol kimondottan fajsúlyos kérdésekben többször szembekerült a 

II. Ferdinánd-féle vezetéssel, ám reprezentánsaik ennek ellenére mindvégig megőriz-

ték tagságukat a Titkos Tanácsban. III. Ferdinánd trónralépése után átvették a hatal-

                                                           
09 FELLNER, KRETSCHMAYR, i. m., 37–67; WINKELBAUER, i. m., 198; HILLER, Esterházy..., 

i. m., 22–32. 
10 Österreichisches Staatsarchiv Haus- Hof- und Staatsarchiv (ÖStA HHStA) Wien Protokolle 

und Gutachten des Geheimen Rates, Vorträge 1 (1621–1637). Például Arnold volt a jegyzőkönyvve-

zető az 1632. január 5., 10., 29., a június 8., az augusztus 30-i Titkos Tanács ülésén. Söldner vezette 

a jegyzőkönyvet pl. 1636. február 20-án. 
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mat, s az említett Trauttmansdorff 1637-től egészen haláláig a Titkos Tanács elnöki 

pozícióját töltötte be.11 II. Ferdinánd idején a belső változásokat és mozgásokat jól 

mutatja, hogy uralkodásának 18 éve alatt ötször történt csere a Titkos Tanács élén, 

míg III. Ferdinánd 20 éve alatt kétszer (!), s Lipót majd fél évszázada alatt összesen 

hat személy állt a legfelsőbb döntéshozó testület élén.12 A Titkos Tanács tehát koránt-

sem volt olyan homogén testület, mint amilyennek első pillanatban látszik. 

A Titkos Tanácson belül formai különbségek is érvényesültek. Munkájában érte-

lemszerűen részt vett az uralkodó, tehát a német-római császár, s ha ő személyében 

egyben nem volt Magyarország királya, akkor a magyar király is. A tanács tagsága, 

nem kötött létszámmal, 11–13 fő között mozgott. Ők alkották ténylegesen a Titkos 

Tanácsot, minden ülésre meghívást kaptak, ők hozták a döntéseket, s a bécsi proto-

kollban meghatározó császári kápolnában őnekik járt kiemelt, a császári család tagjait 

követő hely.13 A testület azonban rendelkezett egy külső körrel is, ők voltak a tanács-

kozási joggal résztvevő tagok. Utóbbiak eseti alkalommal, külön meghívás alapján, 

egy-egy konkrét napirendi pont megvitatásán vettek részt. Nem volt döntési jogkörük, 

de előterjesztésükkel, szakvéleményükkel nagyban befolyásolhatták a kialakuló dön-

tést. A fennálló hierarchiáról, így a Titkos Tanácsról is korabeli forrás, II. Ferdinánd 

udvari tisztségviselőinek jegyzéke (Hofstaatsverzeichnis) tanúskodik. A tényleges 

titkos tanácsosokról, s a külső körről így ír: „Diese hierob specificirte herren bedienen 

alle wirklich den geheimben rath und gehen in der ordnung wie gemeldt.” (Ti. 

Dietrichstein, Eggenberg, Meggau, Harrach, Trauttmansdorff, Fürstenberg, Mansfeld, 

Wolfrath, Slawata, Khevenhüller, Collalto). „Die nachfolgende aber werden nur in 

gewissen sachen zue den geheimben rathschlagen gezogen.” (Lobkowitz, 

Stralendorff, Nostitz) „Diese drei herren haben zwar wie obgemelt den geheimen 

ratstitul, sie werden aber nur in denen sachen, welche in ihr expedition laufen, in 

geheimen rath gefordert, nemblich Lobkowitz als obrister kanzler des königreichs 

                                                           
11 Gerard Questenberg Rambaldo Collaltónak, h. n. 1628. júl. 1., Moravský Státní Archiv Brno, 

G. 169. Collalto lt. č. 1764. 
12 II. Ferdinánd idején (1619. aug. 28.–1637. febr. 15.) Leonhard Helfrid Meggau, Hans Ulrich 

Eggenberg, Meggau (ismét), Wolf Sigismund Losenstein, Gundaker Lichtenstein, Meggau (harmad-

szor), III. Ferdinánd alatt (1637. febr. 15–1657. ápr. 2.) Maximilian Trauttmansdorff, Maximilian 

Dietrichstein, I. Lipót idején (1658. júl. 18–1705. máj. 5.) Johann Ferdinand Portia, Wenzel 

Lobkowitz, Johann Maximilian Lamberg, Albrecht Zinzendorf, Ferdinand Dietrichstein és Ferdinand 

Bonaventura Harrach töltötték be a Titkos Tanács elnöki posztját. 
13 A császári kápolna protokolláris jelentőségéről: Andrea Cioli Niccolo Sacchettinek, Firenze, 

1631. ápr. 12., Archivio di Stato di Firenze Fondo Mediceo del Principato 4387; HILLER István, A 

firenzei diplomácia és Magyarország 1604–1648, Történelmi Szemle, 1995/2, 151–169; UŐ., A 

kápona követei – Gondolatok a hatalomvesztésről, Holmi, 1995/8, 1153–1158. 
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Böheimb, Stralendorff als reichsvizekanzler und Otto von Nostitz als böhmischer und 

schlesischer vizekanzler; sie haben auch wenn sie erfordert werden, ihre sonderbahre 

session den anderen herrn rathen gegenüber.”14 A részletes feljegyzésben sem a teljes 

jogú titkos tanácsosok, sem a tanácskozási jogkörrel résztvevők között nem találjuk 

Pázmány Péter nevét. A forrás keletkezésével egyidejűleg azonban ismerünk olyan 

leveleket, amelyekben Pázmány maga, saját hivatalos titulaturájában feltüntette a 

„Sacrae Cesareae Regiaeque Maiestatis intimus consiliarius” címet.15 Jelentheti-e ez a 

tény azt, hogy Pázmány tagja volt a Titkos Tanácsnak? 

Meg kell különböztetnünk a titkos tanácsosi tagságot s a címet. A titkos tanácsosi 

titulussal lényegesen többen rendelkeztek, mint a tagsággal. A Hofstaatsverzeichnis is 

tud erről a kategóriáról: „Volgende haben auch den geheimben rathstitul”16 – írja – 

elkülönítve a tényleges titkos tanácsosoktól, s a tanácskozási jogkörrel felruházottak-

tól, s Siegfried Christoph Breuner és Johann Baptist Werdenberg nevét említi. Ők 

nem voltak tagjai a Titkos Tanácsnak, de viselhették a titulust, tulajdonképpen címze-

tes Titkos Tanácsosok voltak. Pázmány ilyen címzetes tanácsosnak mondhatta magát. 

A Titkos Tanács kibővített összejövetelein II. Ferdinánd időszakában igen gyak-

ran részt vett a spanyol állandó követ, sőt a pápai nuncius is.17 Véleményük gyakran 

meghatározó súllyal esett latba, mi több, előfordult az az igencsak furcsa eset, hogy a 

Titkos Tanács 1636. február 20-i ülését Inigo Velej de Guevara conde de Oñate, a 

                                                           
14 FELLNER, KRETSCHMAYR, i. m., I. Abteilung, 2. Band (Aktenstücke; Hofstaatsverzeichnis 

Ferdinads II, 206–216. A Titkos Tanácsosok felsorolása név szerint és teljes titulussal: 207–209; a 

tanácskozási jogkörrel résztvevő tanácsosok felsorolása név szerint és teljes titulussal: 209, és össze-

függéseiben I. Abteilung, 1. Band, 51; a Titkos Tanácsosi titulus alatti címek és viselői név szerint 

teljes titulussal: 209–216. A forrás datálása a tisztségviselők alapján egyértelműen 1627/28 utánra, de 

1630 előttre tehető. Obertskammererként (Udvari Főkamarás) Johann Jacob Kieselt említi, aki 

1627/28-tól 1637-ig töltötte be e tisztséget, míg Titkos Tanácsosként nevezi Rambaldo Collaltót, aki 

1630. július 31-én meghalt. 
15 GALLA Ferenc, Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél, Vác, 1936 (Olaszországi Magyar 

Oklevéltár), 36 (Pázmány levele 1626. szept. 29.), 47 (1627. jún. 22.), 48 (1628. márc. 20.). 
16 A címzetes tanácsosok felsorolása név szerint: FELLNER, KRETSCHMAYR, i. m., I. Abt., 2. 

Band, 209. 
17 Ilyen kibővített ülés volt 1625. szeptember 21-én Bécsújhelyen, ahol a magyar országgyűlés 

előtti helyzetről tárgyalt a Titkos Tanács. Az uralkodón és Ferdinánd főhercegen, továbbá a Titkos 

Tanács tagjain kívül az ülésen részt vett Carolo Caraffa pápai nuncius és Ayton Francisco de 

Moncada conde de Ossona spanyol követ is, illetve magyar részről Pázmány Péter, Esterházy Miklós 

és Sennyei István. Caroli Carafa Episcopi Aversani Commentarii de Germania Sacra Restaurata 

Aversae, 1630, 210; FRANKL [FRAKNÓI], II, 150–154. 
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spanyol állami követ házában tartották, s Söldner titkár is itt vette fel a jegyzőkönyvet.18 

Mindezzel együtt aligha állítható, hogy egy külföldi ország képviselője – lett légyen 

az a rokoni Spanyolország, vagy éppen a Vatikán – a fogadó ország legfőbb politikai 

döntéshozó testületének a tagja lett volna. Más oldalról vizsgálva a helyzetet, több 

esetben tanúskodnak arról a Titkos Tanács jegyzőkönyvei, hogy a magyar politika 

vezető személyiségei, Esterházy Miklós nádor, Sennyei vagy később Lippay magyar 

kancellárok, Pázmány s az őt követő érsek, Lósy Imre részt vettek a fórum kibővített 

ülésein. 1642. június 18-án éppen Esterházy és Lósy ketten együtt fejtették ki elkép-

zeléseiket a Titkos Tanács előtt Bécsben, a birodalmi helyzetről és magyarországi 

összefüggéseiről,19 ám korántsem állítható, hogy akár Esterházy, s főként Lósy a Tit-

kos Tanács tagja lett volna. 

A magyarországi politikusok, mindenekelőtt a magyar nádor és az esztergomi ér-

sek jelenléte a Titkos Tanács bizonyos kibővített ülésein a testület munkamódszerével 

magyarázható. Azokban az esetekben, amikor a Titkos Tanács Magyarországra vo-

natkozó, vagy Magyarországot közvetlenül érintő ügyeket tárgyalt, az ülésre meghí-

vást kaptak az említett tisztségviselők – nádor, esztergomi érsek, kancellár –, hiszen 

ők ismerték a részleteket, s Magyarországon meghatározó volt a szavuk. Ezzel ma-

gyarázható, hogy ilyen alkalmakkor például Lósy is, aki politikai tekintélyében mesz-

sze nem ért fel Pázmánnyal, meghívást kapott. A nádor és az esztergomi érsek, illetve 

a kancellár az említett tárgykörökben részt vettek a vitán, elmondták a véleményüket, 

de a Titkos Tanács kibővített ülésén nem döntöttek, mert nem dönthettek. Nem állít-

ható, hogy a nádori illetve az esztergomi érseki tisztség akár formálisan is automati-

kusan Titkos Tanácsi tagságot jelentett volna. 

Összességében tehát úgy látom, hogy bár nádorok, kancellárok és esztergomi ér-

sekek, Sennyei, Esterházy, Lósy, Lippay vagy akár Pázmány többször részt vettek a 

Titkos Tanács kibővített ülésein, s Pázmány rendelkezett az „intimus consiliarius” 

címmel, egyikőjük sem volt rendes tagja a testületnek. II. Ferdinánd időszakában a 

Titkos Tanácsnak nem volt magyar tagja, sem Pázmány, sem más. 

                                                           
18 Az 1636. február 20-i ülésen nemcsak az alkalmi követ Ońate, hanem az állandó követ, 

Ossona is részt vett. 1635. március 3-án Ońate vett részt az ülésen. ÖStA HHStA Protokolle und 

Gutachten des Geheimen Rates Vorträge I (1621–1637). 
19 HAJNAL István, Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka, Bp., 1930, 203–207, Nr. 68. 

Megjegyzendő, hogy Pázmány Péter nevét, úgy mint a Titkos Tanács tagja, a Titkos Tanáccsal fog-

lalkozó szakirodalom sehol sem említi. Ez ugyan nem perdöntő, hiszen lehet, hogy eddig mindenki 

tévedett, de orientáló:. SCHWARZ, i. m.; FELLNER, KRETSCHMAYR, i. m.; POLISENSKY, i. m.; ERNST, 

i. m.; WINKELBAUER, i. m. 
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A lényeg azonban nem itt keresendő. Tartalmilag nem az a kérdés a meghatározó, 

hogy Pázmány tagja volt-e vagy sem a Titkos Tanácsnak, hanem a Habsburg döntésho-

zatalban játszott tényleges szerepe, s a politikai befolyás érvényesítése. Ez a szerep nem 

feltétlenül intézményesült formákban fogható meg, nem konkrét tisztségekben és ran-

gokban, hanem az igazi döntéshozatali technikákban, a felszín alatti valóságban. Ha 

nemcsak a hivatalosan létező intézményeket és testületeket vesszük számításba, hanem a 

kimondatlan, mégis létező formációkat és érdekcsoportokat is képbe emeljük. 

Pázmány igen szoros és bizalmas politikai viszonyban állt a már többször emlege-

tett Franz von Dietrichsteinnel, aki közismerten a facción españuola egyik vezéralakja 

volt.20 Dietrichstein maga is Madridban született, kitűnően beszélt és írt spanyolul, és 

minden kétséget kizáróan a spanyol király egyik legbizalmasabb hívének számított a 

Német-Római Birodalomban. Mellesleg II. Ferdinánd külpolitikájának egyik legfon-

tosabb alakítója volt, aki számos esetben konkrét diplomáciai feladatokat is ellátott. A 

kapcsolat annyira szívélyes és közismert volt, hogy egy alkalommal egy nevenincs 

csaló Pázmányra hivatkozva állított be Dietrichsteinhez és segítséget kért. Az olmützi 

érsek, aki bár nem éppen bőkezűségéről volt híres, szó nélkül kisegítette a furfangos 

és jól tájékozott embert. Az eset egyébként egy nagyobb hordó tokaji és egy kisebb 

hordó soproni borába került Pázmánynak.21 Hasonlóképpen folyamatos volt a kontak-

tus a bécsi spanyol követséggel. A korszak kiemelkedő spanyol diplomatája, Ońate 

gróf rendszeres érintkezésben állt Pázmánnyal, s még ennél is szorosabb lett a kap-

csolat az őt felváltó Ossona gróf követsége idején, 1624 után. Rendszeres megbeszé-

lések, egyeztetések jellemezték a viszonyt, főként a magyar országgyűlések előkészítő 

időszakában. Ossona sokat tett azért, hogy Pázmány megkapja a spanyol évdíjat, azt a 

rendszeres évenkénti összeget, amely a kifinomult spanyol politika egyik eszköze volt 

érdekei képviseletére, s egyszerre jelentett elismerést a múltra, s biztatást a jövőre.22 

Külön is érdekes, ha végigtekintünk a spanyol apanázsban ekkor, az 1630-as években 

részesülők névsorán. Itt találjuk többek között Albrecht bajor herceget, a bajorországi 

spanyolosok fejét, Balthasar Marradast, a facción espańuola jeles képviselőjét, 

Meggau grófot, aki korábban a Titkos Tanács elnöke volt, s természetesen Dietrich-

stein kardinálist. Fontos szempont az is, hogy nem mindenki azonos összegben része-

sült, s sokatmondó, hogy Pázmány az évi 4500 forintjával, ami igencsak tetemes ösz-

szeg volt, Albrecht herceg és Dietrichstein után a Habsburg Birodalom egész területén 

                                                           
20 POLISENSKY, i. m., 48–49. 
21 Pázmány Péter Franz Dietrichsteinnek, Pozsony, 1634. december 5., l. PÖL, II, 532–533. 

Pázmány levelei Dietrichsteinnek összegyűjtve: Märisches Landesarchiv Brno FA Dietrichstein G. 

140. c. 440. 
22 FRANKL [FRAKNÓI] Vilmos, Pázmány Péter spanyol évdíja, Magyar Sion, 1869, 22. 
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a harmadik legnagyobb évdíjban részesült.23 Ezek után már nem is csodálkozhatunk 

azon, hogy Pázmány nevezetes 1632. évi római követjárásáról a facción espańuola tagjai 

gyorsan és rendszeresen tájékoztatták egymást. 1632. február 18-án Wilhelm Slavata 

még az elindulás előtt tájékoztatta a fejleményekről Jaroslaw Martinitzet,24 s 

Dietrichstein római embere, Pietro Francesco Paoli első kézből többször is beszámolt a 

nagytekintélyű kardinálnak a Szentszéknél történt tárgyalásokról.25 S természetesen az 

sem tekinthető véletlennek, hogy VIII. Orbánnál éppen a spanyol követ, Borgia bíboros 

állt ki a leghatározottabban Pázmány küldetése mellett, s Pázmány hasonlóképpen tá-

mogatta a császárnál Borgia ügyét.26 Mindezek alapján egyértelműnek látszik, hogy 

Pázmány szoros kapcsolatban állt a spanyol politika lényegs szereplőivel, s a bécsi 

spanische Hofpartei tagjaival. Tiszteletnek örvendett a körükben, elismerték, egyszer-

smind építettek is rá, s nem kétséges, hogy Pázmány számíthatott támogatásukra a 

Hofburg berkein belül is. Pázmány nem volt tagja a facción espańuolának, de a kiépített 

kapcsolatnak köszönhetően a spanyol párt fontos csatornát jelentett ahhoz, hogy akár 

közvetve, akár a személyeken keresztül közvetlenül nézetei befolyásolják a kialakítandó 

döntéseket. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy Pázmány nem a facción espańuola révén 

lett II. Ferdinánd időszakának fontos politikusa, hanem tehetsége, magyarországi egyhá-

zi és politikai tevékenysége révén, de a birodalmi szintű diplomáciai döntéseket illetően, 

a Habsburg diplomáciában játszott szerepét tekintve a spanyol udvari párt lényeges in-

formációs csatornát és fontos támpillért jelentett számára. 

Külön tanulmányt érdemelne II. Ferdinánd és Pázmány viszonya. Itt most csak 

utalásszerűen lehetett kitérni a császár politikai felfogására és személyes elkötelezett-

ségére, amit egyrészről olyan tettek jellemeznek, mint a Restitutionsedikt, vagy Wal-

lenstein eltávolítása majd későbbi likvidálása, másrészről a cseh felkelés, s az azt kö-

vető nagy európai konfliktus kezelése. Ferdinánd nagyon kevesekben bízott, s ez ér-

vényes arra a politikai vezérkarra is, amellyel együtt kormányzott. Nehezen viselte, 

hogy fia és leendő utódja számos kérdésben – úgy a vallási, mint a politikai-katonai 

                                                           
23 ERNST, i. m., 278, Tabelle 12, Spanische Pensionäre im Reich és átfogóan: Manfred MERKES, 

Belohnungen und Gunstbeweise in der spanischen Politik des 17. Jahrhunderts = Spiegel der 

Geschichte Festgabe für Max Braubach, hrsg. Konrad REPGEN, Stephan SKALWEIT, Münster, 1964, 

429–455. 
24 Wilhelm Slawata Jaroslaw Borita Martinitznak, Bécs, 1632. február 18., Documenta 

Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia, Tomus V, Der Schwedische Krieg und Wallensteins Ende 

1630–1635, hrsg. Miroslav TOEGEL, Prag–Wien–Köln–Graz, 1977, 74, Nr. 167. 
25 Pietro Francesco Paoli Franz Dietrichsteinnek, Róma, 1632. ápr. 10., uo., 82, Nr. 191; ápr. 

17., uo., 83, Nr. 195; máj 15., uo., Nr. 213. 
26 Pázmány Péter II. Ferdinándnak, h. n., 1632. aug. 9., l. PÖL, II, 340; FRANKL [FRAKNÓI], III, 

5–50. 
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ügyekben – eltérő felfogást vallott, s saját bizalmasaival egyre jobban elkülönült tőle, 

a császártól. Politikai értelemben támaszát és legfőbb segítségét Spanyolországban, s 

a Hofburg spanyolosaiban, a facción espańuolában látta, emberileg pedig azokban, 

akik saját tevékenységükkel és világfelfogásukkal ezt az irányt személyesítették meg. 

Igényelte és kívánta annak a néhány embernek a véleményét és tanácsát, akik az általa 

értelmezett katolicizmus ügyének szentelték az életüket, saját egyéniségükben és 

helybeli politikájukban ezt valósították meg. Valójában őket tekintette bizalmasainak, 

s ez a kategória nem feltétlenül csak politikai, hanem lelki, emberi értelemben is igaz 

volt. Pázmány – Dietrichstein, Lamormaini és Meggau mellett – egyértelműen ebbe a 

kategóriába tartozott. Ferdinánd értelemszerűen nem lehetett tagja a facción 

espańuolának, de mentalitását és politikai felfogását illetően minden porcikájában 

spanyolos volt. Azt a kapcsolatot tehát, amely a spanyol párt és Pázmány között ki-

alakult, helyeslőleg vette tudomásul és támogatta. Pázmány befolyása és politikai 

akaratának érvényesítése tehát egyrészt személyes kontaktusukon, a császár és az 

érsek közötti bizalmi viszonyon keresztül realizálódott, másrészt a facción 

espańuolával kialakított közvetlen együttműködés révén, amely teljes mértékben bírta 

az uralkodó támogatását. 

A királyi Magyarország a XVI–XVII. században nem rendelkezett önálló diplo-

máciával, de mindez nem jelentette azt, hogy ne játszott volna szerepet a Habsburg 

diplomáciában. A magyar politikai élet szereplői igényelték, hogy kitekintésük legyen 

a kontinens legkülönbözőbb térségeiben történt eseményekre és folyamatokra, s ren-

delkeztek is elegendő politikai információval ahhoz, hogy világos képet alkothassa-

nak. Az információ azonban a politika szférájában önmagában nem több, mint puszta 

hír, lényegét és értelmét akkor nyeri el, ha részévé válik és testet ölt a döntésekben. 

Pázmány Péter teljesítménye s a Habsburg diplomáciában játszott szerepköre – 

amelynek ha egyes konkrét megnyilvánulásaira gondolunk, mint a mantovai háború-

val kapcsolatos ténykedése, a római követjárás ügye, vagy éppen a török politikára 

vonatkozó állásfoglalásai – azért emelkedik ki, mert nemcsak befogadó volt, nem 

elégedett meg a politikai információk egyirányú áramlásával, hanem világosan átlátva 

a Habsburg döntési mechanizmus bonyolult rendszerét, megtalálta a megfelelő eszkö-

zöket és utat ahhoz, hogy a döntéseket érdemben befolyásolja. 

Megítélésem szerint a pázmányi életmű olyan egységes, kerek egész, amelynek 

jobb megismeréséhez az irodalomtörténet, a filozófia, az egyháztörténet s a történet-

tudomány csak együttesen, a kutatási eredmények rendszeres ütköztetésével és egyez-

tetésével juthat el. Ez a tanulmány is ennek a célnak a szolgálatában áll. 
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Tusor Péter 

PÁZMÁNY ÁLLANDÓ RÓMAI KÖVETSÉGÉNEK TERVE 

(1632–1634)* 

Fraknói Vilmos 1868-ban végzett simancasi levéltári kutatásainak azontúl, hogy 

felhívta a figyelmet a bíboros spanyol összeköttetéseire, két fő eredménye volt a 

Pázmány-életút szempontjából. Az egyik a IV. Fülöptől élvezett penziójának feltá-

rása.1 A másik a bíboros tartós római tartózkodásáról Madridban majd két eszten-

dőn keresztül szövögetett tervek és az ez ügyben tett lépések ismertetése. 2 Míg az 

évdíjról hazai források is tájékoztatást nyújtanak,3 a római követségről mindeddig 

csupán a spanyol államtanácsi jegyzőkönyvek szolgáltak érdemi információkkal.  

Eszerint a követség ötlete a római rendkívüli spanyol követ 1632. augusztus 14 -

i javaslatában fogalmazódott meg először. Castel Rodrigo márkija kívánatosnak 

tartotta az osztrák–spanyol párt megerősítését az Egyházi Államban, ehhez lett vol-

na nélkülözhetetlen a magyar kardinális folytonos jelenléte az Örök Városban. 

Hispán diplomaták több ízben tárgyaltak a kérdésről II.  Ferdinánddal és magával 

Pázmánnyal, s 1634 őszére gyakorlatilag megegyezésre jutottak. „Azonban [...] a 

terv nem valósult. Lehet, Pázmány hanyatló egészsége volt ennek oka. Vagy pedig 

tudomására jutott, hogy Rómában nem számíthat szíves fogadtatásra.”4 Fraknói 

adós maradt e nem minden alapot nélkülöző feltételezésének indoklásával. Helyette 

                                                           
* E témát a konferencián tartott előadásomban Pázmány titkos tanácsosi voltára keresve bizonyí-

tékokat és ebbéli működését vázolva érintettem. A bíboros diplomáciai tevékenységét kétségkívül 

indokolt ilyen összefüggésben tárgyalni, mégis módszertani, terjedelmi okokból, s nem utolsósorban 

az elhangzott kritika hatására mégis az látszott célravezetőnek, hogy a római vonatkozásokat külön-

válasszam. A Pázmány-kutatás és az egyháztörténelem számára állandó római követségének régóta 

megoldatlan kérdése nagyobb jelentőséggel bír, ezért kerül most sor elsőként e rész írásbeli publiká-

ciójára. – A római, bécsi és subiacoi levéltári munkához a Magyar Ösztöndíj Bizottság, az Öster-

reichische Akademische Austauschdienst és a Faludi Ferenc Akadémia adott köszönettel fogadott 

támogatást. 
1 FRANKL [FRAKNÓI] Vilmos, Pázmány Péter spanyol évdíja, Magyar Sion, 1869, 22–39. 
2 FRANKL [FRAKNÓI], III, 52–56. 
3 Prímási Levéltár (= PL), Archivum Ecclesiasticum Vetus (= AEV), No. 169. 
4 FRANKL [FRAKNÓI], III, 55. – A kiemelés tőlem. 
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inkább az itthon maradás előnyeit ecsetelte, mondván: a prímás távolléte élete fő 

művének, a nagyszombati egyetem alapításának elmaradásához vezetett volna, közve-

títésének hiánya a Bethlen István okozta 1636-os erdélyi válságban pedig beláthatat-

lan következményekkel járt volna.5 A bíboros személyes hajlandóságát a következők-

kel magyarázza: „Lehetséges, hogy a nagyravágyás kísértései is befolytak elhatározá-

sára. De bizonyára legfőbb tekintet gyanánt a kath. egyház lebegett szeme előtt, 

melynek most jelentékenyebb szolgálatokat vélt tehetni Rómában, mint hazájában.”6 

Talán nem túlzás, hogy itt nem csupán a Pázmány-kutatást egy évszázada foglal-

koztató megválaszolatlan kérdéssel,7 hanem az egész újabb kori magyar történelem 

egyik rejtélyes epizódjával szembesülünk. A kora legnagyobbjai között számon tartott 

bíboros kész volt pályája zenitjén önként lemondani esztergomi székéről, és Habs-

burg-szolgálatban elhagyni szülőföldjét. 

Most a vatikáni könyvtár Barberini-gyűjteményében őrzött nunciusi levelezés8 

segítségével deríthetjük fel e terv meghiúsulásának okait és körülményeit, remé-

nyeink szerint mélyebb árnyalatokkal gazdagítva eközben Pázmány szereplését az 

európai politika színterén, új megvilágításba helyezve kapcsolatainak alakulását a 

feltörekvő pápai famíliával, a Barberinikkel. 

                                                           
5 Uo., III, 55–56. 
6 FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter, 1570–1637, Bp., 1886 (Magyar Történeti Életrajzok, 5), 255. 
7 L. HARGITTAY Emil, VARGA Ágnes, A hitvitáktól a gyakorlati politikáig: Pázmány Péter po-

litikai pályájának alakulása = Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában, szerk. 

BITSKEY István, GOMBA Szabolcsné, VARGA Pál, Debrecen, 1978, 107 és 114, 43. jegyzet. 
8 Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Barberiniani Latini, különösen vol. 6970. 6971. 

6974. 6978. 6980. 7064. 7066. – E köteteket valószínűleg mind FRAKNÓI, mind GALLA Ferenc hasz-

nálták, a bennük foglaltak ismertetésétől talán apologetikus megfontolások miatt tekintettek el. 

FRAKNÓI tudniillik Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel, I–III, 

Bp., 1901–1903, c. könyvében szintén tárgyalta a római követséget (III, 305–324), s itt az 1062. sz. 

jegyzetben egy, a Barberini-levéltárban található diplomáciai jegyzékre hivatkozik, a dátum alapján a 

vol. 7064-ben találhatóra. L. még FRANKL [FRAKNÓI], III, 44. – GALLA pedig megelégedett egy 

idevágó forrás közlésével (vol. 6970, l. alább a 62. sz. jegyzetet), nyomtatott és kéziratos munkáiban 

– még az általa kedvelt jegyzetszintű utalásokban is – egyaránt mellőzte a bíboros újabb római útjára 

vonatkozó adatokat. GALLA műveinek bibliográfiáját lásd FAZEKAS István, Galla Ferenc „Pálos 

missziók Magyarországon” című kiadatlan munkája, = Pálos rendtörténeti tanulmányok, szerk. 

SARBAK Gábor, Csorna, 1994, (Varia Paulina, 1), 219–228 függelékében. Kéziratai: MOL, Galla 

Ferenc hagyatéka (P 2088). 
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1. A Barberini pápa: VIII. Orbán 

Míg 1623-ban a pápaság még mindig a katolikus Európa politikai központjának szá-

mított, 1644-ben jószerével már csak egy volt az itáliai államok sorában, az Óvilág 

katolikus országainak szemében alig látszott többnek, mint tradíciónak, ceremoniális 

funkciók őrzőjének és letéteményesének.9 A több mint húsz esztendeig uralkodó 

VIII. Orbánnak szokatlanul hosszúra nyúlt pontifikátusa alatt mind politikai-

gazdasági, mind kulturális-vallási téren korának számos kihívásával kellett egyidejű-

leg szembenéznie. A harmincéves háború okozta összeurópai hatalmi átrendeződés, 

az elmélyülő általános gazdasági válság, a hagyományos metafizikai szemlélet vissza-

szorulását eredményező természettudományos gondolkodás előretörése, a katolikus 

reform eredményeinek megszilárdulását követő joghatósági viták és függetlenedési 

törekvések a helyi egyházakban új, az eddigiektől eltérő magatartást kívántak meg a 

pápaság részéről.  

A választ VIII. Orbán a Szentszék részéről a reformáció óta nem tapasztalt immo-

bilitás fenntartásában és az Egyházi Állam érdekeinek maximális védelmében vélte 

megtalálni, hogy a világegyház kormányzásához a megfelelő hátteret és függetlensé-

get biztosítani tudja. A valóságban mindez maga után vonta a kúriai kiváltságok és a 

kánonjog minuciózus érvényesítését a nemzeti egyházakkal szemben, a skolasztikus 

világkép erőltetett fenntartását, ráadásul növekvő mértékű eladósodást, valamint az 

itáliai spanyol–osztrák jelenlétet ellensúlyozandó kizárólagos és folyamatos francia 

orientációt eredményezett.10 Létezett még a padre commune, a „keresztények közös 

atyjá”-nak ideálja, soha annyiszor nem emlegették Rómában, mint ekkoriban, a min-

dennapi döntéshozatalban azonban már nem játszott szerepet. A török elleni háború 

gondolata elfelejtődni látszott. A jól kiépített pápai diplomácia az összes jelentős kér-

désben (mint például a graubündeni és mantovai háborúkban, Károly walesi herceg 

házasságánál, továbbá az 1630-i regensburgi birodalmi gyűlésen) következetesen 

Habsburg-ellenes éllel működött.11  

                                                           
09 Konrad REPGEN, Die römische Kurie und die Westfälische Friede. Papst, Kaiser und Reich 

(1521–1644), I–II, Tübingen, 1961–1965 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 

14–15), I, 164. 
10 Vö. Georg LUTZ, Rom und Europa während des Pontifikats Urbans VIII: Politik und 

Diplomatie, Wirtschaft und Finanzen, Kultur und Religion = Rom in der Neuzeit: Politische, 

kirchliche und kulturelle Aspekte, hrsg. v. R. ELZE, H. SCHMIDINGER, H. S. NORDHOLT, Wien–Rom, 

1976, 72–167. 
11 Ezeket részletesen elősorolja Leopold von RANKE, A pápák története, ford. HORVÁTH Zoltán, 

h. n., é. n., 561–582. 
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Máig tart a historiográfiai vita arról, hogy az Apostoli Szék magatartásának alaku-

lása a harmincéves háború idején visszavezethető-e kizárólag a pápa és a Barberinik 

személyes felfogására, egyoldalú kötődéseire (VIII. Orbán pályája a párizsi nunciatú-

ra után vett meredek fordulatot felfelé), avagy a bonyolult európai és itáliai helyzet 

determinálta erre az útra.12 Egyedül a következmény egyértelmű: a háború végéig 

gyakran változó hatalmi konstellációkban, a helyi egyházi-világi viszonyokban Róma 

egyre kevésbé tudott eligazodni. Ennek eredményeként kívül maradt a vesztfáliai bé-

kében évszázadokra kialakított status quón, állandósultak a viták közte és a nemzeti 

egyházak között, utóbbiakban pedig felerősödtek a gallikán, episzkopalista törekvé-

sek, s megkezdődött a janzenizmus térnyerése. 

A Barberini-pápa uralkodása alatt az Egyházi Állam és a meghatározó európai or-

szágok fejlődése között óriási diakronikus eltérés keletkezett. A katolikus reform a 

központban már nyugvópontra jutott, lendülete a perifériákon maradt meg csupán.13 E 

folyamatokkal párhuzamosan az Apostoli Szék figyelme egyre inkább a világmissziók 

felé fordult, e téren kívánta és tudta ellensúlyozni elszigetelődését a kontinensen.14 

2. Pázmány Rómában 

1615-ben Pázmány még egyszerű jezsuita korában bizalmas és közvetlen megbeszé-

léseket folytathatott V. Pállal II. Mátyás utódlásáról, a magyar katolikus megújulás 

lehetőségeiről, és talán saját ügyében is.15 Amikor 17 év elteltével a magyar egyház 

fejeként újra a kereszténység fővárosába érkezett, s 1632. március 28-án a két legne-

                                                           
12 A vitát ismerteti és az utóbbi mellett foglal állást Georg LUTZ, Kardinal Giovanni Francesco 

Guidi di Bagno: Politik und Religion im Zeitalter Richelieus und Urbans VIII, Tübingen, 1971, 357–

371. 
13 LUTZ, Rom und Europa..., i. m., 165. 
14 A missziók előtérbe helyeződésére Joseph METZLER, Päpstlicher Primat als pastorale 

Verantwortung und missionarischer Auftrag in frühen Dokumenten der Propaganda-Kongregation 

= Konzil und Papst: Historische Beiträge zur Frage der höchsten Gewalt in der Kirche: Festgabe für 

Hermann Tüchle, hrsg. v. G. SCHWAIGER, München–Paderborn–Wien, 1975, 373–386. 
15 Lásd Ludovico Ridolfi pápai kamarás levelét II. Mátyáshoz, Róma, 1615. január 10., 

Österreichisches Staatsarchiv (= ÖStA), Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA), Handschriften, W 

290, vol. 13, fol. 146r–147v. – Forgách Ferenc Nagyszombatból, 1614. október 10-én írt a pápának 

Pázmány megbízatásáról: BAV Fondo Boncompagni–Ludovisi, cod. E 15, fol. 27r–28v. – Eredetileg 

a jezsuita rendből való kilépése végett utazott Rómába, ahol 1614. december 15. és 1615. január 24. 

között tartózkodott. LUKÁCS László, Jezsuita maradt-e Pázmány mint érsek? = Pázmány Péter emlé-

kezete, 203. 
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vesebb római ghibellin hercegi család feje, Paolo Savelli és Filippo Colonna társasá-

gában fényes kíséret élén bevonult az Örök Városba,16 minden bizakodása ellenére17 

már gyökeresen új viszonyokkal volt kénytelen szembesülni. Útjának most is hármas 

célja volt. Még nem esett át bíborossá avatásának összes szertartásán. A kalap és a 

gyűrű átvétele, az occlusio et aperitio oris személyes jelenlétét igényelte.18 Megoldás-

ra várt a magyar egyház néhány olyan égető problémája is, mint az egykor a magyar 

koronához tartozó, de régóta török és velencei uralom alá került püspökségek adomá-

nyozási joga, a konvertiták feloldozásának módja és a püspökök felszentelésének 

elmaradása a Dataria Apostolica által újra követelt magas illetékek miatt, új egyház-

megyék alapítása, néhány kisebb kiváltság megszerzése, a pálos rend reformálása.19 

Küldetésének középpontjában „rendkívüli” követi megbízatása állott:20 II. Ferdinánd 

titkos tanácsosának a svéd előretörés miatt végveszélybe jutott németországi katoli-

cizmus és császári hatalom megsegítésére nagyobb összegű pénzsegélyt kellett kiesz-

közölnie, s a pápát bevonnia a katolikus ligába,21 amelyet Pázmány eredetileg egy 

szélesebb körű és a török ellen is felhasználható európai szövetséggé kívánt bővíte-

ni.22 (Emellett pár csekélyebb jelentőségű ügyet is el kellett intéznie, mint a császárné 

                                                           
16 FRANKL [FRAKNÓI], III, 14. 
17 L. április 3-i levelét Maximilian von Trauttmansdorffhoz, ÖStA Allgemeines Verwaltungs-

archiv, Familienarchiv Trauttmansdorff, I [Alte Reihe], sub litt. Ff, fasc. 1, No. 2, fol. 98r–99v [Kart. 

136.] – Szövegközlése alább, Függelék No. 2. 
18 Vö. Petrus Canisius van LIERDE, André GIRAUD, Das Kardinalskollegium = Der Christ in der 

Welt: Eine Enzyklopädie, XIII/3, Aschaffenburg, 1965, 66–70. – Elődje bíborosi tisztségével kapcso-

latosan külön felmentést látott szükségesnek az esetleges kánoni mulasztás alól, amelyet római útja 

elmaradása okozott, sőt arra kérte a pápát, hogy bíborosi kötelezettségeinek hangoztatásával bírja rá 

II. Mátyást utazása engedélyezésére. Levelei V. Pálhoz Pozsony, 1609. november 28. és Nagyszom-

bat, 1610. december 20. BAV Boncomp.–Ludov., vol. E 12, fol. 29r–30v és fol. 255r–256v. 
19 PÖL, II, 238, No. 707 és 296–302, No. 741–748; GALLA Ferenc, Harminckilenc kiadatlan 

Pázmány-levél, Vác, 1936 (Olaszországi Magyar Oklevéltár), 67, No. 22. 
20 „ad suam sanctitatem reverendissimum in Christo patrem, dominum Petrum S.R.E. 

presbyterum cardinalem Pazmannum [...] consiliarium nostrum secretum, amicum nostrum carissimum 

cum eadem de publicis adeoque extremis nostris et eiusdem reipublicae necessitatibus acturum 

mitteremus [...]” II. Ferdinánd Ludovico Ludovisi bíboroshoz, Bécs, 1632. február 5. BAV 

Boncomp.–Ludov., cod. E 98, fol. 9r–10v. – A pápához, a bíborosi kollégiumhoz és néhány más 

bíboroshoz címzett, Ludovisiéval gyakorlatilag egyező szövegű credentionalisai: Aloysius 

MEDNYÁNSZKY, Petri Pázmány [...] legatio Romana, Pest, 1830, 9–14, No. 1–5. – A pápához és 

Francesco Barberinihez küldöttek eredetije: BAV Barb. Lat., vol. 6839, No. 8–9. 
21 Követi instrukciója: MEDNYÁNSZKY, i. m., 29–39, No. XVIII.  
22 BALANYI György, Pázmány Péter népszövetségi tervezete, Katholikus Szemle, 47(1933), 

256–268. Vö. még ItK 96(1992), 324–325. 
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zárdalátogatásának engedélyeztetése, a bécsi püspök számára a bíbor kieszközlése, a 

prágai Károly Egyetem jogainak pápai elismertetése.)23  

Nem feladatom a római hónapok az eddigi feldolgozások és közzétett források ré-

vén jól ismert eseménytörténetének újbóli rekonstruálása.24 VIII. Orbán pápaságának 

jellemzői és Pázmány céljai összevetéséből magától kitetszik, hogy még küldetése 

apróbb vonatkozásaiban is nagyrészt az elutasítás tényével kellett számolnia. A római 

események ezt igazolják is. Egy, a későbbi történések szempontjából lényeges szálat 

mégis érdemes megragadni. Kevésbé köztudott, hogy Bécsből Harrach bíborost szin-

tén útnak indították Rómába a pápa megnyerésére. Pázmány folyamatban lévő tárgya-

lásainak eredménytelensége hírére Lipót főherceg például egyenesen tőle várta a ked-

vező fordulat elérését.25 A prágai érsek megjelenését nem fogadta akkora elutasítás az 

Apostoli Szék részéről, nem kísérték olyan hangos viták, mint Pázmány esetében. 

Segélyt kérő császári követek azelőtt, s azután is gyakran megfordultak a pápai ud-

varban, egyiküket sem igyekeztek úgymond ennyire „dezavuálni”.26 A század máso-

dik felében Girolamo Colonna, Friedrich von Hessen-Darmstadt és Carlo Pio nem-

csak bíboros-protektorként, hanem hivatalos császári követi minőségben képviselték a 

birodalmi ügyeket.27 Kézenfekvő, de nem teljesen kielégítő magyarázattal a prímásra 

jellemző natura cholerica szolgálhat, amelynek megnyilvánulásaival az elkövetke-

zőkben is találkozhatunk még. De a már megérkezésének pillanatában kirobbantott 

viták arra utalnak, hogy a Barberinik eleve ellenszenvvel tekintettek Pázmányra és 

missziójára. Az esztergomi érsek követi címe el nem ismerése kapcsán nyilvánosságra 

                                                           
23 MEDNYÁNSZKY, i. m., 18, No. 10 és 23, No. XV; PÖL, II, 303, No. 749. – Később kötelessé-

ge lett volna még a birodalmi főpapok felszentelésükkel való visszaélésének orvosoltatása. 

II. Ferdinánd Pázmányhoz, Bécs, 1632. május 22. Kiadva: Iacobus Ferdinandus MILLER, Epistolae 

[...] Petri Pázmány, Buda, 1822, 100–102, No. 164. Eredetije: Archivio di Stato (= AS) di Roma, 

Archivio Sforza–Cesarini, Parte I, busta 14 [ord. cron.]. – A bíborost elutazása megakadályozta a 

feladat teljesítésében, ez Paolo Savelli állandó követre maradt (lásd Ferdinánd ugyanaznap hozzá írt 

levelét, uo.), a Pázmányhoz intézett mandátum így került a Savellik levéltárába. 
24 PÖL, II, 250–332, No. 718–758; FRANKL [FRAKNÓI], III, 14–46; FRAKNÓI, Magyarország 

összeköttetései a szentszékkel, i. m., III, 305–324. 
25 Levele Paolo Savellihez, Innsbruck, 1632. június 20. AS di Roma, Arch. Sfor.–Ces., p. I, bus. 

228 [ord. cron.]. 
26 Mint például Dietrichstein bíboros 1601-ben. Vö. II. Rudolf 1601. február 21-i utasítását: 

ÖStA HHStA Staatenabteilungen, Rom, Diplomatische Korrespondenz, Fz. 50. 
27 Jelentéseik (1651–1689): ÖStA HHStA Rom, Dipl. Korr., Fz. 58. 60–67. – A bíboros-

protektorok diplomáciai szerepére lásd Richard BLAAS, Das Kardinalprotektorat der deutschen und 

der österreichischen Nation im 18. und 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Österreichischen Staats-

archiv, 10(1957), 148–151. 
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hozott tiltakozó iratát (Intermittere non possum...)28 kifejezetten a pápa és a Szentszék 

elleni, rágalmakon alapuló támadásnak tekintették, sőt Pázmányt egyenesen bíborosi 

esküjének megszegésével vádolták.29 Bár megelőzően a spanyol Borgia kardinális 

konzisztóriumbeli ünnepélyes tiltakozása VIII. Orbán politikája ellen amúgy is fe-

szültté tette a helyzetet,30 a Pázmánnyal szembeni ellenérzések legfontosabb okát in-

kább bíborosi kinevezésének hátterében találhatjuk meg. 

3. A konfliktus előzménye: bíborosi kinevezése 

A XVII. századi bíborosi promotiók tanulmányozása során azon érdekes megállapí-

tásra juthatunk, hogy Pázmány 1629. évi kinevezésében igen csekély szerepet játszott 

az a tevékenysége, amellyel az utókor tiszteletét leginkább kivívta. A második utóda, 

Lippay György bíborossága érdekében tett császári ajánlások például tele vannak a 

katolikus hit terjesztésében véghezvitt tetteinek elősorolásával, melyeket a kortársak 

még Pázmányéival egyenrangúan értékeltek, kinevezése mégis elmaradt.31 Róma a 

nem itáliai főpapoknak ekkoriban már kizárólag uralkodói ajánlások nyomán és saját 

politikai érdekei függvényében adta vagy tagadta meg a bíbort.32 II. Ferdinánd – kö-

                                                           
28 PÖL, II, 268–271, No. 728. 
29 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma 1632. április 17. BAV Barb. Lat., vol. 7064, fol. 

69rv. – A bíborosi eskü szövegében szereplő kitételek szoros értelmezésben valóban szolgáltattak 

némi alapot az államtitkár érveléséhez. Pázmány nem véletlenül vonakodott korábban letételétől. Vö. 

TUSOR Péter, Petri Pázmány epistulae, acta notationesque inedita, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 

– Regnum, 1997/1–2, 115–118, No. 15. 
30 A pápa ezután megtiltotta Borgiának, hogy spanyol követi tiszte miatt látogassa a Sant’Uffizio 

üléseit, ugyanakkor az ő követi címét még nem vonta kétségbe. Savelli jelentése II. Ferdinándhoz 

(ciffre), Róma, 1632. március 13. ÖStA HHStA Rom, Dipl. Korr., Fz. 52.  
31 Lásd a X. Incéhez és Fabio Chigi államtitkárhoz benyújtott memoriálékat: Archivio Segreto 

Vaticano (= ASV), Miscellanea Armadia I–XV, Arm. I, vol. 11, fol. 365r–366v és 367r–368v; BAV 

Biblioteca Chigi, vol. N III 72, fol. 202r–205v (Ragioni che ponno esser di motivo perchč la Santitŕ 

di N. Signore promova l’Arcivescovo di Strigonia); valamint III. Ferdinánd 1652. május 27-i 

nominációját: ASV Archivio di Segreteria di Stato, Lettere dei Principi e Titolati, vol. 63, fol. 33rv. 

Ez utóbbit idézi GALLA Ferenc, Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a 

katolikus megújulás korából, I (Regnum-Könyvek, Egyháztörténeti Források, 1) – Klny. Levéltári 

Közlemények, 24–25(1946–1947), 111. 
32 A Szent Kollégiumról és a tagjai közé kerülés módjairól legújabban Christoph WEBER, Senatus 

Divinus. Verborgene Strukturen im Kardinalskollegium der frühen Neuzeit (1500–1800) = Beiträge zur 

Kirchen- und Kulturgeschichte 2, Frankfurt a. Main, 1996. WEBER nem foglalkozik a koronabíborosok-

kal (uo., 12–134), ám megállapításaival szoros összhangot mutat a fenti összegzés. 
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zépkori eredetű és folyamatosan gyakorolt szokásjog alapján – már a 20-as évek ele-

jétől ugyanazokat a személyeket javasolta minden évben állhatatosan a pápáknak, a 

listára Pázmány csak 1626-ban, Harrach prágai érsek előléptetése után került fel.33 

Kiválasztása a Szentszék meghatározott cél érdekében hozott, saját döntése volt.34 

Annak ellenére így volt ez, hogy végül Bécsben is külön lépéseket terveztek az esz-

tergomi érsek érdekében, ám az erre szóló utasítás csak a november 19-i konzisztóri-

um után jutott el a császári követhez.35 

Pázmány ügyes és következetes politizálása nyomán kapta meg a bíbort. A csá-

szárt a mantovai események kapcsán itáliai háború megindításától visszatartani 

igyekvő s kizárólag e célból Bécsbe küldött Giovanni Battista Pallotto rendkívüli, 

majd rendes nuncius erőfeszítéseinek egyik leghathatósabb támogatóját ugyanis a 

magyar prímás személyében találta meg. Már 1628. július 2-i jelentésében rendkívül 

kedvező jellemzést nyújt róla Rómának: „Szinte hihetetlen, mennyire becsülik és tisz-

telik ezt a főpapot az udvarnál, s mindenekelőtt a császár, a trónörökös, Eggenberg 

herceg és a gyóntató atya, s valóban egyedüli erénye, jámborsága, okossága, tudomá-

nya, és különösen ritka ékesszólása nemcsak saját nyelvében, hanem a latin terén is. 

Ezért remélhető, hogy erőfeszítései gyümölcsözőek lesznek úgy őfelségénél, mint 

minisztereinél”.36 Tíz nappal később arról tudósít, hogy Pázmány egy beszélgetésük 

                                                           
33 II. Ferdinánd VIII. Orbán pápához. Bécs, 1626. október 5. BAV Barb. Lat., vol. 6836, No. 9; 

említi GALLA, Magyar tárgyú pápai felhatalmazások...,  i. m., 109. – L. még Ferdinánd 1621. októ-

ber 1-i, 1622. április 24-i és szeptember 17-i utasításait Savellihez, valamint ennek 1625. október 2-i 

jelentését. HHStA Rom, Dipl. Korr., Fz. 50 és 51. 
34 Lásd alább Forró Györgynek a 46. jegyzetben idézett levelét. 
35 Savelli követ november 10-én kérte, jócskán az események után baktatva, a jelöltek rangsoro-

lását. HHStA Rom, Dipl. Korr., Fz 52. – II. Ferdinánd már október 25-i és 30-i mandátumaiban 

Pázmány külön ajánlására adott utasítást, de levelei csak november 22-én érkeztek meg. Lásd Savelli 

jelentését II. Ferdinándhoz, Róma, 1629. november 24. HHStA Rom, Dipl. Korr., Fz. 52. – Bécsben 

nem fogadta mindenki örömmel Pázmány kiválasztását, voltak akik Wolfradt kremsmünsteri apátot 

látták volna szívesebben (FRANKL [FRAKNÓI], II, 327), ez azonban a bécsi udvarban november–

decemberben érvényre jutó Eggenberg–Trauttmansdorff-ellenes törekvések következménye volt. A 

Hofkammer elnökét (aki végül sosem nyerte el az általa valóban hőn áhított méltóságot) II. Ferdinánd 

december 5-én, Pázmány bíborát megköszönve ajánlotta első ízben VIII. Orbánnak. Vö. Benedikt 

PITSCHMANN, Kaiserliche Bemühungen um den purpur für Abt Anton Wolfradt von Kremsmünster, 

Römische Historische Mitteilungen, 11(1969), 85–86 és 92–93. 
36 Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. R. 4: Nuntiatur des 

Pallotto (1628–1630) I–II, hrsg. v. Hans KIEWING, Berlin, 1895–1897, I 123. – A mantovai helyzetet 

és az ezzel kapcsolatos bécsi fejleményeket ismerteti: Robert BIRELEY, Religion and Politics in the 

Age of the Counterreformation: Emperor Ferdinand II, William Lamormaini S. J., and the 

Formation of Imperial Policy, Chapel Hill, 1981, 94–100.  
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során kifejtette neki mindazon veszélyeket, amelybe Magyarország, a birodalom és az 

osztrák ház kerülne, ha a császár háborút indítana Itáliában: ez „teljesen tönkretenne 

mindent, amit a katolikus vallás II. Ferdinánd országaiban elért, prédául vetné azt a 

töröknek, Bethlennek és Dániának”.37 Pallotto augusztus 5-én Pázmány erőfeszítéseit 

Lamormaini gyóntató és a savoyai követ törekvéseivel együtt „igaznak” jellemzi, de 

kételkedik, hogy ellensúlyozni tudják-e a többi miniszter befolyását.38 A prímás 1629 

márciusában újra fellépett az olasz háború terve ellen a török és Bethlen támadásának 

veszélyére hivatkozva.39 Áprilisban azzal a feladattal kapta kézhez Francesco 

Barberini bíboros-államtitkárnak40 az itáliai háború ügyében Palottóhoz intézett titkos 

jegyzékét a császárral és a trónörökössel folytatandó megbeszélések mikéntjéről, 

hogy a benne foglaltakat ő is igyekezzék kieszközölni az uralkodónál.41 Majd július-

ban Pallotto első helyen Pázmányt javasolta, hogy teljhatalmú követként Itáliában 

járuljon hozzá a helyzet rendezéséhez.42 Az államtitkár különösen jó néven vehette a 

nuncius szeptember 15-i soraiban foglaltakat, miszerint az esztergomi érsek azt 

mondta Lamormaininek, hogy ha ő lenne a császár gyóntatója, nem oldozná fel mind-

addig, amíg nem hagy fel az olasz háború gondolatával.43  

Pázmány bíborosi kinevezésére kétségkívül II. Ferdinándnak tett (VIII. Orbán 

uralkodása alatt utolsó ilyen jellegű) gesztusként, a császár itáliai háborúba lépését 

ellenző bécsi békepárt pozícióinak erősítése, a németeket Olaszországtól hagyomá-

nyosan távol tartani igyekvő pápai külpolitika támogatása céljából került sor. Éppen 

abban az időben, amikor a császári csapatok már Mantova felé közeledtek.44 Frances-

co Barberini mindezt egyértelműen közli is a bécsi nunciussal 1629. december 6-i 

                                                           
37 Nuntiaturberichte, I, 123. 
38 Nuntiaturberichte, I, 157. 
39 Nuntiaturberichte, II, 94–95. Eredetiről idézi FRAKNÓI, Pázmány Péter, i. m., 177.  
40 Valójában a pápai diplomáciát is irányító bíboros-nepos. Az államtitkárság vezetője ekkor 

még csupán érseki rangot viselő, alárendelt személy. A mai értelemben vett bíboros-államtitkárról 

valójában csak X. Ince pápaságától beszélhetünk. Vö. Andreas KRAUS, Amt und Stellung des 

Kardinalnepoten zur Zeit Urbans VIII. (1623), Römische Quartalschrift, 53(1958), 238–243; UŐ: 

Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII. 1623–1644, Suppl. Heft Römische Quartalschrift 

29, Rom–Freiburg Br.–Wien, 1964; UŐ: Der Kardinal-Nepote Francesco Barberini und das 

Staatssekretariat Urbans VIII, Römische Quartalschrift, 64(1969), 191–208. 
41 Nuntiaturberichte, II, 98 (1629. április 28.). 
42 Nuntiaturberichte, II, 265 (1629. július 28.). Az előző évben Bécs is foglalkozott ezzel a gon-

dolattal. Pallotto 1628. június 10-i ciffréje uo. I 84.  
43 Nuntiaturberichte, II, 176. Eredetiről idézi FRAKNÓI, Pázmány Péter, i. m., 177. Vö. BIRELEY, 

i. m., 94. 
44 BIRELEY, i. m., 95–96. 
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jegyzékében: a magyar prímásnak a központi egyházkormányzat újdonsült tagjaként 

az itáliai béke megőrzését, illetve helyreállítását és a Szent Kollégium tagjai kiváltsá-

gainak tiszteletben tartását kell elérnie.45 Pázmány maga is tisztában volt azzal – rész-

ben Forró György jezsuita provinciális információi alapján46 –, hogy előléptetését a 

pápai diplomácia irányítójának köszönheti. Háláját 1630. január 18-i levelében juttat-

ta kifejezésre Barberininek.47 Ám ennek ellenére, amint hazatérte utáni éles összeszó-

lalkozásukban Pallotto utóda, Ciriaco Rocci nuncius a szemére is vetette, ő mégsem 

tekintette magát a Barberini-ház engedelmes kreatúrájának.48 A kikristályosodott poli-

tikai nézetekkel rendelkező Pázmány alkalmatlan volt a kiválasztott szerepre. Tevé-

kenysége központjában mindenkor anti-protestantizmusa és törökellenessége állott, a 

kínálkozó alkalmat (momentum temporis) mindig e céljai érdekében igyekezett meg-

ragadni.49 1629-ben ugyan hasznos szolgálatokat tett a pápai külpolitikának, hogy 

megakadályozza a Habsburgokat Nyugaton még inkább lekötő újabb front megnyitá-

sát, 1632-ben viszont már az Egyházi Államéval ellentétes célokat képvisel, hiszen a 

dinasztia esetleges bukása Magyarországra és a hazai katolicizmusra nézve beláthatat-

lan következményekkel járt volna. VIII. Orbán azonban kizárólag avégből tette kardi-

nálissá a jezsuita Pázmányt, hogy Róma érdekeit képviselje Bécsben, s nem azért, 

hogy a Habsburg-érdekek szószólójaként érkezzen a pápai udvarba.  

Más okot is találhatunk, ami miatt az Apostoli Széknél – a küldetés céljain túl – 

vegyes érzelmekkel tekintettek a magyar prímás útja elé. Pázmány már közvetlenül 

kinevezése után kapcsolatba került Filippo Colonnával, a Barberinik belső ellenzéké-

nek számító spanyol párt egyik vezetőjével. A gran contestabile az elsők között gra-

tulált előléptetéséhez, mintegy jelezve, hogy nagy jelentőséget tulajdonít az esemény-

nek. Az újdonsült kardinális köszönő levelében a kötelező udvariasságon túlmutató 

kijelentéssel fejezte ki együttműködési hajlandóságát: „[Excellenciádat] kérem, hogy 

legyen biztos tiszteletemben és legkészségesebb elhatározásomban, hogy szolgáljak 

Önnek és dicső házának, amely oly sok érdemet szerzett az osztrák ház szolgálatában, 

és ezt hatásosan meg fogom mutatni minden alkalommal, amelyet nekem kínálni fog, 

                                                           
45 Nuntiaturberichte, II, 390. 
46 Lásd Forró levelét Francesco Barberinihez, Graz, 1630. március 31. BAV Barb. Lat., vol. 

7056, fol. 58rv . – Az osztrák rendtartomány provinciálisa Pázmány kinevezése idején Rómában tar-

tózkodott (uo.). 
47 PÖL, II, 90–91, No. 571.  
48 GALLA, Harminckilenc [...] Pázmány-levél, i. m., 30*–33*, No. 46.  
49 Vö. HARGITTAY, VARGA, i. m., 108. 
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miként erről levelem bemutatójától, Cattaneo apáttól bőségesebben értesülni fog.”50 

Bár e téren további érdemi információink nincsenek, az bizonyosnak tűnik, hogy szo-

ros római együttműködése a spanyol–osztrák párttal (lásd számos tárgyalását Borgia 

bíborossal)51 nem volt előzmények nélküli. 

4. Hazatérés Rómából. A követség első terve 

Pázmány a teljes kudarc élményével volt kénytelen végleg búcsút venni az Örök Vá-

rostól. Elutazására minden tüntető sietsége ellenére a szertartásos barokk udvariasság 

keretei között került sor. Míg Rómában igyekezett a lehetőségekhez mérten körülte-

kintően eljárni,52 közvetlenül anconai tengerre szállása előtt – roppant óvatlanul – már 

nyíltan hangot adott elégedetlenségének: 1. Nem tudta elérni, hogy a katolicizmus 

végveszélyében a pápa kinyilvánítsa részvételét egy, a megmentésére irányuló ligá-

ban. 2. Nem volt képes pénzsegélyt kieszközölni. 3. A pápa részrehajló a franciák és 

Savoya irányában, bizonyítéka van a velük folytatott titkos tárgyalásokról. Barberini 

államtitkár június 14-i Rocci nunciushoz intézett jegyzékében felháborodottan utasí-

totta vissza Pázmány rögvest tudomására hozott szavait. Szerinte VIII. Orbán nem 

zárkózott el a protestánsellenes szövetség gondolatától, csupán annak formájával nem 

értett egyet, küldött pénzsegélyt, a harmadik állítással kapcsolatban pedig egyenesen a 

magyar kardinális lelkiismereti felelősségét emlegette: „Ha őeminenciája ilyen hamis 

gondolatokat terjeszt rágalmazva a Szentatyát, a legszigorúbban számot kell majd 

adnia Isten előtt, és kötelezve lesz, hogy orvosollja... a megbotránkozást és a kárt, 

amelyet a hívek lelkeiben okozott.”53 

                                                           
50 Biblioteca Santa Scolastica (Subiaco), Archivio Colonna, carteggio Filippo Colonna, busta di 

anno 1629, [ord. cron.]. Közlését lásd Függelék No. 1. 
51 FRANKL [FRAKNÓI], III, 26. – Borgia volt az egyik fő támogatója és kieszközlője annak, hogy 

Madridban elrendeljék a Pázmánynak 1626-tól járó évdíj elmaradt részleteinek kifizetését. Ennek 

érdekében szükségét látta, hogy már a prímás római tartózkodása idején, s később is lépéseket te-

gyen. Lásd levelét Pázmányhoz, Róma, 1632. szept. 11. PL AEV No. 169.  
52 Ehhez két újabb adalék. Hogy tárgyalásaihoz rendelkezzék a szükséges információkkal, már 

megérkezésekor arra kérte Trauttmansdorffot, hogy tudósítsa a bécsi udvarban történtekről (lásd a 17. 

jegyzetben idézett április 3-i levelét). Tudatában lehetett annak is, hogy Bécs nemcsak az ő jelentéseiből, 

hanem Savelli követ révén más csatornákon keresztül is tájékozódik tevékenységéről. Vö. II. Ferdinánd 

utasítását Savellihez, Bécs, 1632. április 9. AS di Roma, Arch. Sfor.–Ces., bust. 14 [ord. cron.].  
53 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1632. június 14. BAV Barb. Lat., vol. 7064, fol. 

101r–102r. Vö. FRANKL [FRAKNÓI], III, 46 (Roccinak a jegyzék tartalmát nem Pázmánnyal, hanem 

Grimaldival kellett közölnie). 
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A bíboros-nepos felindultsága érthető. Pázmány római működése gyakorlatilag 

lehetetlenné tette a Szentszék semlegessége látszatának fenntartását. (Hogy érveit 

mennyire nem tudták kielégítően megcáfolni, arra igen jó példa azon emlékirat meg-

formázása, amelyet annak igazolására állítottak össze a Kúriánál, hogy a németorszá-

gi helyzet nem indokolja az Angyalvárban V. Sixtus által letétbe helyezett egymillió 

arany igénybevételét.)54 Ráadásul a prímás útra kelte után mégis tanácsosabbnak lát-

ták, ha nem is a kért, de egy jelentősebb összegű pénzsegély (130 000 birodalmi tal-

lér, cca. 60 000 scudi) kiutalását.  

Ez a fordulat Pázmány missziójának értékelését gyökeresen megváltoztatja. Kül-

detésének egyik fő pontját, a pénzsegély megszerzését, a pápai liga létrehozása mel-

lett a „kisebbik lehetetlent” sikerült teljesítenie. Az eredmény jelentőségét mi sem 

mutatja jobban, hogy a harmincéves háború megelőző időszakában egy császári követ 

sem volt képes egy összegben ekkora támogatást kieszközölni az Apostoli Széktől.55  

Az 1632. tavaszi római követség, eme utólagos és már nem várt siker következ-

ménye kettős volt. Mivel az osztrák–spanyol párt Rómában hosszú idő óta csupán ezt 

az egy eredményt tudta felmutatni, Bécsben és Madridban fontolóra vették a prímás 

visszaküldését Itáliába. A Szentszék viszont kész volt ezt minden eszközzel megaka-

dályozni. A Barberinikkel tudniillik végleg és visszavonhatatlanul megromlott a ma-

gyar kardinális személyes és politikai kapcsolata. Azok nem csupán hálátlan hívük-

nek, hanem – ellenzékük vezéreihez, Borgia és Ludovisi bíborosokhoz hasonlóan56 – 

immár egyik legfőbb politikai ellenfelüknek tekintették a bíborosi kollégiumban. 

Bécsbe visszatérve Pázmány jelentést tett a Titkos Tanácsnak. Rómában kíváncsi-

an várták az erről szóló értesítéseket, de azon túl, hogy beszámolója nem volt kedvező 

                                                           
54 Pedig V. Sixtus vonatkozó bullájának 4. pontja egyértelműen kimondja, hogy az összeg fel-

használható „si manifestum periculum immineat, ne aliqua ex Christianis provinciis ab infidelibus et 

catholicae ecclesiae hostibus occupetur”. A forrást közli, s legfőbb tanúságaként az egyházjognak 

egy itáliai középállam érdekeit szolgáló felhasználását tartja Konrad REPGEN, Finanzen, 

Kirchenrecht und Politik unter Urban VIII: Eine unbekannte Denkschrift aus dem Frühjahr 1632, 

Römische Quartalschrift, 56(1961), 62–74. – Az irat az akkoriban államtitkár-helyettes Ceva érsek 

Pázmány követségével kapcsolatos anyagában található: ASV Miscellanea Armadia I–XV, Arm. III, 

vol. 47, fol. 136r–153v (Scritture pertinenti alla lega proposta dal signor cardinale Pazman). 
55 Legalábbis Dieter ALBRECHT kimutatásai szerint: Zur Finanzierung des Dreissigjährigen 

Kriges. Die Subsidien der Kurie für Kaiser und Liga 1618–1635, Zeitschrift für bayerische 

Landesgeschichte, 19(1956) 534–567. – Csak összehasonlításul: az 1618 és 1621 között V. Pál által 

adott segítség összege 228 000 scudi volt (uo. 539). – Bécs voltaképpen már kezdetben csupán egy 

nagyobb pénzsegély kieszközlését várta a prímástól. Vö. II. Ferdinánd utasítását Savellihez, Bécs, 

1632. április 9. (52. jegyzet). 
56 Vö. Barberininek a 29. jegyzetben idézett soraival. 
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számukra, pontos információkat nem tudtak szerezni.57 A pápai diplomácia közben 

kísérleteket tett arra, hogy diszkreditálja a prímás szavait.58 Bár a segélyt hozó 

Grimaldi rendkívüli nuncius többször volt kénytelen arról panaszkodni, hogy nem 

tudja ellensúlyozni az esztergomi érsek jelentésének hatását,59 az államtitkárság elis-

meréssel nyugtázta ebbéli erőfeszítéseit, s kilátásba helyezte a hazatérő Harrach kar-

dinális közreműködését is.60 Augusztus 14-én Grimaldi viszont már arról ír, hogy 

pontosan ugyan nem tudja, mit mondott Pázmány a Tanácsban, de amit a miniszterek-

től hallott, azok szerint nem beszélhetett rosszul. Amikor említette, mindenki nagyon 

meg volt lepődve a bíborosnak Rocci nunciussal való összeszólalkozásán.61 

Pázmány tudniillik a hazai környezetben nem tudván türtőztetni magát még július 

közepén rendkívül éles szóváltásba keveredett a bécsi pápai követtel. Felhozta összes 

személyes sérelmét: „A legkevésbé sem elégedetten tértem vissza Rómából, én vagyok a 

legkevésbé becsült kardinális, aki valaha odament, minthogy őszentsége nem csak hogy 

semmit nem adott meg nekem az őfelsége nevében elé terjesztett dolgok közül, de még 

egy helyet sem méltóztatott számomra juttatni valamelyik kongregációnál, akár az 

Officiumnál, akár a Propagandánál... Milyen bánásmód ez egy olyan állású emberrel, 

mint én? Őszentsége nem akart elismerni császári követnek. Én Esztergom érseke va-

gyok, pátriárka, született követ (legatus natus), Magyarország prímása, s már 150 éve 

nem járt Rómában egy esztergomi érsek sem rajtam kívül.” Külön kifogásolta, hogy 

nem úgy fogadták mint Harrach bíborost, aki „helyet kapott a Propaganda kongregáció-

ban, számos járadékot és más kegyeket nyert el”, valamint hogy „nem tudatták vele a 

pénzsegély ügyében hozott döntést, amelynek küldését őfelségének a pápa már az ő 

elutazása előtt elhatározta”. A prímást annyira elragadta az indulat, hogy Roccit egysze-

rűen csak „uraságod”-nak (!) szólította, azt fejtegette, hogy sem a salzburgi sem az esz-

tergomi érsek nem köteles elismerni a nuncius precedenciáját, s kijelentette: „őt ugyan 

Róma soha többé nem fogja látni”. Replikáiban a pápai követ higgadtan arra emlékez-

                                                           
57 FRANKL [FRAKNÓI], III, 47. 
58 Grimaldi jelentése Barberininek (ciffre), Bécs, 1632. július 17. BAV Barb. Lat., vol. 6978, fol. 

41r. 
59 Grimaldi jelentése Barberininek (ciffre), Bécs, 1632. július 3. BAV Barb. Lat., vol. 6978, fol. 

14v. – Továbbá július 24-i titkosított jelentésében Grimaldi arról ír, hogy megismertette a valós érve-

ket (legitime ragioni) az uralkodóval, amelyek a pápát akadályozták abban, hogy tagja legyen a Páz-

mány által felvázolt szövetségnek, majd augusztus 7-én arról tudósítja Barberinit, hogy II. Ferdinánd 

nem nagyon hisz neki, vélhetően azért, mert Pázmány átadta a pápa általa küldött korábbi válaszát. 

BAV Barb. Lat., vol. 6978, fol. 14v. 52rv. 74r. (ciffre). 
60 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1632. augusztus 7. BAV Barb. Lat., vol. 7064, 

fol. 125rv. 
61 BAV Barb. Lat., vol. 6978, fol. 76r (ciffre). 
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tette Pázmányt, hogy elsősorban bíborosnak kell tekintenie magát, és Borgia kardinális-

sal együtt vegyék végre tudomásul, hogy legfőbb fejük és pártfogójuk a pápa, továbbá 

hogy Harrach a kellő módon juttatta kifejezésre igényét a különféle kiváltságokra, neki 

pedig meg kell azzal elégednie, hogy VIII. Orbán a Grimaldival küldött brévében meg-

említette: nagyobbrészt az ő hathatós kérlelése miatt döntött a segítség mellett.62  

Ha a nuncius e sorait kritikusan is kell szemlélnünk – hiszen objektivitása, amint 

azt záró mondata bizonyítja, megkérdőjelezhető: „olyan ember ő [ti. Pázmány], aki 

nagyra van a saját véleményével, és azt hiszi, többet tud a világ minden emberénél, 

[...] meggyőződésem, hogy igen elégedetlen, s amikor lehetősége lesz, tettekkel fogja 

kimutatni rosszindulatát” –, mégis egyedüli forrásként mutatja be Pázmány római 

eseményekkel kapcsolatos érzelmeit és dilemmáját. Azt tudniillik, hogy misszióját 

voltaképpen sikerrel teljesítette, de ennek eredményeit Rómában nem volt képes ka-

matoztatni, talán idő előtt tért vissza.63  

A folytatásra az állandó római császári követ, Paolo Savelli halála nyújtott alkal-

mat. A Grimaldi augusztus 14-i jelentésében hirtelen feltűnő békülékeny hangnem 

korántsem véletlen. Bécsben már a hónap elején felvetődött az esztergomi érsek visz-

szaküldésének gondolata. Rocci augusztus 7-én értesíti Barberinit, hogy a Titkos Ta-

nács elnökével, Hans Ulrich von Eggenberggel beszélgetve szó esett Pázmányról is, s 

a herceg megemlítette, hogy a prímás vissza fog térni Rómába. A nuncius nem lelke-

sedett az ötletért: „Mi célból, hogy ellenérzéseket keltsen, excellenciád nálam jobban 

ismeri ezt az embert, aki becsvágyó, mindenkinél többet akar tudni a császári tanács-

ban.” (Erre a herceg mosolyogva csak ennyit válaszolt: „Igen, jól ismerem a bíboros 

urat, még abból az időkből, amikor jezsuita volt.”)64 Hogy Pázmány ekkor hogyan 

vélekedett a személye körül folyó tervezgetésekről, nem tudjuk pontosan. Minden-

esetre tény, hogy augusztus elején ismét élénk figyelemmel kíséri a római történése-

ket. Augusztus 9-én – úgy tűnik, saját kezdeményezéséből és nem felkérésre – négy 

emlékiratot intézett az uralkodóhoz. Ezekben hatékony fellépést sürget az osztrák–

spanyol oldalon álló főpapokat ért pápai diszkriminációk ellenében. Véleményt nyil-

                                                           
62 Rocci beszámolóját a vitáról kiadta GALLA, Harminckilenc [...] Pázmány-levél, i. m., 30*–

33*, No. 46. – Barberini a nuncius e jelentésére válaszolva megelégedettségét fejezte ki a válaszok-

kal kapcsolatban, s szerinte Pázmány – bár a pápa gondolt rá – csak formai akadály miatt nem kapott 

helyet a kongregációkban, tudniillik mert titulusát (Szent Jeromos) nem a konzisztóriumban, hanem 

bréve útján kapta meg. Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1632. július 31. BAV Barb. Lat., 

vol. 7064, fol. 120rv. 
63 Nem tudhatta, hogy a Barberinik csupán elutazása után döntöttek a támogatás mellett. 

FRANKL [FRAKNÓI], III, 46. 
64 Rocci jelentése Barberininek (ciffre), Bécs, 1632. augusztus 7. BAV Barb. Lat., vol. 6971, fol. 8rv. 
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vánít a követség ügyében is. Bár magáról nem szól, mindenképpen azt tartja célrave-

zetőnek, hogy a császári udvarból küldjenek valakit. Név szerint Hermann 

Questemberget javasolja, de hogy egy nem helybéli olasz főúr megbízatása esetén ő 

maga volt a legalkalmasabb és legesélyesebb jelölt, részint az előzményekből, részint 

a nunciusok jelentéseiből adatolhatóan is nyilvánvaló.65 

A terv ugyanis a Szentszék diplomatáinak ellenakcióitól kísérve még szeptember 

folyamán is végig napirenden volt. Rocci augusztus 14-én örömmel újságolja, hogy 

elmúlt annak veszélye, hogy Pázmányt állandó követként Rómába küldik, a maga 

részéről mindent elkövetett ennek megakadályozására. „Úgy tűnik nekem – írja a 

továbbiakban –, hogy már ismerik őt [ti. a prímást], valaki a főemberek közül őemi-

nenciájáról szólva azt mondta nekem: Péternek hívják, és így nem csoda, hogy 

opinióiban keményebb, mint a szikla.”66 Szeptember 18-án viszont arról értesülünk 

tőle, hogy Pázmány állandó követségének tervét azok tartják napirenden, „akik ellen-

séges érzülettel viseltetnek őszentsége és dinasztiája iránt, és azt szeretnék, ha új né-

zeteltérések keletkeznének.”67  

Barberini államtitkár 1632. augusztus 28-i jegyzékében reagált a váratlan fejlemé-

nyekre. Instrukciói a teljes elutasítás jegyében fogantak. Ezek szerint ha a császár nem 

olaszt nevez ki rezidenséül, a pápa előzetes beleegyezését kell kérnie. Ha Pázmány lenne 

a jelölt, hangsúlyozni kell, hogy sohasem volt még arra példa, hogy egy bíboros ilyen 

hivatalt elvállaljon. Szerencsétlen választás lenne továbbá II. Ferdinánd részéről az is, ha 

csupán az új követ munkájának támogatására küldené Rómába a bíborost. Azt a főpapot, 

aki „úgy nyilatkozott, hogy elégedetlen a pápával és a Barberini-házzal, egy önfejű, ellen-

séges ember, aki semmiképpen sem lehet alkalmas arra, hogy őfelsége ügyeit hasznosan 

támogassa tanácsaival”. Végezetül sommásan meghagyja a nunciusnak: „Uraságod gon-

doskodjék arról, hogy hagyjanak fel a Pázmány bíboros küldetésével kapcsolatos gondo-

latokkal, amikor csak ezek felvetődnek”.68 Az államtitkár október 9-én elégedettségét 

fejezte ki nunciusának ezügyben kifejtett tevékenysége miatt, és megbízta: az eddigi ér-

veken túl, ha szükséges, hozza szóba Pázmánnyal kapcsolatban főpásztori rezidenciaköte-

lezettségét, amely szerint folyamatosan egyházmegyéje területén kell tartózkodnia, s a 

                                                           
65 PÖL, II, 339–343, No. 766–770. HANUY regesztája (No. 768.) félrevezető, a nationalis 

éppenhogy nem olaszt jelent ebben az összefüggésben.  
66 Rocci jelentése Barberininek (ciffre), Bécs, 1632. augusztus 14. BAV Barb. Lat., vol. 6971, 

fol. 15rv. 
67 Rocci jelentése Barberininek (ciffre), Bécs, 1632. szeptember 18. BAV Barb. Lat., vol. 6971, 

fol. 55rv. 
68 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1632. augusztus 28. BAV Barb. Lat., vol. 7064, 

fol. 136v–137r. 
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pápa már csak emiatt sem láthatja őt szívesen udvarában.69 Ha nem is az egyedüli, de az 

egyik legfontosabb okát annak, hogy 1632-ben Paolo Savelli utóda a római császári kö-

vetség élén végül nem Pázmány, hanem mégis az olasz Scipione Gonzaga lett, már ekkor 

a Barberiniknek a magyar bíboros küldetését ellenző törekvéseiben találhatjuk meg.70 

5. A bíboros-protektor 

Gonzaga (Principe di Bozzulo e Sabionetta) azonban nem volt alkalmas a római oszt-

rák–spanyol párt újjászervezésére. Az esztergomi érsek visszatérésének előmozdítá-

sában – mint már Fraknói nyomán láthattuk – a spanyolok vették át a kezdeménye-

zést. Másfél évnyi folyamatos tárgyalások után 1634 őszére lezárult a részletek, az 

anyagi feltételek tisztázása. Pázmány nem hivatalos követként, hanem Magyarország 

és az örökös tartományok illetve csak Magyarország bíboros-protektoraként tért volna 

vissza.71 Az osztrák–spanyol párt nagy várakozással tekintett a magyar bíboros meg-

érkezése elé, amelyet Itáliában már 1634 elején biztosra vettek.72 Pázmány maga is 

szemmel láthatóan figyelmesebben ápolta ekkoriban olasz kapcsolatait, legalábbis az 

ebből az időszakból különösen nagy számban fennmaradt, főként császárpárti kardi-

nálisokhoz írt, illetve tőlük kapott lettere di complimenti erre utal.73 

Az utazást az Egyházi Állam vezetése csak nyomatékosabb egyházfegyelmi esz-

közök kilátásba helyezésével tudta megakadályozni. A Szentszék egyre keményedő 

álláspontját megint csak a diplomáciai levelezés, egy nagyobb és három kisebb állam-

titkári jegyzék, valamint egy nunciusi jelentés segítségével kísérhetjük nyomon. 

                                                           
69 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1632. október 9. BAV Barb. Lat., vol. 7064, fol. 159v. 
70 Gonzaga követi jelentései: ÖStA HHStA Rom, Dipl. Korr., Fz. 52 és 54. – Néhány feltételez-

hető egyéb ok: az idő rövidsége (a prímás útja hosszabb előkészítést igényelt volna), néhány itáliai 

család hagyományos versengése a követi címért, a pénzügyi fedezet biztosításának nehézségei stb. 
71 Lásd alább a 78., 80. és 82. jegyzeteket. – A bíboros-protektor (azaz egy ország, szerzetesrend 

egyházi – s részben politikai – ügyeinek pártfogója és mozgatója a Kúriánál) tisztére a korábbi iroda-

lom összefoglalásával: Alfred A. STRAND, Breslaus Kardinalprotektor an der römischen Kurie, 

vornehmlich im 16. Jahrhundert, Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 29(1971), 90–92; vala-

mint különösen BLAAS, i. m., i.h. 
72 Lásd Girolamo Colonna bíboros és az ő környezetéhez tartozó Francesco Angelelli leveleit 

Pázmányhoz. Bologna, 1634. február 8. és január 31. Másolataik: PL Archivum Saeculare (= AS), 

Acta Protocollata, Protocollum G, 26–27 és 261–262. 
73 Vö. Pázmány mintegy tucatnyi levelét Girolamo Colonna bíboroshoz. Bibl. Sant. Scol., Arch. 

Colonna, Carteggio Girolamo I, passim. A hozzá írt levelek: PL AS Act. Prot., Prot. G, fol. 11–27 és 

254–288. 



 167 

Közülük a legnagyobb jelentőséggel Barberini 1634. február 4-i, Roccinak írt uta-

sítása bír. Eszerint hitelt érdemlő személytől tudomására jutott, hogy a magyar prí-

mást „a világ aktuális dolgaiban” ismét az Örök Városba akarják küldeni. Mégha a hír 

megalapozatlannak is bizonyulna, minden eshetőségre gondolva részletesen feltárja a 

Szentszék álláspontját a kérdésben. Ha tehát Pázmány követként jönne, a pápa nem 

fogja fogadni, ha mint bíboros, fel kell hívni a figyelmet rezidenciakötelezettségére. 

(Ezek két évvel korábbról már ismerősek.) Továbbá, a császár és Eggenberg herceg, 

ismervén az esztergomi érsek természetét, s azt, hogy miként viselkedett korábbi ró-

mai útja során, ha újbóli megbízatásán gondolkodnának, az világos bizonyítéka lenne 

annak, hogy nem kívánnak jó viszonyt fenntartani a pápával és az Apostoli Székkel. 

Pázmánnyal pedig személyesen is közölheti, ha mégis útra kelne, akár a követi cím, 

akár a rezideálás kapcsán egy meg nem kerülhető pápai dekrétumot fognak közvetle-

nül megérkezte előtt nyilvánosságra hozni.74 

Vagyis az Egyházi Állam vezetése előkészült arra, hogy immár nem hagyja magát 

érvekkel meggyőzni a bíborosi és követi cím összeegyeztethetőségéről, mint 1632 

tavaszán, hogy kötelező érvényű rendelkezésben mondja majd ki ennek tilalmát. 

Többek között az esztergomi érsek miatt vették tervbe, hogy a trentói zsinat előírását 

megszigorítják, a főpapok székhelyükön való folyamatos tartózkodásának érvényét 

hathatósan kiterjesztik a bíborosokra is. Pázmányt mindenáron, akár új kánoni törvé-

nyek meghozatalával is otthon maradásra kívánták kényszeríteni. 

Az államtitkár egy hét múlva, február 11-én a nunciushoz intézett jegyzékében újra 

szükségesnek látta kifejteni álláspontját a magyar prímás küldetéséről: „Pázmány bíbo-

ros jövetelével kapcsolatban már szóltam a múlt héten eminenciádnak azon vélemé-

nyemről – ugyanezt erősítem meg most is –, hogy azon kevéssé jó magatartás miatt, 

amellyel Pázmány bíboros viseli magát az ügyek tárgyalásában, a bíboros jelenléte eb-

ben az udvarban semmilyen módon sem tehet hasznos szolgálatokat őfelségének, így 

eminenciád keressen alkalmat arra, hogy meghiúsítsa ezt a küldetést.”75 (A diplomáciá-

ban talán ez az, amikor valakit persona non gratának nyilvánítanak.) A bíboros-nepost 

azonban még ezután sem hagyta nyugodni Pázmány visszatérésének gondolata. Február 

18-i első jegyzékében még csak utal a korábbi utasítások érvényességére,76 majd aznap 

                                                           
74 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1634. február 4. BAV Barb. Lat., vol. 7066, 

No. 9. – A Sant’Uffizio ülésén már januárban tárgyaltak egy ilyen bulla meghozataláról. Vö. 

Cornelio Arrigo Motmann levelét Hans Ulrich Eggenberghez, Róma, 1634. január 21. ÖStA HHStA 

Rom, Dipl. Korr., Fz. 52. 
75 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1634. február 11. BAV Barb. Lat., vol. 7066, No. 12. 
76 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1634. február 18. BAV Barb. Lat., vol. 7066, 

No. 14. – A Szentszék vezetése egyébiránt – az államtitkár Pázmány tárgyalási stílusát illető, valójá-
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ismét visszatér az ügyre, s szigorít amúgy sem túl barátságos instrukcióin: Roccit an-

nak szükség esetén való közlésére hatalmazza fel, hogy ha netalántán Pázmány követi 

címmel érkezne, még az Egyházi Állam területére sem fogják beengedni.77 

Rocci az államtitkár jegyzékére február 25-én válaszolt. Mint írja, arról szó sincs, 

hogy követi címmel ruháznák fel Pázmányt, csupán azt fontolgatják, hogy Németország 

és az örökös tartományok protektorává78 nevezik ki. A nuncius beszélt az érsekkel is 

erről, aki kifejtette: ugyan rezidenciakötelezettsége miatt lelkiismereti problémái vannak 

hosszas római tartózkodásával kapcsolatban, de szívesen lemondana érseki székéről, ha 

biztosítanák tisztes megélhetését. A spanyol követek lelkesen támogatják küldetését, 

IV. Fülöp pedig gondoskodna penziójáról.79 Pázmány időközben hazatért székhelyére, s 

az uralkodó nem határozott még a kérdésben – zárja beszámolóját a pápai követ.80 Az-

után, hogy a nuncius március 11-i jelentésében a helyzet változatlanságáról számol be, s 

arról, hogy az államtitkári utasításnak megfelelően szükség esetén fel fog lépni Pázmány 

küldetése ellen, és ha visszafogottan is, de nyilvánosságra fogja hozni a Szentszék állás-

pontját ez ügyben,81 vatikáni forrásaink végleg elhallgatnak. 

De mindezek után nem lehet kétségünk afelől, hogy 1634 őszén, amikor – miként 

Fraknói kutatásaiból tudhatjuk – már minden egyéb nehézség elhárult a prímás római 

útja elől, azt csak Barberini erre az alkalomra kilátásba helyezett instrukcióinak érvé-

nyesítése hiúsíthatta meg. 1634. december 19-én a bíboros-protektorságot Ippolito 

Aldobrandini kapta meg.82 Pázmány még fél évvel később is nem csekély csalódott-

                                                                                                                                           
ban egyoldalúan kreált politikai érvként szolgáló kritikája ellenére – értékelte a prímás diplomáciai 

képességeit. A későbbiekben tervbe vették esetleges lengyelországi legációját, talán némi kompenzá-

cióként. Vö. Scipione Gonzaga jelentését II. Ferdinándhoz, Róma, 1635. november 24. (ciffre). ÖStA 

HHStA Rom, Dipl. Korr., Fz. 52.  
77 Barberini jegyzéke Roccihoz (ciffre), Róma, 1634. február 18. BAV Barb. Lat., vol. 7066, No. 15. 
78 Németország protektorátusa Scipione Borghese 1633. október 2-án, Magyarország és az örö-

kös tartományok komprotektori tiszte Ludovico Ludovisi 1632. november 18-án bekövetkezett halála 

nyomán üresedésben volt. Joseph WODKA, Zur Geschichte der nationalen Protektorate der 

Kardinäle an der römischen Kurie = Publikationen des ehemaligen Österreichischen Historischen 

Instituts in Rom, 4/I, Innsbruck–Leipzig, 1938, 54 és 65. 
79 Vö. FRANKL [FRAKNÓI], III, i. h. (2. jegyzet). 
80 Rocci jelentése Barberininek (ciffre), Róma, 1634. február 25. BAV Barb. Lat., vol. 6974, fol. 

76rv. – A prímás esetleges lemondásával sem került volna meg minden egyházjogi akadályt, hiszen 

az csak a pápa jóváhagyásával lett volna kánonilag érvényes.  
81 Rocci jelentése Barberininek (ciffre), Róma, 1634. március 11. BAV Barb. Lat., vol. 6974, fol. 

102r. 
82 Egész pontosan: Németország protektora Dietrichstein olmützi püspök lett, Magyarországé és 

az örökös tartományoké őhelyette Aldobrandini, komprotektora pedig Carlo Pio di Savoya. WODKA, 

i. m., i. h. 
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sággal emlegeti ezt: „Őfelsége olasz embernek atta titulum protectionis haereditariarum 

prouinciarum, mint ha maga subjectusi között elégséges Cardinal ember nem találtatot 

volna” – panaszkodik Lippay György kancellárnak 1635. június 16-i levelében.83  

A Barberinik sikerrel akadályozták meg a magyar prímás bármilyen jogcímen va-

ló visszatérését a pápai udvarba. Lépéseik abba a folyamatba illeszthetők bele, amely-

nek keretében módszeresen leépítették a francia orientációval szemben álló római 

ellenzéküket. Ennek keretében távolították el XV. Gergely unokaöccsét, Ludovico 

Ludovisit,84 valamint Gaspare Borgiát,85 s akadályozták meg Pázmány újabb misszió-

ját, aki után egészen 1652-ig egy császári jelölt sem nyerte el a vatikáni bíbort.86 E 

tendencia a csúcspontot 1634 folyamán azon bulla publikálásában érte el, amely a 

püspöki rezidencia-kötelesség irracionális megszigorításával az Itálián kívüli kardiná-

lisoknak nem csak a világegyház kormányzásában való részvételüket, de még a konk-

lávén való megjelenésüket is szinte lehetetlenné tette.87 Az úgynevezett rezidencia-

bulla meghozatalának, s ezáltal a bíborosi jogosítványok megnyirbálásának egyik 

előzményéül Pázmány római követségének terve szolgált.88 A pápaság talán szüksé-

gét látta volna a magyar egyház máig legjelentősebb főpapja római jelenlétének. A 

                                                           
83 PL AEV No. 174, fol. 8. Szövegét lásd Függelék No. 3. Idézi: FRAKNÓI, Magyarország egy-

házi összeköttetései..., i. m., III, 334–335. – Pázmány itt egyértelműen magára gondolt. Dietrichstein 

és ő utána a harmadik császári kardinális, a fiatal Harrach, aki majd csak 1644-től lesz Magyarország 

és az örökös tartományok komprotektora, ekkor még szóba sem jöhetett. WODKA, i. m., 67–68. 
84 Joseph SCHNITZER, Zur Politik des hl. Stuhles in der ersten Hälfte des Dreissigjährigen 

Krieges, Römische Quartalschrift, 13(1899), 235–236. 
85 Lásd Discorso di cardinale Borgia sopra la di lui partenza da Roma per la bolla della 

residenza dei vescovi fatta dal papa [...], Biblioteca Casanatense (Roma), Ms. 1570 (XVII.42), fol. 

139r skk.  
86 Friderich von Hessen–Darmstadt („Cardinalis Hassiae–Landgraviae”) 1652. évi kinevezésére: 

Regina Elisabeth SCHWERDTFEGER, Friderich von Hessen–Darmstadt: Ein Beitrag zu Seinem Persön-

lichkeitsbild anhand der Quellen im Vatikanischen Archiv, Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 

41(1983), 169–171. 
87 Szövege: Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanum Pontificium, I–XXIV, 

ed. Aloysius TOMASETTI, Torino, 1857–1872, VIII, 457–462. – Scipione Gonzaga római követ 1634. 

július 26-i jelentésében külön is kiemeli a cardinali nazionali ellehetetlenítését. ÖStA HHStA Rom, 

Dipl. Korr., Fz 52. 
88 Ezt a kortársak is így látták Rómában. Lásd Cornelio Arrigo Motmann római ágensnek Páz-

mányhoz nem sokkal a rezidencia-bulla publikálása után, 1634. december 23-án, részben titkosírással 

írt levelét. (PL AEV, No. 148/3.) Motmann a december 12-én publikált, Sancta Synodus Tridentina 

kezdetű bulla nyomtatott szövegét is mellékelte. (PL AEV, No. 148/2.) – VIII. Orbán e rendelkezését 

a tiltakozások hatására 1635. február 8-án tovább szigorította. Az újabb bulla (Cum Nos nuper) kéz-

iratos másolata szintén megtalálható Pázmány iratai között: PL AEV, No. 148/4. 



 170 

Barberinik Egyházi Állama azonban nemcsak hogy nem tartott igényt ottani szolgála-

tára, hanem kifejezetten nem kívánatosnak tartotta azt. 

* 

Vajon miért akart Pázmány Rómába menni? Hiszen egyértelműen hajlott erre. Tervbe 

vett lemondását érseki székéről, vagyis hogy élete hátralévő éveit Rómában szándé-

kozott leélni, sem politikai ambíciókkal, sem személyes indítékokkal nem magyaráz-

hatjuk kielégítően. Minden amellett szólt, hogy visszatérjen.  

A hazai keretek közül kiemelkedve új lehetőségek nyíltak volna számára. „Nép-

szövetségi tervezetét”, vagyis a Szentszék közreműködésével egy protestáns- és főleg 

törökellenes liga létrehozását talán így vélte elérhetőnek, lehetőséget teremtve ezáltal 

irreálisnak vélt elképzelése megvalósításához. Az persze kérdéses, hogy a római 

Habsburg-párt újjászervezése és a katolikus Európa nagyobb része számára kedvezőt-

len pápai politika megváltoztatása mennyiben lett volna sikeres az adott körülmények 

között. Nem feledkezhetünk meg az Esterházy nádorral folytatott egyre jobban el-

mérgesedő vitáiról sem. 

Útja mégis magyar egyházának érdekeit szolgálta volna leginkább. Zökkenőmen-

tesen lebonyolíthatta volna utódlását az általa elért vívmányok tiszteletben tartatásá-

val. Már tudjuk, az őt követő Lósy Imrének ismét magára kellett vállalnia az érsekúj-

vári őrség fizetésének súlyos terhét, s a pisetum-jog megtartását hosszas huzavonával 

sikerült csak elérnie.89 Rómában hathatósan képviselhette volna a kongregációkban és 

bíboros-protektorként a magyar érdekeket mind a püspöki megerősítések, mind a hó-

doltsági missziószervezés terén, hogy csak ezt a 30-as évek elején hazai szempontból 

kedvezőtlenre forduló két legfontosabb szempontot emeljük ki. Nem véletlen, hogy a 

nunciussal való összezördülésekor a központi egyházkormányzat legfontosabb szer-

veiből (a Propaganda és inkvizíciós kongregációkból) való kimaradását fájlalta legin-

kább. Római javadalmaiból új jövedelemforrásokat tudott volna a magyar katoliciz-

mus számára megnyitni. Egy helyütt maga írja, hogy a római követ tartására elegendő 

évi 12 ezer tallér, s neki 16 ezerre volt kilátása,90 nem beszélve a reménybeli pápai 

penziókról. Nemhogy elestünk volna a nagyszombati egyetem megalapításától, sőt az 

pápai univerzitásként nyílhatott volna meg, mely kiváltságot Pozsonyból nem sikerült 

                                                           
89 Lósy h. n., é. n., Bécs, 1637. szeptember 8-i kérvényei és Pozsony, 1637. december 2-i emlék-

irata: ÖStA Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn, Fz. 156 (R. Nr.), fol. 21r–25v. Újabb h. n., é. n. 

szupplikációja (1638. március körül) uo., Fz. 157 (R.Nr.), fol. 256rv. 
90 PÖL, II, 341–342, No. 768. 
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megszerezni.91 Addigi helynökére, Lósyra átruházva a napi kormányzást, a fontosabb 

döntéseknél egyházi, valamint közéleti téren is jelen lehetett volna. Róma akkor sem 

volt a világ vége: a pápai futárok 11–13 nap között tették meg hetente az utat Bécsbe 

és vissza. 

A Barberinik vétója elsősorban nem a főpapnak, hanem a Habsburg-államférfinak, a 

császári politikusnak szólt. A következmények mégsem inkább politikaiak lettek – az 

olasz arisztokrata császári követek és bíboros-protektorok úgy-ahogy továbbvitték a 

birodalmi ügyeket –, hanem a magyarországi katolicizmust sújtották. Többek között 

gondolhatunk a trentói reform alappilléreinek, a felszentelt püspökök számának minimá-

lisra csökkenésére a 30-as évek végén,92 a hódoltsági pasztoráció balkáni egyházi struk-

túrákra való felépítésének megszilárdulására,93 s a magyar egyház protektorátusának és 

római képviseletének részbeni megoldatlanságára szinte végig a XVII. század folyamán. 

E téren Pázmány mindenképpen érdemi tevékenységet tudott volna kifejteni. 

De vajon nem ő maga az oka annak, hogy nem mehetett újra Rómába, hogy vi-

szonya ennyire megromlott a pápával és környezetével? Nem. Láthattuk, 1632-i misz-

szióját csak páratlanul s tudatosan erőteljes fellépése nyomán koronázta részleges, 

ahhoz elégséges siker, hogy a katolikus udvarok érdemben foglalkozzanak visszatéré-

sének gondolatával és az ehhez szükséges feltételek biztosításával. Francesco 

Barberini többszöri kifogása tárgyalásai stílusára utólagos, politikai megfontolásokból 

kreált érvelés, amelyhez némi alapot csupán Pázmánynak a visszaút során és megér-

kezése után tett kijelentései szolgáltathattak. 

Pázmány a római tanulmányi évei alatt közelről megismert reformpápaság célkitű-

zéseit valósította meg hazájában, VIII. Orbán pontifikátusának jellemzőivel kevésbé 

tudott azonosulni, és így óhatatlanul gyakorlati ellentmondásba került a korábban 

saját maga által is hirdetett, a pápai uralom elsőbbrendűségét valló bellarminista ta-

nokkal.94 Az uralkodójának tett és bíborosi esküje közötti kényszerű választásának 

következményeit, Rómába való visszatérésének meghiúsulását mindazonáltal bele-

                                                           
91 BOROVI József a pápai kiváltság megtagadását részben a Pázmány és a Szentszék közötti fe-

szültségre vezeti vissza (!), l. Az egyetemalapító Pázmány Péter, Vigilia, 48(1983), 491. 
92 Az ezzel és a többi aktuális római problémával kapcsolatos püspökkari konferencia iratai: PL 

AEV No. 204. 
93 Erre: TÓTH István György, Raguzai Bonifác, a hódoltság első pápai vizitátora (1581–1582), 

Történelmi Szemle, 39(1997), 447–472; UŐ., Misszióspüspökök a magyarországi török hódoltság-

ban, Tsz, 41(1999), 279–329; valamint: MOLNÁR Antal, A Szentszék és a hódoltsági missziószerve-

zés kezdetei (1572–1635), PhD disszertáció kézirata, Szeged, 1998. 
94 Vö. HARGITTAY Emil, A politikai elmélet Pázmány tevékenységének hátterében = Pázmány 

Péter emlékezete, 416–418. 
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nyugvással tudta fogadni,95 s felejtéssel igyekezett feldolgozni. 1635-ben, Lippayhoz 

írt, már idézett levelében tagadja, hogy vissza kívánkozott volna az Örök Városba, 

„minemű unalmas sollicitálást” emleget ezzel kapcsolatban.96 A Casa Barberina 

azonban jól emlékezett. Francesco Barberini még a bíboros halála után is felemlegette 

Pázmány pápai politikával szembeni tevékenységét.97  

A történtek ugyan nem kerültek teljesen felszínre, a hivatalos érintkezés formái 

változatlanok maradtak,98 ám az esztergomi érsek és a Szentszék meghasonlása még-

sem maradt rejtve és hatás nélkül a kortársak előtt. Az új nuncius, Malatesta Baglioni 

1637 augusztusában azon fáradozásairól ad hírt, amelyekkel javítani igyekezett a pá-

páról az országban Pázmány miatt kialakult kedvezőtlen képet.99 S valóban, a magyar 

katolicizmus vezetésében egy jó évtizedig megfigyelhetőek a „paragallikán” tendenci-

ák. 

Ezek X. Ince trónra léptével, egy másik magyar főpap újabb római követsége után 

halványulnak majd csak el. 

                                                           
95 Legalábbis Rómában ez a hír terjedt el: „Sebbene non veggo lettere di vostra eminenza, 

nondimeno con molta mea consolazione intendo d’altra parte, che ella si trova fuori di ogni pericolo 

d’indisposizione, di che ne sia per sempre lodato il Signor.” Cornelio Arrigo Motmann római ágens 

Pázmányhoz, Róma, 1635. január 27. Másolata: PL AS Act. Prot., Prot. G, fol. 273.  
96 Lásd Függelék No. 3. 
97 „Mi maraviglio bene, che il signorr cardinale Pazman con tanti oblighi, che egli portava del 

cardinalato con le buone parole et esibizioni fatte verso il servizio della chiesa, che voglio tacere dei 

miei meriti con lui et [...] della buona corrsipondenza ancora sempre darne mantenevoli non ostante 

qualsivoglia suo mal tratto, andasse disseminando mali offici contro questa corte [...] non tralasciai 

alcuna con il giovare conte di Sdrino raccommandatami dal signor cardinal Pazman.” Barberini jegy-

zéke Malatesta Baglioni bécsi nunciushoz (ciffre), Róma, 1637. szeptember 5. BAV Barb. Lat., vol. 

7072, fol. 44r–45v. 
98 Vö. levelezését a Barberinikkel: PÖL, II, 328–329, No. 756; 337–338, No. 764; 452, No. 855; 

533, No. 917; 627, No. 996; 648–649, No. 1016; 734, No. 1086; GALLA, Harminckilenc [...] Pázmány-

levél, i. m., 77, No. 27; 85, No. 29; 114, No. 38; TUSOR, i. m., 127–128, No. 23; valamint PL AS Acta 

Radicalia, No. 196 [időrendezett missilis-sorozat], 5. cs. fol. 224–225. 7. cs. fol. 1–2 és fol. 5–7. 
99 Baglioni jelentése Barberininek (ciffre), Bécs, 1637. augusztus 15. BAV Barb. Lat., vol. 7002, 

fol. 124r. 
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FÜGGELÉK 

1. 

Nagyszombat, 1629. december 21. 

Pázmány Péter Filippo Colonna gran contestabiléhez 

Köszöni gratulációját bíborosi kinevezéséhez, és kifejezi együttműködési szándékát, amelynek 

részleteiről a levél átadójától, Camillo Cattaneo apáttól értesülhet. 

(Biblioteca Santa Scolastica [Subiaco], Archivio Colonna, carteggio Filippo Colonna, busta di 

anno 1629 [ord. cron.] – eredeti) 

Illustrissimo et eccellentissimo signore. 

Ero molto sicuro, che vostra eccellenza haverebbe sentito con gusto particolare la 

mia promozione al cardinalato fatta con eccesso di benignitŕ dalla santitŕ di nostro 

signore per saper io, quanto grande sia la sua amorevolezza, di che me ne sono tanto 

piů confermato con la sua cortesissima congratulazione, che si č compiacciuta passare 

meco, di che ringrazio vostra eccellenza quanto piů posso, e la prego assicurarsi della 

mia osservanza e paratissima disposizione di servir a lei et alla sua eccellentissima 

casa, tanto benemerita dell’augustissima d’Austria, e lo mostrarň con effetti in tutte 

l’occasioni, che mi vorrŕ offerire, come piů a pieno l’intenderŕ dal signor abbate 

Cattaneo esibitore di questa, a cui rimettendomi, bacio a vostra eccellenza affettuosa-

mente le mani, e le auguro felicissimo il santo natale et anno nuovo con molt’altri. Ne 

[!] Tirnauia gli 21 Dicembre 1629. 

Di vostra eccellenza 

  [s. k.] 

servitore di cuore 

Il Cardinale Pazmany m.p. 

[a lap alján] Signor Contestabile Colonna 
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2. 

Róma, 1632. április 3. 

Pázmány Péter Maximilian von Trauttmansdorffhoz, 

 a Titkos Tanács tagjához 

Az elmúlt szombaton megérkezett Rómába. Megkapta a bíborosi kalapot, már számos tárgya-

lást folytatott több bíborossal. A közelgő ünnepek ellenére a pápa jövő kedden fogadja. Igye-

kezni fog, hogy az uralkodó által reábízott feladatokat teljesítse, ennek érdekében minden al-

kalmat meg fog ragadni. Kéri, hogy a császári udvarban történő eseményekről gyakrabban 

informálják. 

(Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Familienarchiv 

Trauttmansdorff, I [Alte Reihe], sub litt. Ff, fasc. 1, No. 2, fol. 98r–99v [Kart. 136.] – erede-

ti)100  

Illustrissime domine comes et amice observandissime. 

Significare volui illustrissimae dominationi vestrae me elapso die Sabbbati [!] 

Romam salvum et incolumem advenisse, magnaque omnium congratulatione 

receptum esse. Ante triduum vero suscepto galero cardinalitio et officiis, quae 

praemittenda erant, peractis non defuere occasiones cum cardinalibus de praesentibus 

necessitatibus communibus colloquendi. Et licet imminentia festa impediant, Deo 

tamen auxiliante proximo die Martis audientia a sua sanctitate concessa publicis 

negotiis manum admovebo, daboque operam, ut rebus mihi a sua maiestate commissis 

fideliter ac diligenter attendam, nullasque occasiones ad eas promovendas 

intermittam. Valde autem necessarium esse video, ut de rebus ibidem occurrentibus 

saepius ex aula imperatoria ad me scribatur. Deum oro, ut illustrissimam 

dominationem vestram diutissime salvam et felicem tueatur. Romae 3 Aprilis 1632. 

Illustrissimae dominationis vestrae 

[s. k.] 

ad servitia addictissimus 

Cardinalis Pazman 

                                                           
100 A levél Tőrös János titkár írása.  
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3. 

[Vágsellye], 1635. június 16. 

Pázmány Péter Lippay György veszprémi püspök, udvari magyar kancellárhoz 

Kéri, hogy Magyarország és az örökös tartományok protektorátusával kapcsolatos és részlete-

sen kifejtett véleményét hozza az uralkodó tudomására. 

(Prímási Levéltár, Archivum Ecclesiasticum Vetus, No. 174, fol. 8. – fogalmazvány)101 

Domino Lippai 16 Iunij 1635102 

Eő felsege Olasz embernek atta Titulum protectionis haereditariarum 

Prouinciarum mint ha maga subjectusi kőzőtt elegseges Cardinal ember nem talaltatot 

volna. En bizonj soha nem kewantam de tudom említi kegyelmed minemű unalmason 

sollicitaltak engemet, míg Cardinal Vram103 birá azt az Titulust, hogy Magyar Orszag 

ne comprehendaltassek az alat a haereditaria Provinciak alat, amint hogy Magyar Or-

szág nem provincia, es a haereditariumrol valo disputatiot nem io mozditanj. Most 

Cardinalis Aldobrandinus Vram azt kiwannja, hogy az mely Titularis Pispeköknek 

Taxaiat meg engedi, megis a’ Bancorol lewelet kwlgyenek,104 mint ha meg fizettek 

volna. Ezzel akar Zabolat vetni szaiokba105 a’ szegenj Titularis Pispököknek, sőt a’ 

többinekis, hogy Annatakat, Taxákat, Propinakat es ezer effele fizeteseket adgyak, 

mellyeket ekkoraig nem adtanak. Bizonj dolog a’ mint latom jmmar hogj rea 

kemenyettek az emberek busulast szereznek eő felsegenek, ha remediomot Nem talal 

eő felsege es a’ Magyar Orszagi Protectiot el nem szakasztya a’ haereditariarum Pro-

vinciarum protectiotul. Ugj tetczik ennekem, hogj a’ Magyar Orszagj Protectionak 

csak Titularisnak kellene lennj es nem haszonra Nezőnek. Kegyelmed ezt az dolgot 

dextre es efficaciter proponallya eő felsegenek, ne mondhassa eő felsege 

iővendőbenis, hogy nem volt oly igaz szolgaa [!] a’ ki erről paemonealta volna. 

Tarcsa Isten kegyelmedet106 

                                                           
101 Vö. PÖL, I, XVI. 
102 A sor Pázmány s. k. írása. 
103 Franz Dietrichstein bíboros, olmützi püspök. 
104 A ‘w’ felett páros ékezetet helyettesítő aposztróf szerű jel található. Ez többször is előfordul 

a szövegben (‘o’ és ‘u’ felett), átírása a mai kiejtés és helyesírás szerint történt. 
105 A szó sorközi beszúrás. 
106 A sor Pázmány s. k. írása. 
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G. Etényi Nóra 

PÁZMÁNY PÉTER ÉS A KORABELI PUBLICISZTIKA 

Az „Ordentliche Wochentliche Zeitung” című bécsi hetilap1 1637. március 21-i szá-

mában tette közzé Pázmány Péter kardinális, esztergomi érsek halálhírét. A híradás 

igen gyorsnak tekinthető, hiszen előző napi pozsonyi értesülések alapján jelentette 

Pázmány március 19-i halálát.2 A bécsi újság kora tavaszi számai azonban ekkor egy 

másik szomorú eseménnyel, a február 15-én elhunyt II. Ferdinánd temetésének előké-

születeiről szóló beszámolókkal voltak tele. A császár castrum dolorisának felállítási 

munkálatai, a ravatalon látható jelképek leírásai minden más hírt kiszorítottak a 

mindössze kétoldalas bécsi újságból.3 Pázmány Pétert 1637. április 3-án temették el 

Pozsonyban. A temetésről nem közöltek részletesebb híreket a bécsi újságok, az ápri-

lis 4-i számból azonban mégsem maradt ki egy részletes beszámoló a Pázmány 

Collégium alumnusai által az alapítójuk lelki üdvéért tartott szerda esti hálaadásról. A 

leírás szerint másnap, csütörtök reggel a kollégium lakói a jezsuita templomban a 

feketével borított, emblémákkal díszített főoltár előtt latin nyelvű orációkkal emlékez-

tek meg Pázmányról. Csütörtök délután pedig az újjáépített templomban II. Ferdinánd 

császárért mondtak gyászmisét, német prédikációt és latin orációt a jezsuiták.  

A temetés körüli előkészületekből is kiderül azonban az elhunyt császár és Páz-

mány Péter közeli viszonya, a császár haldoklásáról kiadott beszámolóban latinul és 

németül is idézik Pázmány Péter Nagyszombatban február 27-én mondott szavait: 

„Neque aliud me solatur, quam quod post Sanctam mortem certa Beatitudine per frui 

optimum Imperatorem non dubitem et tantum ac talem Filium paternarum Virtutum 

haeredem fore certo mihi persuasi.”4 

                                                           
1 Deutsche Presseforschunginstitut Bremen, Z 16. A bécsi hetilapról: Helmut W. LANG, Die 

deutschsprachige Wiener Zeitungen des 17. Jahrhunderts, Dissertation, Wien, 1972. 
2 Pázmány betegeskedéséről nem írnak, pedig már hosszabb ideje gyengélkedett, az uralkodó 

udvari orvosát küldte Pázmányhoz. Pázmány este 10 és 11 között halt meg Pozsonyban az érseki 

palotában. FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter, 1570–1637, Bp., 1886 (Magyar Történeti Életrajzok, 5), 

315–316. 
3 A császári udvar temetkezési szokásairól: Magdelena HAWLIK, van de WATER, Der schöne Tod: 

Zeremonialstrukturen des Wiener Hofes bei Tod und Begrabnis zwischen 1640 und 1740, Wien, 1989. 
4 „Nincs is más vigaszom, hacsak nem az, hogy nincs kétségem afelől, hogy megszentelt halála 
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A bécsi Ordentliche Zeitung megbízható, kifejezetten a császári udvari életről tá-

jékoztató hetilap volt, melyet Matthias Formica, majd 1642-től az udvari nyomdász-

ként nemességet szerző Matthaeus Cosmerovius adott ki.5 A bécsi hetilapok mindösz-

sze 2-3 oldalas beszámolóiban elsősorban a császári udvari életről tudósítottak. A 

hírek fontossága, jelentősége azonban igen széles skálán mozgott. A legnagyobb fi-

gyelmet a császári családra és az udvar prominens személyiségeire fordították. A je-

lentős esküvők, bankettek résztvevőit, jeles vendégeit is részletesen felsorolták. Ha 

nem is az első helyen, de rendszeresen beszámoltak külföldi követek érkezéséről, a 

nekik adott audienciáról. A császári követek megérkezése, vagy jelentései – mint Jo-

hann Rudolf Schmid portai beszámolói is kiemelt jelentőségű hírnek számítottak. A 

30 éves háború hadi eseményei közül leginkább Tilly győzelmeiről tudósítottak. 

A hetilapban „hivatalos közlemények” is megjelentek, a császári pátensek mellett 

a marhahús árára kiadott szabályozás is napvilágot látott e hetilapban. 

De arról is hírt adtak 1629. szeptember 29-én, hogy a tél közeledése miatt a csá-

szári vadaspark féltett egzotikus állatait, az elefántokat Stájerországba kellett vinni.  

A hetilap hírei között – amint a fenti bevezető kis részlet is mutatta – kiemelt helyet 

kaptak az udvar vallásos életéről, a fontosabb misékről s a jezsuitákról szóló értesülé-

sek. A bécsi hetilapok hírei is tükrözik azt a jelentős befolyást, amit a jezsuita rend 

számára a bécsi jezsuita egyetem irányításában működő egyházi cenzúra biztosított.   

A harmincéves háború alatt birodalomszerte nagy számban megjelentetett jezsuitael-

lenes röpiratokat, röplapokat6 a Jézus Társasága kezében jól működő propaganda el-

lensúlyozta. A jezsuita rend tudatosan a legkorszerűbb eszközöket alkalmazta a széles 

nyilvánosság eléréséhez. Az ellenőrzésükkel működő bécsi hetilap ugyanakkor jelen-

                                                                                                                                           
után bizton üdvözül majd fenséges császárunk és bizonyos lehetek abban, hogy derék fia majdan az 

atyai erények méltó örököse lesz.” Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok 

az Országos Széchényi Könyvtárban 1480–1718, összeáll. HUBAY Ilona, Bp., 1948, 563. (A további-

akban: Röpl.) „Relation des Gottseeligisten Ableibens Weylandt der Röm: Kays: May: Ferdinandi 

des Andern/ Christmildseeligsten Angedenckens/ So beschehen zu Wienn den 15. Februarij/ im Jahr 

MDCXXXVII. Gedruckt zu Wienn in Oesterreich/ bey Matthaeo Formica/ Wonhafft in Cöllnerhoff 

Im Jahr 1637.” Az olasz változat is idézi Pázmány szavait, Röpl. 564. „Relatione Della Santa Morte 

Di Ferdinando secondo imoeratore de Romani Sequita in Vienna li 15. Febrraro L anno MCCXXXVII. 

In Vienna D Austria. Appresse Matthaeo Formica.” 
5 A bécsi udvari nyomdászok anyaga csak töredékesen, esetenként maradt fent. Vö.: Uni-

versitätsarchiv Wien Consistorialacten Z 15. 
6 John Roger PAAS, The German Political Broadsheet 1600–1700, Bd. 1–4, Wiesbaden, 1985–

1995, Vol. 1 (1600–1615), Vol. 2 (1615–1619), Vol. 3 (1621–1622), Vol. 4 (1622–1629); RÓZSA 

György, Gabriel Bethlen und die Kunst (Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungariae, 35), 

Bp., 1990–1992, 53–62. 
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tős udvari befolyásukat is egyértelműen bizonyítja. Az Ordentliche Zeitungban a rend 

számára kiemelkedően fontos jezsuita iskolák életét is élénk figyelemmel kísérték.     

A bécsi jezsuita gimnáziumból, az udvar befolyásos személyiségei jelenlétében előa-

dott iskoladrámákról,7 míg az egyetemről a fontosabb előadásokról számoltak be. Az 

egyházi élet jeles eseményeiről is tudósítottak: így a húsvétkor, pünkösdkor, Szent 

István, Szent Lőrinc, vagy Szent Jakab tiszteletére a rend prominens tagjai által tartott 

szentmisékről, a jezsuita rendházba érkező nevezetes látogatókról. Szent István ma-

gyar királyról kiemelten gyakran adtak elő „szép comédiát” mint 1626. június 27-én és 

1630. június 8-án. Az 1626. június 22-én tartott előadás „szövegkönyvét” külön is meg-

jelentette Formica nyomdája.8 

A jezsuita iskolákban nevelkedett Pázmány Péter maga is felkészülten alkalmazta 

a legkorszerűbb, leghatékonyabb „kommunikációs technikákat”.9 A jezsuita rend ki-

emelt figyelmet fordított a tridenti zsinat végzéseihez alkalmazkodva a hitszónoki és 

prédikációs képzésre.10 Pázmány mint egyházi főméltóság, mint államférfi, mint hitvi-

tázó, mint pedagógus és mint író is sokféleképpen fordult kora nyilvánosságához.11 A 

szellemi és politikai elit számára megfogalmazott művei mellett tudatosan közérthető-

en, szélesebb befogadó közeg számára is megfogalmazta teológiai és erkölcsi nézeteit 

hitvitáiban és prédikációiban. Már pályája kezdetén országos nyilvánosságot szerzett 

                                                           
7 A jezsuita iskoladrámákról magyar viszonylatban: STAUD Géza, A magyarországi jezsuita is-

kolai színjátékok forrásai, I–III, 1984–1988; KILIÁN István, Színház és közönség Nagyszombatban a 

XVII–XVIII. században = Tanulmányok a magyar művelődés történetéből, szerk. ZÁVODSZKY Géza, 

Bp., 1988, 53–87. 
08 A rövid híradások mellett néhány jelentős eseményhez köthető előadás szövegét rövid kiad-

ványban külön is megjelentették Mattheus Formica bécsi műhelyében. Röpl. 552. „Der Heilige 

Stephanus Erster Apostolischer König in Ungern/ Welcher Ferdinandi II. Regirendes Römischen 

Kayseres Eltisten Sohn Ferdinando III. Nagst gekrönten König in Ungern/ Zu schuldiger Ehr/ 

sonderbehren Wolgefallen/ undertanigsten Gehorsamb/ Frewdenreichen Triumph/ in ein Comedi 

verfasset. Und Von dem Kayserlichen Academischen Collegio der Societet Jesu alhie zu Wienn/ 

Mennigklich zu gultem den 21. und 22. dis lauffenden Monaths Juny fürgestellet worden. Im Jahr/ 

nach der Jungfrauwlichen Geburth MDCXXVI Gedruckt zu Wienn in Oesterreich/ bey Mattheo 

Formica/ im Cölner Hoff.”  
09 BITSKEY István, Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban, ItK, 1998, 687–695. 
10 ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, Eisenstadt, Prugg, 1970; BITSKEY István, Hu-

manista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., 1979 (Humanizmus és Re-

formáció, 8), 15–17, 36–44, 48–52. 
11 Pázmány Péter gazdag életművét sok szempontból megvilágították, a publicisztikához, az ol-

csóbb nyomtatványokhoz, újságokhoz való viszonyát azonban még nem vizsgálták. Vö.: POLGÁR 

László S. I., Pázmány-bibliográfia = Pázmány Péter emlékezete, 449–484. 
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Magyarinak írott műve.12 Polemikus irataiban is közérthetően, élvezetes formában 

szedte ízekre ellenfelei vitairatait. Könnyen kiadható formában és meglepően gyor-

san, néhány héten belül jelentette meg például az Alvinci [...] feleletinek rövid és 

keresztényi szelídséggel való megrostálása című művét, melyben az Egy keresztény 

prédikátortúl az kassai nevezetes tanítóhoz, Alvinczi Péter uramhoz írott öt szép 

levélre írt Alvinczi műre válaszolt.13 S ha kellett, több nyelven és olcsón terjeszthe-

tő formában tette közzé politikai jelentőségű vitairatait, mint például Alvinczi Péter 

Quarela Hungariae című röpiratára adott, név nélkül megjelentetett válaszát, mely 

latinul, latin–magyar közös kiadásban és német fordításban is megjelent pozsonyi, 

bécsi és augsburgi nyomdákban.14  

Pázmány Péter a szélesebb európai nyilvánosság jelentőségét is felismerte. Ő biz-

tatta Istvánffy Miklóst a Magyarország történetét összefoglaló mű megírására és 

kiadására.15 Pázmány a végrendeletben ráhagyott kézirattal – Tengnagel udvari 

könyvtáros segítségével – a legjobb korabeli európai kiadókat, így az antwerpeni 

Moretust megkeresve szervezte a kiadást. Végül majd hét éves előkészítés után, 

Ferenczffy Lőrinc udvari titkár közbenjárásával Hierat kölni nyomdájában 1622-ben 

                                                           
12 BENDA Kálmán, Pázmány Péter politikai pályakezdése, Vigilia, 1978, 225–229. 
13 BITSKEY István, Pázmány Péter, Bp., Magvető, 1986 (Magyar História), 82–93. 
14 Röpl. 488. RMK, II, 397. Falsae originis motuum Hungaricorum succincta refutatio. Anno 

Christi, MDCXIX. [Pozsony]. 1620-as kiadásai: Röpl. 519. RMK, I, 506. Falsae originis motuum 

Hungaricorum succincta refutatio. Az magyarországi támadásoknak hamissan költött eredetinek, rövid 

velős hamissitása. Anno Christi MDCXX. latin–magyar szöveggel (Pozsony) Röpl. 520. APPONYI Sán-

dor, Hungarica: Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok, I–II, Bp., 1900–1902. (A továbbiakban: 

App.H.); Hungarica: Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften, III–IV, 

Neue Sammlung, I–II, besorgt von L. DÉZSI, München, 1926–1927, 778. RMK, III, 1277. Falsae 

originis motuum Hungaricorum, succinta refutatio recusa. Augustae Vindelicorum, apud Saram 

Mangiam Viduam. MDCXX. Változata: Röpl. 520a. App.H. 777. német változata: Röpl. 521. App.H. 

784. RMK, III, 784. Ungerischer Rebellions Brunn, Das ist: Wahrer Gegenbericht, Wider die Unwahre 

Inzicht: Als ob Ihr Kayserliche Mayest. an jetzigen Ungerischen Unwesen die Schuldt hett. Oder Woher 

dieselbige Unruhe entsprungen. Getreulich. Auss dem Latein ins Teutsche versetzt. Gedruckt zu 

Augspurg bey Sara Mangin Wittib. 1620. A vitairatok politikai szerepéről: HARGITTAY Emil, A politikai 

elmélet Pázmány tevékenységének hátterében = Pázmány Péter emlékezete, 425–431. 
15 Pázmány Istvánffy Miklóshoz 1605. december 17-én és december 31-én írt levele. Pázmány Pé-

ter levelezése, I, 1605–1625, kiad. FRAKNÓI Vilmos, Bp., 1873 (Magyar Történeti Emlékek, 19), 3, 5. 
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jelent meg Istvánffy műve.16 Istvánffy művét fontos és megbízható forrásnak tekintet-

ték a XVII. század folyamán a magyarországi eseményekre vonatkozóan.17  

De fontosnak tartotta-e Pázmány a korabeli hetilapokat, fordult-e az újságolvasók 

szélesebb nyilvánossága felé? Vajon miként kapott helyet Pázmány a korabeli hetila-

pokban mint volt jezsuita, vagy mint a császári udvar jelentős politikusa, vagy mint ma-

gyar főméltóság? 

A kérdések megválaszolásához a kor három meghatározó magyar politikusáról, 

Bethlen Gáborról, Pázmány Péterről és Esterházy Miklósról a korabeli hetilapokban 

megjelent híreket érdemes megvizsgálni. A harmincéves háború idején látványosan 

polarizálódó német hetilapkiadványok mindegyike foglalkozott a magyarországi és 

erdélyi hadi és politikai eseményekkel s magyar főméltóságokkal. Legrészletesebben 

azonban a különböző címekkel, legtöbbször Ordentliche Wochentliche Zeitung cím-

mel megjelent bécsi hetilap adott közre magyarországi híreket, nemcsak a kedvező 

távolság miatt, hiszen 2-3 nap alatt befutottak a pozsonyi hírek, hanem azért is, mert 

Matthaeus Formica külön újságot jelentetett meg a birodalmi és egyéb európai értesü-

lésekkel, s külön újság tudósított a császári udvar életéről. Sajnos nem minden száma 

maradt fent az időlegesen többször is szünetelő hetilapnak, de a brémai kora újkori 

hetilapokat kutató intézetben összegyűjtött töredékekből is reális kép rajzolható a 

bécsi újsághírek minőségéről és jelentőségéről. Lépes Bálintról, Zrínyi Györgyről, 

Pálffy Pálról, az Erdődyekről, Erdély nevezetesebb politikusairól is jelentek meg hí-

rek, azonban mind mennyiségében, mind pedig jelentőségében kiemelkedtek a Beth-

len Gáborról, Esterházy Miklósról és Pázmány Péterről kiadott információk. 

A három magyar főméltóság helyzete, habitusa, politikai szerepe három különbö-

ző képet mutat. 

A legtöbbet természetesen Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szerepelt a korabeli 

publicisztikában.18 A hetilapokban hadjáratai mellett az is hírként szerepelt, ha „Is-

tennek hála” nyugalom vette körül. A propaganda jelentőségét jelzi, hogy az ellene és 

szövetségesei ellen közzétett gúnyrajzok miatt tiltakozott is II. Ferdinánddal való bé-

                                                           
16 HOLUB József, Istvánffy Miklós Históriája 1622-i kiadásának történetéhez, Magyar Könyvszem-

le, 1959, 281–283; HERNER János, Pázmány Péter és Istvánffy Históriájának kiadása = Pázmány Péter 

emlékezete, 399–403. 
17 Martin Zeiler Orteliussal szemben Istvánffy adatait fogadja el ellentmondások esetében. Mar-

tin ZEILER, Magyar királyság leírása, ford. GLÓSZ József, ÉLESZTŐS László, szerk. KOLLEGA 

TARSOLY István, az eredeti szöveggel egybevetette és utószó G. ETÉNYI Nóra, Szekszárd, 1997. 
18 Bethlen Gábor reprezentációjáról és propagandájáról: TARNÓC Márton, Erdély művelődése 

Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában, Bp., 1978; MAKKAI László, Bethlen Gábor és az 

európai művelődés, Századok, 1981, 673–697; RÓZSA György, i. m., 53–62. 
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ketárgyalásai folyamán.19 Bethlen Gábor ugyanakkor nemcsak elszenvedte, hanem 

használta is a legkorszerűbb technikákat, röpiratok mellett például három nyelvű röp-

lapokkal is propagálta politikáját.20 Bethlen Gábor nagyszabású esküvőjéről Branden-

burgi Katalinnal külön rövid nyomtatványokban tettek közzé részletes beszámolót.21 

Ha Bethlen Gábor temetéséről22 nem is számolnak be részletesen a korabeli bécsi 

hetilapok, de a fejedelem hosszú betegségéről igen sok hír jelent meg a bécsi Or-

dentliche Zeitungban. Az Ordentliche Zeitung 1629 júniusától folyamatosan követte a 

fejedelem betegségének alakulását. Már július 21-én arról írtak, hogy Bethlen közeli 

halála várható. Augusztus 25-én végrendelkezéséről tudósítottak, politikai végakara-

tára, a törökökkel való békesség megtartására is kitérve. Szeptember 1-i hír szerint a 

törökök is Bethlen Gábor halálát várják. Szeptemberben többször is azt jelentik, hogy 

fürdőkúrával próbálkoznak Bethlen orvosai, de mindhiába.23 November 8-án már azt 

megírták, hogy az erdélyi fejedelem vízkórságban szenved, de magas láza is van, és 

                                                           
19 A nyomtatott német nyelvű dicsőítő- és gúnyversekről: KRISTÓF György, Bethlen Gábor alak-

ja az egykorú német népköltészetben, Kecskemét, 1931; CENNERNÉ WILHELMB Gizella, Bethlen 

Gábor metszet-arcképei: Kelet–nyugati stíluskapcsolatok a XVII. századi portrégrafikában, 1980 

(Folia Historica, 8), 33. 
20 Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts, 2, Historica, hg. Wolfgang 

HARMS, Michael SCHILLING, Andreas WANG, München, 1980. A röplap a késő reneszánsz lovas 

hadvezér portréról: CENNERNÉ WILHELMB, i. m., 34. 
21 Röpl. 554. „Umbständtliche Relation Dess Bethlen Gabors mit der Chur Brandenburgischen 

Princessin Catharina zu Caschaw gehaltnen Beylagers. Erstlich Gedruckt zu Wien bey Gregor 

Gelbhar vnd jetzt in Prag bey Paul Sesse: Im Jahr 1626.” (Változata: Röpl. 555.) Az esküvőről leg-

újabban: SZABÓ Péter, Bethlen Gábor lakadalmara czinalt ekessegek = Collectanea Tiburtiana: 

Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, szerk. GALAVICS Géza, HERNER János, KESERŰ Bálint, 

Szeged, 1990, 443–449. 
22 Ez annál is inkább sajnálatos, mivel Bethlen Gábor végtisztességéről kevés adat, leírás maradt 

fent. Kemény János szerint bár Bethlen Gábor temetéséről részletesen rendelkezett, testamentumában 

meghagyta, hogy veres színben temessék, a testamentumosok ezt nem hajtották végre. KEMÉNY 

János Önéletírása = KEMÉNY János és BETHLEN Miklós művei, kiad., jegyz. V. WINDISCH Éva, Bp., 

1980, (Magyar Remekírók), 101; BÍRÓ Vencel, Az erdélyi fejedelmek temetkezése, Erdélyi Irodalmi 

Szemle 6(1929) 74–91; SZABÓ Péter, Uralkodói temetéseink kérdéséhez = Magyar reneszánsz udvari 

kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1987, 324–335; JAKÓ Klára, Adalék fejedelmeink temetke-

zésének történetéhez = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, szerk. KOVÁCS 

András, SIPOS Gábor, TONK Sándor, Kolozsvár, 1996, 237; TÓTH István György, Bethlen Gábor 

mókás temetési menete (Franciscani András pálos szerzetes levele 1630-ból), Történelmi Szemle, 

1997, 119–131.  
23 1629 őszi váradi gyógykezelésére utalnak a híradások. Vö. CSETRI Elek, Bethlen Gábor élet-

útja, Bukarest, 1992, 166. 
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semmi remény a gyógyulásra.24 November 15-i halálhírét a császári futár jelentése 

alapján december 1-jén közölték.25 Megerősítésként azonban december 8-án Pázmány 

Pétertől származó biztos értesülésre is hivatkoztak. 

Esterházy Miklós nádor szintén feltűnően sokat szerepelt a korabeli hetilapokban. 

Már nádorsága előtt, mint a török ügyek „szakértője” olyan jelentős befolyásra és 

hírnévre tett szert, hogy 1625. május 7-én Thurzó Szaniszló halálhírével egyidőben 

arról is tájékoztatást adtak az Ordinari Zeitungban, hogy a nádori székben Esterházy 

Miklósnak kellene követnie az elhunytat, de még nincs egységes álláspont a rendek 

közt. Esterházy Miklósnak a császári udvarban betöltött fontos szerepét jelzi, hogy az 

Ordinari Zeitungban arról is beszámoltak, ha Esterházy nádor váratlanul az udvarba 

érkezett, mint szeptember 8-án, vagy ha a császári udvarban hosszú audiencián fogad-

ták, mint például 1629. január 6-án. Természetesen Esterházy Miklós egészségi álla-

pota is szerepelt a hetilapokban. 1627. január 2-án arról számoltak be, hogy Esterházy 

súlyosan megbetegedett, s ezért a császár két kiváló orvosát doktor Rechpergert és 

Pucho-t küldte egészsége helyreállítása érdekében.26 Már az újság lezárásában szere-

pelt, hogy Esterházy Miklós jobban van, annál is inkább, mert fia született.27 

A magyar főméltóságok pozíciójáról áttételesen tudósító hírek mellett azonban jó-

val érdekesebbek a hetilapokban burkoltan megjelenő politikai hírek, az udvari élet 

intimitásai. Pázmány Péter és Esterházy Miklós politikai szerepe leginkább a hetila-

pok magyar országgyűlésekről és a béketárgyalásokról szóló beszámolóiban rajzoló-

dik ki. A korabeli sajtóban már az országgyűlések előkészületeiről sokszor tudósítot-

tak, megírva például, hogy miért választották Sopront az 1625-ös országgyűlés hely-

színéül Pozsony helyett. S az uralkodó elutazása és megérkezése mellett azt is nyo-

                                                           
24 Kemény János részletesen leírja a „vízi begség” tüneteit. KEMÉNY János, i. m., 102. Szalárdi 

utólagos leírása is – a pontatlan dátum ellenére – szintén megerősíti a hetilapok híreit. „És minekutá-

na az vízibetegségbeli nyavalya elhatalmaznék rajta annyira, hogy az idegen országokból hozatott és 

maga doktori is semmit nem tehetnének neki, mind az ország s udvara dolgait is testamentum szerint 

elrendelvén, 1629-ben, die 20 Novembris Gyulafehérváratt meghala, életének 49. fejedelemségének 

17. esztendejében.” SZALÁRDI János Siralmas magyar krónikája, kiad., bev., jegyz. SZAKÁLY Fe-

renc, Bp., 1980 (Bibliotheca Historica), 129. 
25 Bethlen állapota október végén súlyosbodott, november elején tért vissza Gyulafehérvárra. 

Kemény János visszaemlékezése szerint november 15-én csütörtök reggel 10 órakor halt meg. 

CSETRI Elek, i. m., 166. 
26 Pucho császári orvos Esterházy Miklós nádornak is állandó kezelő orvosa volt. Halála előtt is 

kezelte doktor Pucho a nádort. Vö.: Esterházy Pál visszaemlékezése ifjúkorára (1635–1653) = Mars 

Hungaricus, kiad., jegyz. IVÁNYI Emma, Bp., 1989 (Zrínyi Könyvtár, 3), 310, 511. 
27 A híradás az 1626. december 30-án született Esterházy Lászlóra vonatkozik. Vö.: NAGY Iván, 

Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, II, Pest, 1858, 84. 
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mon követték, hogy mikor indult Pázmány tekintélyes kísérettel, paripákkal és hin-

tókkal az 1630. április 14-én megnyitott országgyűlésre 1630. április 6-án. A hetila-

pokban a legnagyobb körültekintéssel az országgyűlés hírei között természetesen a 

koronázásról számoltak be. Nemcsak a koronázás napjára, hanem az előzményekre is 

kitértek. Az, hogy az udvar III. Ferdinánd megválasztását gondosan előkészítette, az 

újságokból is kitűnik. Az Ordentliche Zeitung 1625. november 29-i számában szá-

moltak be a későbbi III. Ferdinánd magyar királlyá választásáról. Pontosan ismertet-

ték, hogy Pázmány Péter, az esztergomi érsek Szent Katalin napján szép és díszes 

latin orációt tartott a rendek előtt II. Ferdinánd érdemeit felsorolva, amiért a rendek 

köszönetül még az uralkodó életében megválasztják és megkoronázzák utódját.28 A 

koronázás napjáról is részletes beszámoló olvasható, miszerint az esztergomi érsek és 

a nádor az utód fejére helyezte a koronát. A szokatlan helyszín miatt a koronázás vi-

lági helyszíneire is hosszabban utaltak. A ceremóniát este ünnepélyes vacsora követte, 

ahol a császár asztalánál a három neves követ, a spanyol, firenzei, és a pápai nuncius 

mellett – a szokásoknak megfelelően az esztergomi érsek, Pázmány Péter és a nádor, 

Esterházy Miklós kapott helyet.29 

A háború és béke hírei mindig kiemelt helyet kaptak a korabeli sajtóban. Különö-

sen Bethlen Gábor 1619-es támadása idején adtak részletes tájékoztatást a magyaror-

szági helyzetről.30 Bár a tudósítás a szikszói véres patak leírásával kezdődik, 

adatgazdag és alapos tudósítást tettek közzé a krízisről. A nyomtatott hírekben 1619 

szeptemberében szinte napról napra nyomon követték a magyar főméltóságok lépése-

it. Megírják, hogy Pázmány Péter szeptember 11-én Bécsbe ment, a nádor a koronáért 

Pozsonyba utazott, Nádasdy és Batthyány birtokairól, valamint a komáromi várból 

kémjelentéseket tettek közzé. Szeptember 23-án pedig az esztergomi érsek a nádorral, 

Pálffyval, Széchy Györggyel és Rapai Péterrel Pozsony védelméről tárgyalt. Október 

közepén, miután Bethlen Gábor Pozsonyt is elfoglalta, a hadi események mellett a 

                                                           
28 Vö.: FRANKL [FRAKNÓI], II, 150–154.  
29 HILLER István, Magyar nádorválasztás és európai politika: Az 1625. évi soproni országgyűlés 

nemzetközi diplomáciai vonatkozásai, Soproni Szemle, 1989/1, 59–70; UŐ., „Sopronról azt írhatom 

Méltóságodnak...”: Külföldi diplomaták az 1625. évi soproni országgyűlésen = Házi Jenő Emlék-

könyv, szerk. DOMINKOVITS Péter, TURBULY Éva, Sopron, 1993, 255–266. 
30 Röpl. 483; App.H. 755. H 2119. 202.63. Quod. 58. „Hungarischer Trawrbott, Welcher, Dess 

Königreichs Ungarn gefährlichen zustandt, wie der Fürst in Siebenbürgen Bethlehem Gabor mit in 

sechtzig tausendt Mann in dasselbe eingefallen die vornembsten Vestungen, Stadt und Pass einnimbt, 

Auch, wie er sonsten darinnen hauset, den Steyermärckern, grosse Forcht einjaget [...] Gedruckt zu 

Magdeburg durch Johann Francken Im Jahr MDCXIX.” 
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katolikusok és a jezsuiták helyzetét mutatták be részletesen a beszámolók.31 A je-

zsuiták ellen kihirdetett pátensről már tavasszal hírt adtak .32 De miként egy kiad-

vány is hirdeti, a Bécsben éppen divatba jött pasquillusok szerint a Magyar Király-

ságban „pápistának” már csak Pázmány érsek, Forgách palatinus, Pálffy, Esterházy, 

Homonnai és Dóczi maradt meg.33 A magyar nádorról és az esztergomi érsekről az 

újságok hol mint a Bethlen Gábor ellen a leghűségesebb magyar urak élén jelentős 

csapatokkal felvonuló magyar főméltóságokról tudósítottak, mint Eperjesnél, 1623 

októberében, hol pedig a békekötésnél játszott szerepük kapott hangsúlyt. 

A Bethlen Gáborral és a törökkel folytatott béketárgyalásokról kiszivárgó hírek 

nem sokat árulhattak el a korabeli olvasó számára a tárgyalás fontos kérdéseiről, ám 

jelentőségéről sokat mondtak. Például a Bethlen Gáborral 1626-ban folytatott béke-

tárgyalásokról november elejétől kezdve hétről hétre tudósítottak, többször utalva 

arra, hogy nehezen közelednek az álláspontok, pedig Bethlen követe és maga Bethlen 

is sürgeti a megállapodást. Végül 1626. december 26-án azt tették közzé – úgy tudják 

–, hogy befejeződtek a tárgyalások, de csak néhány nap múlva tudtak biztos hírt je-

lenteni. A folyamatos híradás ellenére Pázmány meghatározó szerepére az 1626. dec-

ember 28-án kötött pozsonyi békében csak az 1627. január 6-i híradásból derült fény. 

Akkor azonban az a fontos értesülés is megjelent, miszerint – úgy tudni – Pázmány 

Péter és Bethlen Gábor követe között arról is folyt egyeztetés, hogy az erdélyi fejede-

lem a keresztények oldalára áll, s a következő évben nem kötnek a törökkel békét, 

hanem háborút indítanak ellenük.34 A kor szokásaitól eltérő módon e fontos hír mel-

lett kommentár is szerepelt: „Isten adja, hogy a száj, a szív, a kéz ugyanazt mondja 

és tegye.” A későbbiekben azonban erre a szövetségkötési lehetőségre nem utaltak.   

                                                           
31 Röpl. 489; App.H. 759; RMK, III, 1262. „Regni Hungariae Occupatio. oder Kurtze 

Summarische [...] Relation von dem, Fürsten in Siebenbürgen Bethlehem Gabor wie ihre Fürstliche 

Durchl: [...] dess Königreichs Hungarn sich bemachtigt und die Königliche Cron zu Pressburg zu 

seinen Handen bekommen [...] Gedruckt zu Prag bey Lorentz Emerich. Im Jahr Christi 1619.” 
32 Röpl. 484; App.H. 756; RMK, III, 1274. „Jesuiter Aussmusterung, im Königreich Ungarn und 

Marggraffthumb, Mahrern vorgegangen: Wie solches so wohl das Hungarische, als Mahrerische 

wider die Jesuiten publicirte, Patenta, mit mehrerem erweisen und darthun. Erstlich zu Brinn und 

Pressburg, publicirt, und gedruckt im Jahr, Christi 1619.” 
33 NÉMETH S. Katalin, Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720: Katalog der Herzog Au-

gust Bibliothek Wolfenbüttel, I–III, München–New York–Paris, 1993, 53, Pol. 18, 2317. (A további-

akban: HAB.H.) „Wunderbare heimlich offenbarhung, unnd Colloquium, Oder Warhaffter 

wolgegründer Verlauff dess jezigen laydigen Zustands in Oesterreich. Inn unterschiedliche Personen 

Gesprachsweiss abgetheilet, und der Warheit zu Steur. Gedruckt im Jahr MDCXX.” 
34 R. VÁRKONYI Ágnes, Erdély és a törökkérdés Pázmány politikájában = R. V. Á., Europica 

varietas – Hungarica varietas, Bp., Akadémiai, 1994, 54–57. 
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A hetilapokban a törökkel folytatott, a béke megújításáról folyó tárgyalásoknál is ki-

emelték 1629 szeptemberében Pázmány és Bethlen szerepét. 

Pázmány Péter kardinálissá való kinevezését 1629. december 22-én tették közzé 

az újságok. Mint ahogy írtak Esterházy Miklós 1625-ben elnyert, ám végül csak 

1628. decemberében egy császári audiencián átadott aranygyapjas rendjeléről is.  

Az újságok hasábjain a katolikus hit terjesztésének hírei is nagy hangsúlyt kaptak. 

1626. december 26-án például részletes leírás jelent meg arról, hogy a jezsuita rend-

házban egy olyan ember fog beszélni katolikus hitre téréséről, aki 20 évig protestáns-

ként prédikált, de most külön könyvben fogja megjelentetni az okokat, amiért áttért 

Luther hitéről 48 éves korában. A hitvitázó Pázmány azonban nem jelent meg az új-

ságok hasábjain, viszont a katolikusok és a jezsuiták magyarországi helyzetére több-

ször utaltak. A Nagyszombat elfoglalásakor kiűzött öt jezsuita híres estéről, melyről 

külön röplapon is beszámoltak, csak rövid hír jelent meg 1624 januárjában az 

Ordinari Zeitungban. 1630. január 12-én viszont arról számoltak be, hogy Magyaror-

szágon, ahol a „magas és az alacsonyabbrendű emberek közül oly sokan hagyták el a 

régi hitüket, most Istennek hála a prédikációk hatására sokan katolikus hitre tértek”. 

Most 17 prédikátor és két főrangú ifjú, Batthyány (Ádám) és egy fiatal Thurzó tért 

katolikus hitre. Az udvarban egyre otthonosabban mozgó Batthyány látványos megté-

rése kimondatlanul is Pázmány Péter térítési politikájának sikerét jelezte a szélesebb 

nyilvánosság számára.35 Bár Batthyány Ádám már 1629. szeptember 15-én áttért a 

katolikus vallásra a bécsi Kirche am Hof Szent Ignác kápolnájában, a főember szolgái 

előtti áttérés,36 az újsághírek tanúsága szerint 1629 decemberében, vagy inkább 1630 

januárjában vált széles körben nyilvánossá. Nemcsak a hetilapok számoltak be erről a 

fontos eseményről, hanem augsburgi tudósítások is. Az augsburgi kiadvány szélesebb 

kontextusba helyezte a két magyar főúr áttérését, egy reményteli folyamatot jellemez-

ve, arról is beszámolt, hogy Bethlen halála után feleségének köszönhetően valószínű-

leg Erdélyben is kedvezőbbé válik a katolikusok helyzete. Az 1630 elején közzétett 

jelentésben arra is kitértek, hogy Bethlen Gábort még nem temették el.37  

                                                           
35 Iványi Béla Batthyány Ádám és anyja Lobkovitz Poppel Éva levelezéséből 1629 szeptembe-

rét, legkésőbb október 15-ét valószínűsítette. IVÁNYI Béla, Pázmány Péter kiadatlan levelei, Kör-

mend, 1943 (Körmendi Füzetek, 3), 6–7. 
36 Batthyány Ádám áttéréséről legújabban: FAZEKAS István, Die Bekehrung Adam Batthyánys, elő-

adás Szalónakon a „Schlaininger Gespräche” keretében, 1995; KOLTAY András, Batthyány Ádám és 

udvara 1625–1660, PhD disszertáció, 2000, 55–58, 61. (A kéziratot a szerző szívességéből használtam.) 
37 202.63. Quod. 33, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, HAB.H 2120. „Ungerischer und 

Siebenbürgischer Zustand, Das ist Eigentlicher unnd glaubwürdiger Bericht, wasmassen sich die inn 

Ober Ungern und Siebenbürgen Kayserlicher Mayestaet underworffen, sich wider den Türcken 
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Pázmány nemcsak mint magyar politikus és egyházi főméltóság jelent meg az új-

ságokban, hanem hírt adtak császári követként tett 1632-es római útjáról is. Sajnos 

csak egy szám maradt fent az 1632-es kiadványok közül, a február 21-i hír azonban 

azt jelzi, hogy az út jelentőségét az újságok is sejtették. A híradás szerint a nyolc nap-

pal korábbi értesülésekkel ellentétben, nemcsak Pázmány Péter indult a pápai udvar-

ba, hanem együtt utazott Rabatta császári kamarással és a velencei és genovai követ-

tel. VIII. Orbán pápától a svédek ellen kértek segítséget, 20 000 ember számára fegy-

verekre pénzt VIII. Orbán pápától, április 24-i, május 26-i sikertelen audienciájáról, 

majd júniusi visszatéréséről nem maradtak fent újsághírek. Pázmány előzetesen felvá-

zolt elképzelése, hogy a török elleni háború ügyét is felvesse a pápa előtt nem került 

nyilvánosságra.38 

A hetilapok hasábjain kirajzolódó töredékes kép ellenére elmondható, hogy sokfé-

le arca tűnt fel Pázmány Péter esztergomi érseknek a korabeli újságolvasók előtt. 

Mindenekelőtt Pázmány Péter úgy szerepelt mint magyar főméltóság, aki a magyar 

politikai életben és a császári udvar magyarországi politikájában is fontos személyi-

ség. Feltűnt mint a császári udvar követe, a hit védelmezője, a volt jezsuita, a bécsi 

papnevelde alapítója. Mégsem valószínű, hogy Pázmány különösen nagy figyelmet 

fordított volna a hetilapokban róla megjelenő hírekre. A tudósítások alapján nem mu-

tatható ki, hogy Pázmány használni, vagy befolyásolni tudta volna politikája érdeké-

ben az újsághíreket. A formálódó új típusú nyilvánosság szerepét, az újtípusú media 

hatékonyságát azonban felismerte. A jezsuita hagyományokhoz és szemlélethez híven 

nagy figyelmet fordított a propaganda hatékonyságára, a hatékonyság növelésére.39 

Nemcsak mint szerző, hanem mint mecénás is érzékenyen reagált az új műfajok, for-

mák megjelenésére.40 Az is kimondható, hogy a hetilapok híreit fontosnak tartotta. 

Ezt egyértelműen bizonyítják Pázmány sürgető levelei, melyben az esztergomi érsek, 

a Pázmáneum alapítója a Pázmáneum régenséhez, Hmira Jánoshoz41 írt, s melyekben 

                                                                                                                                           
praesentiert und die Catholische Religion angenommen. Nachgedruckt zu Augspurg, durch Andream 

Aperger auff unser lieben Frawen Thor. Anno MDCXXX.” 
38 Pázmány Péter 1632-es római követségének céljaként Pázmány 1632. február 10-i II. Ferdi-

nándhoz írt levelében fejti ki a török elleni szövetség tervét. A császár ezt a tervet elutasítja február 

13-i válaszában. A küldetés céljáról vallott nézetek rövid összefoglalása: GÁNGÓ Gábor, MÜLLER 

László, Előterjesztette-e Pázmány törökellenes tervezetét Rómában?, ItK, 1992, 324–325; R. 

VÁRKONYI, i. m., 58. 
39 BITSKEY, Humanista erudíció..., i. m., 168.  
40 A mecénás Pázmányról a róla készült festmények alapján: VAYER Lajos, Pázmány Péter ikono-

gráfiája, Bp., 1935 (A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának kiadványai, 6). 
41 Hmira János 1596-ban született Zsolnán, 1615-ben Leobenben lépett a rendbe, 1658-ban 

Győrben halt meg. Vö.: Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., ed. Ladislaus 
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nyomtatott hetilapok beszerzését kéri 1631-ben.42 „Alkalomadtán írjon K-ed az ese-

ményekről, melyek a birodalomban és ott Bécsben történnek. S miként előbb is fi-

gyelmeztettem, nekem kedves dolgot fog művelni, ha az új heti szemlét hetenként az 

én pozsonyi intézőmhöz el fogja küldeni.”43 Pázmány soraiból kiderül, hogy a fontos 

hírközpontban, Bécsben lévő jezsuitától sokféle információ továbbítását várja el 

Pázmány. Azonban nemcsak a jezsuiták hagyományosan jól és gyorsan működő hír-

láncára számít, mikor az „atyák valami hírt adnak az ország ügyeiről”,44 hanem az 

egyre többféle és egyre inkább megbízható hetilapokra is figyel. A levelekből az is 

kitűnik, hogy Pázmány neheztel Hmirára, mert nem intézte el idejében az újságrende-

lést, és „nagyobb szorgosságot” várna el tudósítások küldésében.45 

A rövid latin nyelvű utasításokból nem derül ki, hogy milyen újságokat rendelt 

Pázmány. Feltételezhető, hogy a Bécsben lévő jezsuitától bécsi hetilapokra kér előfi-

zetést, azonban ez esetben pontosabban megadta volna a címet vagy a kiadót. Való-

színűbb, hogy a kérés általánosabban vonatkoztatható hetilapok megrendelésére. El-

képzelhető, hogy a harmincéves háború hadieseményeit és diplomáciai mozgásait 

kíséri fokozott figyelemmel a hetilapok segítségével a nemzetközi politikában igen 

tájékozott főméltóság.46 Elképzelhető, hogy Pázmány a papnevelde számára tartotta 

fontosnak az újságok megrendelését, és elsősorban a tanulás részének tekintette a 

főként külpolitikai eseményekkel foglalkozó hetilapok megrendelését. Ezért nem volt 

elég gyors Hmira az ügyek intézésében.47 Egy 1633-ban kelt levélben48 viszont egyér-

telműen Itáliából rendeltet újságokat, ami elsősorban a római, valamint a velencei 

hírek figyelését valószínűsíti.  

                                                                                                                                           
LUKÁCS, II, Roma, 1982. Velics László nem írt róla. Vö.: VELICS László, Vázlatok a magyar jezsui-

ták múltjából, I–III, Bp., 1912–1914.  
42 PÖL, II, 194–195, a  Hmira Jánoshoz 1631. június 27-én írt 670. levél. A „nova ordinaria” ki-

fejezés alatt Hanuy is a hírlapok ősét érti. PÖL, II, 194. A kérést június 29-én (672. levél) megsürge-

ti. PÖL, II, 199.  
43 Pázmány 1631. június 29-én a Pázmáneum régenséhez írt levelének fordítása függelékben: 

FRAKNÓI Vilmos, A bécsi Pázmány-Intézet megalapítása, Bp., 1923, 47–48. 
44 1631. december 14-én írt levél PÖL, II, 699. sz.; FRAKNÓI, A bécsi..., i. m., 49. 
45 1634. március 30-án és 1634. május 8-án írt levél. PÖL, II, 873. és 881. levél; FRAKNÓI, A bé-

csi..., i. m., 51.  
46 R. VÁRKONYI, i. m., 56–58. 
47 Pázmány Péter folyamatosan figyelemmel kísérte a Pázmáneum diákjainak sorsát és tanulmánya-

it. Vö.: FRAKNÓI, A bécsi..., i. m., 18–21; FAZEKAS István, Magyar kispapok Bécsben: A Pázmáneum 

három évszázada (1623–1947), Limes, 1998/1, 10. 
48 Pázmány 1633. szeptember 29-én Hmirához, a Pázmáneum régenséhez írt levele. PÖL, II, 449. 
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A hetilapok olvasótábora, előfizető közönsége lassan formálódott. A bécsi hetila-

poknak pedig az erős cenzúra és a kedvezőtlenebb technikai feltételek miatt szűkebb 

mozgásterük volt, mint birodalmi társaiknak. A hetilapokban megjelenő hírek fontos-

sága éppen abból adódik, hogy tényanyagukra, rendszeres híradásaikra egyéb kiadvá-

nyok, a már jóval hosszabb életű összefoglalások, sőt a jóval szubjektívabb röpiratok 

is építettek. Amikor a koraújkori hírek és publicisztika viszonyáról beszélünk, nem 

lehet teljes egészében a mai újságműfajok meghatározását használni. Nemcsak azzal 

értékelték egy korabeli politikus tevékenységét, hogy elemzést szenteltek neki, bizo-

nyos fokig állásfoglalásnak számított az is, ha hírt adtak róla. A figyelemfelkeltés 

látványos eszközei a metszetes röplapok voltak, azonban ezek nagy horderejű, sok-

szor némi túlzással viharos eseményeiről szóltak. A röplapokkal és röpiratokkal 

szemben azonban a hetilapoknak óriási előnyük volt a folyamatos és meghatározott 

keretek között tartott híradás lehetősége. A korszak meghatározó politikusai, diploma-

tái kisebb-nagyobb híradásokban rendszeresen szerepeltek a híradásokban. Nemcsak 

a jelentős hadi erőt és külön diplomáciát is képviselő erdélyi fejedelem, hanem a ma-

gyar főméltóságok politikai súlya és jelentősége is kitűnik az esztergomi érsekről, a 

magyar nádorról, vagy az országbíróról szóló korabeli újságtudósításokban. 

Úgy tűnik, hogy Esterházy Miklós nádor, aki olvasott is újságokat, maga is hasz-

nálhatta a hetilapok információs csatornáit. A bécsi hetilapok súlya éppen Pázmány 

Péter korában kezdett megnőni, és ez vezetett oda, hogy 1671-ben éppen az akkori 

esztergomi érsek védelmében kellett Lipót császárnak betiltania a kézzel írott bécsi 

hetilapokat.49  

Az 1620-as és 1630-as évek bécsi hetilapjait vizsgálva ugyan nem rajzolható 

plasztikusabb kép Pázmány Péterről, a korabeli újságokból azonban egyértelműen 

kiderül, hogy a császári udvar befolyásos politikusának számított, akinek fontosabb 

egyházpolitikai és diplomáciai lépései mellett a mindennapjait is nyomon követhette a 

korabeli nyilvánosság. 

                                                           
49 BENCZÉDI László, Szelepcsényi érsek ügye és a lipóti abszolutizmus megalapozása 1670 

őszén, Történelmi Szemle, 1975/2–3, 489–502. 
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J. Újváry Zsuzsanna  

MAGYARI ISTVÁN NYOMÁBAN 

„Mert mi megmutatjuk, hogy miénk az örökség; előbb bírtuk; régen bírtuk; erős ere-

detünk vagyon azoktul, akiké volt a jószág; mi vagyunk az apostolok örökösei. Amint 

testámentomban hagyták, amint hívségünkre bízták, az szerént tartottuk a testámen-

tomot. Azért nem mód az, hogy […] a mi örökségünket torkunk verve bírja, akinek 

ezekhez semmi közi, semmi igazsága nincsen, akit nem tudjuk, honnan jő és hová 

megyen, aki eklézsiájának eredetit, püspökinek rendit, genealógiájának származásit 

meg nem esmérteti.”1 

„Akit nem tudjuk, honnan jő és hová megyen” – ha nem tudnánk, hogy Pázmány 

Péter eme sorokat maró gúnnyal, merő lenézésből írta le a „tetves sócé” vagy éppen 

„kapta-bűzű míves legény”-nek titulált prédikátorokra, a szinte ismeretlen életrajzú 

Magyari István sárvári lelkészről ez ma is elmondható lenne. Persze Pázmány a „nem 

tudjuk, honnan jő” kifejezést átvitt értelemben is használta, utalva amazok nem-

nemesi, holmi jöttment származására és a hitújításra. Ugyanis nem szabad szó szerint 

vennünk Pázmánynak a Feleletében leírtakat; „egy varga, egy bába, egy olyan sócé 

prédikátor mint Magyari István, ki csak alig gázolt be térdig az Philippi gramatikába, 

alig tud magyar írást, alig lépett Wittembergába és mindjárt olyan dolgokat oly nyil-

ván lát az szentírásban, melyekrül Szent Ágoston, Szent Cipriánus, Szent Athanasios 

etc. ingyen sem gondolkodtak.”2 

De akkor ki volt Magyari István? A rejtély régóta megoldatlan. És rögtön hozzáte-

szem, nekem sem sikerült azt feloldanom, noha nem kevés levéltári kutatást folytat-

tam. Néhány töredék részletet azonban sikerült kiderítenem.3 Mivel sem a Sárvári 

Városi Levéltárban, sem az Evangélikus Gyülekezeti Levéltárban – ez utóbbi korai 

                                                           
1 Magyarország története 1526–1686, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., Akadémiai, 1985, I, 787. 
2 Vö.: MAGYARI István, Az országokban való sok romlásoknak okairól, kiad. KATONA Tamás, 

utószó, MAKKAI László, Bp., Magyar Helikon, 1979 (Bibliotheca Historica), 187. PÖM, I, 46. 

MAGYARI István, Az országokban való sok romlásoknak okairól, kiad. FERENCZI Zoltán, Bp., Ma-

gyar Tudományos Akadémia, 1911, 8. 
3 Ferenczi Zoltán Magyari munkájának előszavában összegzi a prédikátorra vonatkozó töredék 

adatokat. Vö.: FERENCZI, i. m., 1–14. Legújabban összefoglalta Magyari életét: BENCZE Imre, Ma-

gyari István sárvári prédikátor élete és munkái, Bp., Evangélikus Országos Múzeum, l995. 
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anyaga elpusztult –, sem a Nádasdy missilisekben nem található Magyarira vonatkozó 

anyag,4 a gazdasági iratok között reméltem adatokra lelni. 

Egy 1588-ból való kapuvári jövedelem-elszámolásban bukkantam a következő 

mondatra: „Febr. 4-én Istwan Deáknak Sárvárra Ferencz Uram akarattyából írja hogy 

köldött fl. 35.”5 Tudom, hogy ez az adat önmagában nagyon is bizonytalan, hiszen 

még a fiatal számtartókat is keresztnevükön és „deák”, ill. „Litteratus” ragadványnév-

vel jegyezték be a számadásokba, de beosztásuk szerint és pontos rangsorban. Itt pe-

dig egyértelmű, hogy a művelt és a tudományokat, valamint az evangélikus vallást 

támogató Nádasdy Ferenc parancsára az 1588. évi kapuvári jövedelmekből elsőként a 

következők részesültek: Horpachon [Sopronhorpácson] deákoknak adatott d.32; Az 

Zenth Myklóssy [Szentmiklósi] gyülekezet az uraimat hogy vendéglette, költ bor fl.3. 

d.21; Istwan Deáknak Sárvárra Ferencz uram akarattyából fl.35.6 

Ebben az időben a sárvári lelkész Samarjai Vidos Lénárd volt, és csak a felettese 

volt István, azaz Beythe István németújvári lelkész, de ő nem lehetett egyszerűen Ist-

ván Deák, hiszen őt az 1585 júliusában elhunyt Szegedi Máté sárvári prédikátor és 

l578 óta a Sopron és Vas megyei evangélikusok által megválasztott püspök helyébe 

jelölték.7 Beythe l587. március 12-én Csepregen már zsinatot is tartott,8 így őt legfel-

jebb „fősenior uram”-nak lehetett volna titulálni. 

Egy másféle, de szintén l588-ból való és ugyanúgy kapuvári jövedelem-elszámolás-

ban megtaláltam a „Sárvárra küldetett Ferenc uram akarattyából István Deáknak” 

szóló 35 fl-ot, amely mellé bejegyezték István Deák nyugtáját is.9 E bejegyzés társa-

ságában találtam a sárvári oskolamesternek, Károly Györgynek hátsubára adatott 16 

ft-ját.10 

Ha valóban Magyari István rejtőzött az „István Deák” titulus alatt, akkor l588-ban 

még fiatal embernek kellett lennie, s talán azt a sok pénzt egy külföldi tanulmányútra, 

egyetemre kapta. Lehet, hogy Pázmány mégis közel járt az igazsághoz a Feleletében a 

Wittenberggel kapcsolatos gúnyos megjegyzésével annak ellenére, hogy Magyari 

neve nem található a tanulók névsorában?11 

                                                           
4 ZIMÁNYI József, Magyari István, Ungvár, 1888, 3. 
05 MOL, E 185. Archivum Familiae Nádasdy, 50. dob., 1588. Proventus Castri Kapu. 
06 Uo. 
07 ZOVÁNYI Jenő, A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig, Bp., Akadémiai, 1977, 241. 
08 Uo., 242–243. 
09 MOL, E 185. Archivum Familiae Nádasdy, 50. dob. Circa exitum diversorum proventum 

Castri eiusdem Kapu Anni 1587 [!] p. 401. 
10 Uo. 
11 Vö.: FERENCZI, i. m., 8. 
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Éppen ezekben az években, Wittenbergben az egyetemi diákságnak a kálvinizmus 

felé hajlása miatt zavargások törtek ki; nagyon is elképzelhető, hogy az anyakönyve-

ket és a coetus-névsort nem vezették pontosan.12 Nádasdy Ferenc pedig – Lethenyei 

István csepregi és Kis Bertalan sárvári lelkész, majd püspök szerint – majdnem éven-

ként küldött ki ifjakat Wittenbergbe.13 Erről a nagylelkű támogatásról maga Magyari 

is megemlékezett gyászbeszédében – erről azonban még később lesz szó. Magyarinak 

a Nádasdy által történt taníttatását még inkább megtámogatja az a feltételezés, misze-

rint főszereplőnk – neve alapján – a Nádasdy birtokokhoz közeli, a Csallóközben lévő 

Magyar nevű faluból származna.14 

Egy wittenbergi diák éves stipendiuma a század közepi 30 tallérról 40 tallérra 

emelkedett a XVI. század végére, amelyből ételre-italra 25, szállásra 6, privát tanárra 

(!) 6, mosásra pedig 1 tallért költöttek. Ehhez járult még egyéb költség is.15 Minden-

esetre a keresztúri városi oskolamesternek volt évi 36 ft a fizetése, amelyből 20 ft-ot 

készpénzben, 4 ft-ot fűszerszámra, azaz fűszerre, 12 ft-ot pedig egy két télre való hát-

subára kapott. Ugyanakkor a lékai porkolábnak sem több évi 32 ft-nál a juttatása.16 

Az 1580–90-es évekbeli összeírásokból az derül ki, hogy Nádasdy Ferenc nem lett 

méltatlan a Melanchton által „nagyhírű fejedelem”-nek nevezett atyjához; birtokán támo-

gatta a deákokat, prédikátorokat és az iskolákat. A kapuvári uradalom 1592. évi összeírá-

sában 21 felsorolt mezőváros, ill. falu közül 17-nek volt szentegyháza, azaz temploma, s 

közülük 11-ben volt prédikátor.17 Név szerint: Emri (Imre, Szentmihály), Kermendy Ist-

ván (Szil mezőváros), Zenthgyörgyvölgyi György (Bogyoszló), Plodiny István 

(Szentmiklós), Miklós (Csapod), Benkóczy Mihály (Kövesd), Thétény Imre (Cenk) és 

Velikinus András (Hidegség). Elképzelhető, hogy néhány prédikátorállás azért volt üres, 

mert korábbi betöltőjük az 1591. évi júniusi csepregi hitvitán a kálvinizmus felé hajló 

Beythe István és fia, András pártjára állott. Néhány egyházról azt írták, hogy pusztán áll. 

Mindenesetre a fentebb felsorolt lelkészek közül Tétényi Imre jelen volt Csepregen.18 

                                                           
12 Vö.: BENCZE, i. m., 18–19. 
13 PAYR Sándor, A dunántúli egyházkerület története, Sopron, 1924, 625. 
14 BENCZE, i. m., 13–17. 
15 A tallér értéke azonos volt a forinttal. RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, A wittenbergi egyetem ma-

gyarországi promoveáltjai a 16. században = Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből, Luther 

Márton születésének 500. évfordulójára, szerk. FABINY Tibor, Bp., A Magyarországi Evangélikus 

Egyház Sajtóosztálya, 1984, 235. 
16 MOL, E 185. 56. dob. 10. tétel. Anno 1596. Lékán, Borsmonostorban a szolgák fizetése […] 
17 MOL, E 185. 52. dob. Castrum Kapw. Minden rendbéli szolgáknak számok és fizetések […] 

1592. 
18 ZOVÁNYI, i. m., 255. 
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Ekkor egyébként Vidos Lénárd volt a sárvári prédikátor, aki szintén részt vett a hitvi-

tán.19 Nádasdy Ferenc viszont már itt jelezte, hogy nem fog tűrni birtokain olyan lel-

készeket, akik nem fogadják el az ágostai hitvallást.20 

Úgy tűnik, hogy egyes prédikátorokkal a földesúrnak külön szerződése volt, hiszen 

egy 1593-ból való „Posztóosztásról való Regestrum” szerint21 több lelkésznek járt éven-

te néhány ulna (rőf)22 jó minőségű posztó. A hozzá közel álló két kedves papjának, 

Samarjai Vidos Lénárd sárvári prédikátornak 4 rőf csimazint23 ajándékozott a szerző-

désben kikötött 5 rőfön felül, amely legalább 10–14 ft értéket képviselt, Tétényi Imre 

cenki papnak pedig 5 rőf csimazint és 5 rőf szederjes sáját.24 A sárvári scola-mestert is 

Nádasdy fizette, a szentmiklósit pedig jó szándékból ajándékozta meg posztóval.25 

Samarjai Vidos Lénárd 1599-ig volt sárvári esperes, s az ő utóda lett Magyari Ist-

ván előbb Nádasdy udvari papjaként, majd 1600-tól sárvári lelkészként.26 Vidos Lé-

nárd társszerzője volt a Sopron vármegyei új egyházi törvénykönyvnek, amelyet a 

lutherizmus mellett kitartó esperesek Beythe István és társai ellen 1596-ban írtak és 

1598-ban jelentettek meg Német-Keresztúrott.27 Magyari l596-ban bukkan fel ismét, 

hiszen neve szerepel a tiszta ágostai hitvallásról szóló Artikulusok 79 aláírója között.28 

Nádasdy Ferenc Vidos Lénárdot és még több lelkészt, pl. Réczés János csepregi, 

Klaszekovics István szentmiklósi prédikátort – az analógia alapján nyilván Magyarit 

is29 – az éves szerződésben előírt pénzen és ellátmányon, valamint az esetleges aján-

                                                           
19 Uo., 256. 
20 Uo. 
21 MOL, E 185. 52. dob. „Posztóosztásról való Regestrum, anno 1593”. 
22 Rőf: bécsi rőf, 77,75 cm. BOGDÁN István, Régi magyar mértékek, Bp., Gondolat, 1987, 59–60. 
23 Csimazin: a skarlát és a gránát kiváló minőségű posztók után következik a rangsorban igen jó 

minőséggel. ENDREI Walter, Patyolat és posztó, Bp., Magvető, 1989, 219. Vö.: DÁNYI Dezső, 

ZIMÁNYI Vera, Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig, Bp., Akadémiai, 1989, 346–356. 
24 Sája: ingadozó minőségű posztó. ENDREI, i. m., 234. 
25 MOL, E 185. 52. dob. „Posztóosztásról való Regestrum, anno 1593”. 
26 ZOVÁNYI, i. m., 244, 272. 
27 Uo., 260., FERENCZI, i. m., 9–10. „Summaia azoknak az articulosoknak kikreol vetekeodesek 

támadtanak az Augustana Confessioban valo tanettok között”. 
28 Bencze Imre szerint Magyari István nem 1596-ban, hanem az 1599. június 9-i hegyfalui gyű-

lés alkalmából írta alá a hitvallási iratot. BENCZE, i. m., 30–33. 
29 Ez ideig nem bukkant elő ilyetén irat. Meg kell jegyeznem azonban, hogy a Nádasdy levél-

tárban az 1590-es évek második feléből és a XVII. század elejéről alig maradt fenn irat. Ez a 

tizenötéves háború időszaka. A levéltári anyagnak ilyen nagyfokú hiánya részben a háborús pusztítás 

következménye lehet – tudjuk, hogy még Csejte is erős dúlást szenvedett el –, másrészt az évente 

hosszú harcokat vezető „Fekete bég” alig tartózkodott otthonában, így nem tudott foglalkozni birto-
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dékokon túl „libera sessio”-val is megajándékozta, illetve megengedte nekik annak 

pénzért való megváltását. Vidos Lénárdnak és utódainak a Fekete bég 1592-ben 

Sárvárott írt adománylevelet, amelyben a sárvári prédikátornak az isteni igazság sok-

évi tisztességes tanításáért és buzgalmáért Keresztúrott „egy egész házat avagy polgá-

ri helt” minden földjével és tartozékával adott át mindenféle paraszti szolgálattól és 

adótól, ajándékoktól mentesen 200 magyar ft ellenében.30 Ezt a libera sessio adomá-

nyozási szokást – 100–200 ft-ért vagy bizonyos elmaradt illetményért cserében – vé-

gig tudjuk követni Nádasdy Ferenc fián, Pálon át egészen Ferenc országbírónak az 

1643. évi áttéréséig, amikor is birtokán talán utoljára Rakicsányi Mihály prédikátor-

nak írt ilyen adománylevelet.31 

Nádasdy a sárvári lelkészt anyagilag jól ellátta, hiszen Magyari utódjának, 

Zvonarics Mihálynak az 1614. évi illetménye – amely a gazdasági iratok között 

fennmaradt – ezt bizonyítja; évi fizetése 60 ft volt, amelyet további, fűszerre adott 4 

ft-nyi összeg egészített ki. A ruházaton kívül 15 köböl gabonát, napi 1 icce bort, vajat, 

túrót, sót, évi 2 ártányt (sertést) és 12 akó bort kapott.32 Beythe István a sárvári lel-

készséget a magáéhoz képest gazdag jövedelműnek mondta.33 Joggal nevezhette an-

nak, hiszen Magyari István idejében a sárvári parókia kúriáján zsellérek telepedtek le, 

akik bizonyos szolgáltatásokkal tartoztak a lelkésznek.34 Valóban nagy különbség 

volt egyes lelkészségek között. Ezt mutatja az 1592. évi kapuvári uradalmi összeírás 

is, amelyben Szentmihály falu prédikátorának, „mivel azelőtt puszta volt, semmi bi-

zonyos jövedelmet nem tudják mondani, de mostan adnak minden helyről (jobbágyte-

lek után) d 7-et és esmét adnak gabonát cr. (keresztet) 3-at.35 A gazdag, száz telkes 

jobbágy által lakott Szil mezőváros prédikátora, Kemendy István ugyanekkor 32 hold 

szántóföldet bírt egy tagban. „Eddig a polgárság szabad akarattyából szántotta, ke-

                                                                                                                                           
kainak és szervitorainak ügyeivel. Felesége, Báthory Erzsébet sem férje távollétében, sem annak 

1604-ben bekövetkezett halála után nem vette át a birtokok irányítását és a mecénási szerepet. 
30 MOL, E 185. Archivum Familiae Nádasdy, Protocollum, 6. köt., p. 1–3. Filmtár X 31988. 

dob. Vidos Lénárd sárvári prédikátor uram keresztúri házáról […], Sárvár, 1592. szeptember 12. 
31 Uo., Szent Benedeki Rakiczani Mihály prédikátor szőleirűl, Sárvár, 1643. április 11. 
32 BENCZE, i. m., 82. Icce: 2 messzely, 0,65–1,67 l; BOGDÁN, i. m., 87. Akó: urna, tinna, 60 po-

zsonyi icce; 50, 36, l. Uo., 85. köböl, gabonaköböl, cubulus; 6,7–279,3 l, a gyakorlatban, 124,4 l. 

Uo., 96. 
33 PAYR, i. m., 63. 
34 Uo. 
35 MOL, E 185. Castrum Kapw. Minden rendbéli szolgáknak számok és fizetések, anno 1592. 

Crux: kereszt. A learatott gabonát kévékbe kötötték, majd azokat keresztekbe rakták. Egy kereszt 13–

32 kévét tartalmazott. BOGDÁN, i. m., 108. 
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pét36 adván róla az prédikátornak. Továbbá vagyon 2 db széna rétecskéje, úgy, mint 8 

ember kaszáló. Minden házas ember ad esztendeig cub. [köböl] felet, ezen kívül d 16-

ot. Item vagyon 2 zsellér is.”37 A hidegségi prédikátornak, Velikinus Andrásnak 

azonban a házon kívül csak 2 hold földje, egy darab rétje – 3 ember-kaszáló –, egy sző-

leje és 2 zsellére volt.38 

Nem tudjuk pontosan, hogy Magyari István 1588 és 1594 között hol járt és mit 

csinált. Elképzelhető, hogy fiatal alumnusként Németországban peregrinált, tanult, 

olvasott, majd már 1594 előtt Nádasdy személyes szolgálatába lépett. Mindenesetre 

1594-ben már a Fekete béggel táborozott Esztergom alatt. Fentebb utaltam arra a 

tényre, hogy az 1591. évi csepregi hitvita után Nádasdy igyekezett megszabadulni a 

kálvinizmus felé hajló prédikátoroktól, így bizalmi emberének szívesen választhatta 

az ortodox lutheránus Magyarit, akit esetleg ő maga támogatott tanulmányaiban, s 

mintegy ő maga neveltette ki és tette udvari prédikátorává, „gyóntatásban titkossá”-

vá, bizalmasává. Magyari „Az temetéskor Leukán löt utolsó praedicatio”-jában, ame-

lyet 1604 februárjában ki is nyomtattatott, nem említi, hogy őt Nádasdy taníttatta vol-

na, de méltón emlékezik meg az úrról, amint „az maga saiattyabolis reszt szakasztot 

az tanitoknac, es scholaknak taplalasokra. Tuduan penig aztis, hogy az tanolo iffiakbol 

neuekednenec vegreis io egyhazi emberec, kic az igaz tudomant terieszthetnec, noha 

sokra kellet az hadakozasban, de azert nem vonta meg magat, hanem sok költsegeuelis, 

iffiakat tanettatot az tisztesseges deaki tudomanyra (o ha többennis czelekednec ezt).”39 

Ugyanebben a beszédében hallhatunk Magyari bizalmas szerepéről is, amikor említést 

tesz egy 1603 őszén, Rudolf királynak Nádasdyhoz címzett leveléről, amelyet ő maga 

is olvasott.40 Magyari mind a halotti beszédben, mind fő művében, Az országokban 

való sok romlásoknak okairól c. könyvének ajánlásában meg is dicséri Nádasdy állha-

tatos hithűségét. „Akarám penig ez kis könyvemet bizonyos okokból az Nagyságod 

neve alatt kibocsátani. Elsőben, mert látom, hogy szívvel-lélekkel vagyon Nagyságod 

az igaz tudományhoz [...]. Nagy ajándéka ez az Istennek. Mert még zászlósurakat is 

találni ez mostani időben, kik az pápistáknak való kedveskedésből sem hidegek, sem 

melegek az hüt dolgában. […]: de az Isten tisztességére néző dolgokban semmit ked-

vért, félelemért nem cselekeszik Nagyságod. […] az Istennek ekklézsiájában az taní-

                                                           
36 Kepe: capetia. A kévézett gabonát kepékbe rakták. Egy kepe – tájanként eltérően – 13–88 ké-

vét tartalmazott. Uo. 
37 MOL, E 185. Castrum Kapw. Minden rendbéli szolgáknak számok és fizetések, anno 1592. 
38 Uo. 
39 Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, kiad., bev. KECSKEMÉTI Gábor, NOVÁKY 

Hajnalka, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 1988, 103. 
40 Uo. 
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tókhoz is oltalommal vagyon Nagyságod […] továbbá tartozám is vélle […] mert 

nemcsak sok jót vöttem s veszek is naponként Nagyságodtul, de az Nagyságod szár-

nya alatt is vagyon csendes szállásom. […] Végezetre azért is, mert Nagyságod nem-

csak az prédikátoroknak táplálója […] az skóláknak építője, hanem az mi édes ha-

zánknak is az pogányok ellen erős paissa is […], ez könyvecske penig arról való 

tanolságot is ad, miképpen kell keresztyéni módon az pogánokkal hadakozni.41 

Magyari a könyvét – a főcím és a fejezetcímek alapján ezt kell hinnünk – jórészt 

teológiai munkának szánta.  

I. rész: „Az országokban és birodalmokban való változásoknak okairól” 

II. rész: „Nagyobb romlásokkal fenyegeti az szófogadatlanokat” 

III. rész: „Az régi zsidó keresztyéneknek, az több pogán és keresztyén fejedel-

meknek hozzánk hasonló nyomorúságban való példájokat számlállya elő.” 

IV. rész: „Arra tanít meg, mi is mihez tartsuk magunkat, ha meg akarunk szaba-

dulni.”42 

Főleg az első két résznek – amely az egész terjedelem mintegy háromnegyedét te-

szi ki – kellene hitvitázónak lennie, és megvédenie az ágostai hitvallást a „pápisták” 

ellen, de e helyett az egész mű egyszerre panasz és vádbeszéd a romlások és bűnök 

miatt, amelybe egyúttal a kiutat is belefoglalja.43 

Anélkül, hogy itt részletesebben elemezném a művet, egy aspektusra szeretnék 

rámutatni. Már forrásai felkutatójának, Turóczi-Trostler Józsefnek feltűnt – és e gon-

dolatot Makkai László is magáévá tette –, hogy Magyari „világképe korához képest 

szokatlanul teljes: profán és világi irodalom, történelem, földrajz, népismeret (a kor-

ban divatos nép-karakterológia), babona és tudomány egyaránt helyet kap benne… 

De különösen elgondolkodtató stílusának különös kétlakisága.44 A nagy ellenfél, 

Pázmány is azt kifogásolta, hogy prédikátor létére illetéktelenül avatkozik katonai 

dolgokba. „Magyari is regulát ír a vitézlő rendnek, maga gyermekségétül fogván 

Szamosfalván a taligakenéshez értett többet, hogysem a vitézlő főemberek tiszti-

hez.”45 Makkai László is azt a következtetést vonta le, hogy „a politikai és katonai 

                                                           
41 MAGYARI, i. m., (1979), 21–22. 
42 Uo., 25. 
43 Vö.: IMRE Mihály, Szenci Molnár Albert „Idea Christianorum”-a = Irodalom és ideológia a 

16–17. században, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai, 1987 (Memoria Saeculorum Hungariae, 5), 

247. Vö.: BITSKEY István, Hitviták tüzében, Bp., Gondolat, 1978 (Magyar História), 178–180. 
44 Vö.: Makkai László utószava = MAGYARI, i. m., (1979), 191. és TURÓCZI-TROSTLER József, 

Az országokban való sok romlásoknak okairól: Forrástanulmány Magyari István könyvéről = T.-T. 

J., Magyar irodalom – világirodalom, Bp., Akadémiai, 1961, I, 150–151. 
45 MAGYARI, i. m., (1979), 191. 



 196 

problémák nemcsak szótárába illeszkedtek bele nehezebben, de gondolkodásába is”, 

vagyis a katonai reformjavaslatai nem lehettek a saját gondolatai, tapasztalatai, hanem 

inkább Nádasdyé, aki azt az 1598-as országgyűlésen valóban elő is terjesztette.46 

Nagy László egyenesen azt írja, hogy „Nádasdy tollba mondta tábori lelkészének a 

hadüggyel kapcsolatos kritikai nézeteit.”47 De hiszen az önálló magyar hadsereg tervét 

sem maga Nádasdy találta ki! Ismerhette a híres németalföldi humanistának, a kor 

kiváló török-szakértőjének, Busbequiusnak az 1581–82-ben megjelent röpiratát, az 

Exclamatiót, amelyben a szerző a török ellen a széles társadalmi erőkből szerveződő 

nemzeti hadsereg mellett teszi le a voksát.48 Ezt akár még Magyari is olvashatta. Ná-

dasdy nyilván tudott Giorgio Bastának – a magyar fülnek rosszul cseng a kegyetlen 

zsoldosvezér neve, aki egyébként kiváló katonai szakértő volt – 1599. évi memoran-

dumáról, amelyben a pusztító német hadak helyett állandó magyar had szervezését 

ajánlotta az udvarnak.49 Ezt a gondolatot fogja majd újra feleleveníteni Thurzó 

György és Esterházy Miklós nádor, végül Zrínyi Miklós.  

Egyébként az önerőre támaszkodó nemzeti hadsereget az országon belül sem Ná-

dasdy Ferenc vetette fel először, hiszen Baranyai Decsi János az 1598 elején írt, a 

török elleni harcra buzdító beszédében – Oratio de bello adversus Turcam fortiter et 

constanter persequendo – megtette ezt. Szent háborúra hívta fel az ország népét, 

amely elkerülhetetlen, és ha az általa javasolt hadügyi reformokat végrehajtanák, a 

siker nem maradna el.50 Baranyai Decsinek munkájával az volt a célja, hogy a meg-

torpanni látszó Báthory Zsigmond fejedelmet a törökellenes harc folytatására buz-

dítsa. Az egy évvel korábban megírt Török császárok krónikájában – mint már előtte 

annyian – hosszasan ecsetelte a magyarság bűneit, de egyúttal reményt és bátorítást is 

nyújtott a háború folytatásához és a török végső legyőzéséhez.51 Ezt a bizakodást erő-

sítette az általa közismertnek mondott „veres alma” jóslat, amely szerint amikor azt 

a törökök elérik, hét avagy tizenkét esztendő múltán, a pogány hatalmát Isten  elve-

szejti. 

                                                           
46 Uo., 191–193. Magyar országgyűlési emlékek, IX., szerk. FRAKNÓI Vilmos, KÁROLYI Árpád, 

Bp., Athenaeum, 1885, 6–7, 34–35. Megjegyzendő, hogy Nádasdy és Pálffy Miklós egyaránt a pénz-

adó ellen szavaztak, tudniillik ők a „véradó”, azaz a katonák kiállítása mellett voltak. 
47 NAGY László, Az erős fekete bég Nádasdy Ferenc, Bp., Zrínyi, 1987, 271–273. 
48 Uo., 103. 
49 Uo., 272. 
50 FODOR Pál, Az apokaliptikus hagyomány és az „aranyalma” legendája: A török a 15–16. szá-

zadi magyar közvéleményben, Történelmi Szemle, 39(1997), 40. 
51 Uo. 
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Mi legyenaz veres alma senki sem tudja, 

Győr-e, Bécs-e, Róma, avagy az Colonia,  

Csak Isten és az idő ezt megmutatja.52 

A másik jóslat – az I. Rudolf uralkodása idején hatalomra jutott Oszmán Biroda-

lom egy másik Rudolf alatt fog kipusztulni – is igen közismert volt.53 Alig valószínű, 

hogy Magyari István személyesen ismerte volna Baranyait vagy írását, de a jóslatról 

tudhatott.54 Kettejük munkája sokban hasonló egymáshoz. Istenbe vetett rendíthetet-

len hite és a hosszú háború pillanatnyi, éppen kedvező állása bizakodással tölthette el 

Magyarit – az egyik feltételezett „kizil elma”, Győr török megszállása óta éppen hét 

év telt el, s azóta azt az ellenségtől vissza is vették, sőt Székesfehérvár magyar kézre 

került, és a hadvezetés Budát, az ország egykori fővárosát célozta meg. Munkájának 

ajánlását igen figyelemre méltóan fejezte be: „Költ Sárváratt, Karácson havának ki-

lencedik napján, mely nap az holdban nagy fogyatkozás lőn, kinek erejét az Úristen 

rólunk fordítsa az pogánokra és az velek egy igát vonókra, Urunk születése után 

1601. esztendőben, melyben az jó Isten nagy irgalmasságából országunknak eggyik 

erős bástyáját, Székesfejérvárat, az régi magyar királyok koronázó és temetőhelyét 

(kit szultán Szolimán ezelőtt ötvennyolc esztendővel megvött vala) sok töröknek 

mind várban, mezőben nagy veszedelmével az keresztyéneknek viszhaadá, Budának 

kapuját véle betevé. Mely erősséget szent fiáért az Úristen tartson meg sokáig az ke-

resztyén kéznél, és mellé szabadítson több heleket is az ő szent nevének tisztességére. 

Ámen.”55 

                                                           
52 Uo., 41. 
53 Vö.: FODOR, i. m., 42; BALÁZS Mihály, MONOK István, Történetírók Báthory Zsigmond udva-

rában: Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről = Magyar reneszánsz udvari 

kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., Gondolat, 1987, 257. 
54 Egy dolog igen elgondolkodtató: Baranyai Decsi János 1587-ben érkezett Wittenbergbe és ott 

is maradt egy ideig. Ha igaz Magyarinak az 1588. évi egyetemi útja, akkor még találkozhattak is 

Németországban. Vö.: BARANYAI DECSI János magyar históriája (1592–1598), kiad. KULCSÁR 

Péter, Bp., Helikon, 1982, 15. Mind az európai, mind a magyar közvélemény a „veres almá”-val, 

illetőleg az „arany almá”-val kapcsolatos elképzeléssel a magyar származású Georgievics Bertalan 

jóvoltából ismerkedett meg. Erről szóló könyvecskéjét 1545-ben meg is jelentette. FODOR Pál, i. m., 

42., vö.: GEORGIEVICS Bertalan, Egy fogoly útja Törökországban, 1526–1539 = Rabok, követek, 

kalmárok az oszmán birodalomról, kiad. TARDY Lajos, Bp., Gondolat, 1977, 181–194. Feltűnő Ma-

gyarinál az, hogy munkájának I. részében 370 évet emleget, miszerint tanácsot tartottak a magyarok, 

„mint állhatnánk az pogány török ellen”. 1601-től visszafelé számolva ez 1231-et jelent, amely év 

sem I. Rudolf, sem I. Oszmán uralkodásának nem a kezdete, viszont sokkal inkább közelít a tatárjá-

rás dátumához. MAGYARI, i. m., (1979), 28. 
55 Uo., 22–23. 
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Magyari munkájának második részében bőségesen ír arról, hogy a birodalmak nö-

vekedése „meghatárosztatott bizonyos esztendők és magok kiterjesztésére […], [né-

melyek] ötszáz esztendeig bírhatták magokat […]. Csak az Istentől neki rendeltetett 

határig terjedhet, dúlhat, foszthat, ölhet, vághat, rabolhat, pusztíthat és égethet, annál 

tovább semmivel sem mehet, sőt ha megyen is, szerencsétlen leszen”.56 Erre részben 

Szolimán szultán példáját hozza fel, aki – szerinte – a perzsákkal folytatott harcában 

lépte túl saját határát. Erre az esetre utal Georgievics Bertalan is útleírásában már jó-

val korábban.57 Magyari a birodalmak végességeire előhozott példáknál mindjárt ak-

tualizál is: „Győr veszésekor az minemű rémülésben voltunk, és erőtől 

megfogyatkosztak, mint az harmadévi rabláskor is, nemde sokkal inkább pusztulhat-

tunk volna-e, ha Isten az ellenségnek akkorbeli dihüsségét mennyei segítségével meg 

nem határoszta volna.”58 

Magyarinál a Baranyaiéhoz hasonló célt érzek, noha az előbbi evangélikus pap-

ként a megindult vallásüldözések ellen is szót emel, és hosszasan fejtegeti a „pápis-

ták” bűneit. Figyeljünk csak könyvének teljes címére: Az orszagokban valo soc 

romlasoknac okairol, es azokbol valo meg szabadulasnac io modgiarol59 – és ezt a 

módot a szerző egyrészt saját tapasztalásaiból, a táborozások során látottakból-

hallottakból, a mindenki által nagyra becsült vitéz ura példájából, másrészt sok „hasz-

nos könyvecskék”-ből, harmadrészt a háborús évek alatt megformálódó „közvéle-

mény”-ből vette. Az ajánlásban ugyan részletesen sorolja az igaz hit alapjait és a „pá-

pisták” bálványimádását valamint annak szörnyű következményeit, de egyúttal azt is 

hangsúlyozza, hogy „ez könyvecske penig arról való tanolságot is ad, miképpen kell 

keresztyéni módon az pogánokkal hadakozni”.60 

A hangsúlyt nem arra tenném, hogy Magyari a művében felvonultatott hasznos 

hadügyi reformokat – amelyeket már korábban mások és sokszor megfogalmaztak! – 

Nádasdytól avagy másoktól vette-e át (semmiképpen nem diktálták neki!), vagy egy 

részüket saját tapasztalásaiból szűrte le, hanem arra, hogy az általános erkölcsi rom-

lottság és a társadalmi bűnök elleni ostorozása, mély humanizmusából fakadó társada-

lomkritikája és igazságérzete nagyfokú hazaszeretettel, történelem-ismerettel és jobbí-

tani akarással párosult. A hosszú háborúban kifáradó és pusztuló nemzetét akarta fel-

rázni és bíztatni. Mondatain minduntalan keresztülsüt a megromlott haza iránt érzett 

felelőssége, szeretete. Valamit ő is tenni akart érte; ott táborozott Nádasdyval „az el-

                                                           
56 Uo., 96–97. 
57 Vö.: GEORGIEVICS, i. m. 
58 MAGYARI, i. m., (1979), 98–99. 
59 MAGYARI, i. m., (1911), 3. 
60 MAGYARI, i. m., (1979), 22. 
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múlt esztendőkben” Esztergom és más várak vívásakor,61 látta a mérhetetlen nyomort 

és szenvedést, látta a tábori élet vad tobzódásait és visszáságait. 

 „Ajándékokban telhetetlen tiszttartók és kóborló vitézek, az mint elkeszték, nem-

sokára úgy megemésztik így és megmellyesztik az kösséget, hogy bátor semmi po-

gány ellenség ne jőjön is reánk, magunk is elfogyaszthatjuk magunkat. Urak, urak, 

[...] nyissátok meg szemeteket” – kiált föl a sárvári prédikátor.62 Ezek a mondatok 

igen ismerősek fülünknek, hiszen ilyen éles társadalombírálatot Bornemiszánál is 

olvashatunk. Az erkölcsi eltévelyedésekért és nem utolsó sorban a társadalmi igazság-

talanságokért Isten a török veszedelemmel bünteti a keresztényeket, s különösen a 

magyarokat. Ezt már Farkas András is hangoztatta 1538-ban írt énekében és nyomá-

ban megannyi magyar reformátor. Sőt, a török első, átfogó apokaliptikus értelmezését 

már a XV. században Magyarországi György barát elvégezte Rómában írt könyvében, 

amelyet 1480 körül ki is adott, s 1596-ig legalább huszonöt kiadást ért meg.63 A már 

említett Georgievics Bertalan pedig egy anatóliai satrapa szájába adja a kor nagy kér-

désfelvetésére a választ: „Csakhogy mivel bálványimádóknak tartják őket [a keresz-

tényeket], azért vagyunk velük szemben kegyetlenek, hogy a súlyos csapásokkal elté-

rítsük őket az effajta babonaságoktól.”64 „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet.”65 

Az évek óta tartó és elhúzódó háború minden barbárságával és vadságával ott dü-

börög Magyari sorai között. Minduntalan aktualizál; sorolja az elmúlt évek csapásait, 

az 1586., 1598. évi árvizeket, drágaságot, döghalált, Mátyusföldének (a Csallóköztől 

északra) kirablását, sőt az osztrák tartományokban az evangéliumot hirdetők kikerge-

tését is keserűen emlegeti. A táborozásbeli sok tobzódást, részegséget, fegyelmezet-

lenséget, a büntetlenséget, a hozzá nem értést megannyi kortársa is szóvá tette. Ezek a 

jogos kritikák úgyszólván a levegőben voltak. Illésházy István Naplójában, levelei-

ben, de más kortársakéiban és az országgyűlések felterjesztéseiben, sőt még az erősen 

Habsburg-érzelmű Istvánffy Miklós Történetében is a Magyariéhoz hasonló sorok 

köszönnek vissza. De a sárvári lelkész – és itt erősen érezhető, hogy egyházi ember – 

mindezeken és mindenkin túlmegy; nem csak a Tízparancsolatot olvassa nemzete 

fejére és ostorozza az urakat, tiszttartókat, hanem minden rendű és rangú embert is 

                                                           
61 Uo., 76. 
62 Uo. 
63 FODOR, i. m., 27; Rabok, követek, kalmárok…, i. m., 49. 
64 GEORGIEVICS, i. m., 187–188. 
65 Vö.: MAGYARI, i. m.. (1979), MAKKAI László utószava, 193; ŐZE Sándor, „Bűneiért bünteti 

Isten a magyar népet”: Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom 

alapján, Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1991 (Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali 

Hungarico Digesta). 
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megint. „Tisztesség adassék minden jámbornak, de ha jól meggyondollyuk, csak igen 

keveset találunk, ki tisztiben, hivatallyában eljárna híven. Az lelkipásztorok restek az 

tanításban, az pap urak [...] kazdagságnak [!] keresésének szolgálnak. Az fejedelmek 

és urak gondviseletlenek. Az magisztrátusok [...] az vitézlő nép [...], az városbeliek, 

falubeliek, kereskedők és mesteremberek sem jobbak […], törvénytevők, írástudók, 

prókátorok és nótáriusok [...] ajándékban telhetetlenek, és kiben fogyatkozás nem 

volna, csak igen keveset találsz: ím még az gyermekek között is eláradott az sok 

gonosság.”66 

Magyari életének egyik fontos állomása lehetett az Esztergom alatti táborozás, hi-

szen rendkívül mély nyomokat hagyott benne. De a harcoknál ott nyüzsgött, tudósított 

egy másik Nádasdy-szervitor, a mecklenburgi születésű protestáns Nicolaus 

Gablmann is, aki 1587-től 1588-ig volt csepregi iskolamester, és munkáinak kiadását 

és paduai tanulmányait Nádasdy is segélyezte.67 Jól ismerte Nádasdy harcait, s azokat 

meg is énekelte. 1593-tól pedig hadügyi memorandumokat írt, és mint a Fekete bég 

által beajánlott udvari haditudósító és történetíró, Magyarország történetének megírá-

sát tervezte. Íme egy másik ember, akivel nemcsak a táborozási visszaélésekről és az 

idegen katonák rossz szokásairól, hanem hazánk történelméről, közös jótevőjük hősi 

tetteiről és a hadügyi reformokról is lehetett társalogni. Ráadásul ott volt Esztergom 

mindkét vívásánál.68 Lehetetlen, hogy Magyari ne ismerte volna Gablmannt esetleg 

még csepregi iskolamester korából, netán külföldön vagy Nádasdynál, de legkésőb-

ben az esztergomi táborban, 1594-ben találkozhattak. Gablmann is írt a táborozásbeli 

visszásságokról, sőt az 1594. szeptember 30-i keltezésű Mátyás főherceghez címzett 

szakszerű, 30 fejezetből álló katonai memorandumának tartalmát esetleg mind Ná-

dasdy, mind Magyari ismerhette. Gablmann és Magyari javaslatai között számos 

megegyező akad, de az előbbié jóval kidolgozottabb, és összehasonlíthatatlanul szak-

szerűbb munka – valódi hadügyi reformjavaslat!69 Gablmann is alapvetően állandó 

                                                           
66 MAGYARI, i. m., (1979), 29–30. 
67 Vö.: THALLÓCZY Lajos, Gablman Miklós, császári hadi történetíró emlékezete (1596), Törté-

nelmi Tár, 1896, 577–581; SZELESTEI N. László, Adalék a csepregi iskola és a nyugat-dunántúli 

protestantizmus történetéhez (1588) = Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből Luther Márton 

születésének 500. évfordulójára, szerk. FABINY Tibor, Bp., A Magyarországi Evangélikus Egyház, 

1984, 240–247. 
68 Esztergom véres és sikertelen vívása 1594-ben volt – erre a súlyos veszteségre utal Magyari 

munkájában. Nem lehet tudni, hogy prédikátorunk 1595-ben, a vár sikeres megvételekor is ott volt-e 

a táborban, mindenesetre a „Fekete bég” mind 1594-ben, mind 1595-ben több száz katonájával az 

élen részt vett a harcokban, s vitézségével ki is tüntette magát. Vö.: NAGY László, i. m., 282; 

THALLÓCZY, i. m., 582–585. 
69 Uo., 598–645. 
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hadsereget tanácsol, noha ő német s magyar katonákból állítaná ki, „mert nincs ezek-

nél jobb gyalogság és lovasság” – írja.70 Ő sem akar „különféle nyelvű és nemzetbeli 

katonát”. A mecklenburgi haditudósító honfitársait a magyarok kellő megbecsülésére 

bíztatván a német gyalogságra teszi a fő hangsúlyt, Magyari viszont az idegen nem-

zetnek több kárát, mint hasznát látja: „Talám az idegen nemzet veszen nekünk orszá-

got? Jó ugyan az külső segítség is jó rendtartással, de ha ő magok elpusztítnak, ha-

szontalan. Az honn való volna tehát hasznosb az távol valónál, s azért kellene az ke-

resztyén vértől ótalmaskodnunk.” – hangzik az I. fejezetben.71 Ugyanez a gondolat 

még többször is megfogalmazódik, így például a II. fejezetben is: „Veszedelmes az 

idegen segítség, főképpen midőn külömb hitű és erkölcsű vitézek az segítségre me-

nők. […] egyfelől az pogánság, másfelől az szükség és éhség nyomorgat, harmadfelől 

szintén ő magok is elpusztítnak, kik segítségünkre jöttenek volna.”72 És itt már az 

„egy hazánk van és ha azt elveszítjük, helyette mást nem kapunk„ toposz szinte teljes 

megfogalmazásában jelen van. Ha áttekintenénk a tizenötéves háború alatt keletkezett 

irodalmi alkotásokat, történeti munkákat, memoár-irodalmat és a korabeli főúri leve-

lezést – különösen Illésházy István Naplójára és leveleire gondolok –, lépten-nyomon 

beleütköznénk az „egy haza…”, illetve „utolsó veszedelmünk most lészen” gondolat-

ba.73 Ennél teljesebben majd csak Zrínyi Miklós a Török áfiumban és Vörösmarty a 

Szózatban fogja ezt megfogalmazni. 

A „veszedelmes idegen segítség” problematikájában különösen két dolgot emle-

gettek a kortársak sztereotípiaként, illetőleg toposzként; a német katona részegessé-

gét, táborbeli tobzódásait és közismert lassúságát. Illésházy írta Naplójába Esztergom 

1594. évi ostromakor – amikor mind Nádasdy, mind Magyari, mind Gablmann ott 

volt a táborban – a következő mondatot; „Kiáltottak az törökök az fokon, mondván: 

Menjetek haza, magyarok, vitézek, hagyjátok itt az részeges német disznókat nekünk, 

hogy tanétsuk meg őket hadakozni.”74 Gablmann Emlékiratában, különösen az esz-

                                                           
70 Uo., 635. Gablmann a  Mansfeldiana militia c. munkájában ezt bővebben kifejti; „Fegyverrel, 

kevéssel de jóval, rendes és állandó sereggel, melyet a derék hadat illetőleg a németek s mind segéd-

csapatokat a magyarokból akarok szedetni, szóval nem akarok különféle nyelvű s nemzetbéli katonát; 

németet és magyart óhajtok.” Uo. 
71 MAGYARI, i. m., (1979), 61. 
72 Uo., 107. 
73 Uo., továbbá: Gr. ILLÉSHÁZY István Följegyzései, 1592–1603. Monumenta Hungariae 
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Literator-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623), kiad. JANKOVICS József, 

Bp.–Szeged, 1981, (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 5), passim. 

Vö.: ZIMÁNYI József, i. m., 15; LUKÁCSY Sándor, „Egy hazánk van”, Jelenkor, 1995, 7–10. 
74 ILLÉSHÁZY, i. m., 12–13. 
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tergomi táborozás visszásságait hangsúlyozva szintén „német disznók”-ról ír, akik 

„undok, piszkos élte módja [miatt] kivívják a mennyekbéli Isten haragját, [...] mily 

kurválkodás, falás és vedelés, káromkodás, esküdözés, játék és koczka folyik minden-

felé [...] Az bizonyos, hogy tízezer német egy hónap alatt többet fogyaszt harmincz, 

vagy még több ezer töröknél, ki ámbár pogány, mégis önmegtartóztatásra és józan-

ságra törekszik”.75 Paul Schede Melissus német költő, a pfalzi választófejedelem 

könyvtárosa egyik, 1574-ben írt verses levelében a német–török harcokról gúnyosan 

jegyzi meg, hogy mily nagy küzdelem folyik a boros hordókkal.76 Bocatius is 

Melissushoz hasonlóan gúnyolja a lator katonát és a lassú németet több munkájában 

is.77 Azon kortársak sorát, akik a fentebbieket toposzként hozzák elő, még hosszasan 

sorolhatnám, nem különben a hadakozásbeli fogyatékosságokat; de ennyiből is látha-

tó, hogy Magyari nem annyira vagy nem csak Nádasdy észrevételeit, javaslatait, ha-

nem sokkal inkább saját tapasztalatait és a sokak által látott visszásságokat és ször-

nyűségeket számlálta elő munkájában. 

Örökre titok marad az, hogy prédikátorunk még miféle „több dolgokbann is”78 

akart Nádasdynak szolgálni a jövendőben, mindenesetre a II. fejezetben kitűzött célt 

maradéktalanul teljesítette: „ha fegyverrel nem is, jóra intésemmel az pogányok ellen 

való igyében használhatnék édes hazámnak és nemzetemnek.”79 

Magyari himnikus imájával záródó műve Aventinus-i felépítésével és Erasmus-i 

békeszózatával80 együtt is ízig-vérig magyar szellemű munka, és jóval túlmutat a kor 

polémikus irodalmán. Buzdító, reményt sugárzó kiáltvány a tizenötéves háború során 

kivérző, elcsüggedő országhoz. Exclamatio vagy oratio, mint Baranyai Decsi János 

munkája 1598-ban; érdemes még harcolni a török ellen, mely küzdelemben az Isten – 

ha megjobbulunk és könyörgünk hozzá – velünk van! „Menj ki az mi seregünkkel, mi 

Urunk Jézussunk és édes Istenünk az ütközetekre és ustromokra, viaskodgyál együtt 

mivelünk az pogányok ellen, és tanítsad az mi vitézinknek kezeket az harcra és 

ujjokat az viadalra. Te vagy, Úr Jézus, minden tebenned bízóknak paizsa és oltalma, 

annak okáért az mi vitézinknek fejeket fedezd el az ellenségnek dühössége ellen [...] 

                                                           
75 GABLMANN, i. m., 635. 
76 NAGY László, i. m., 116. 
77 Uo., 247, 249, 251. 
78 MAGYARI, i. m., (1979), 22. 
79 Uo., 100. E kérdésben Bencze Imrének az enyémhez hasonló a vélekedése. Ugyan Bencze a 

Magyariról szóló könyvét 1995-ben jelentette meg, de én a saját véleményemet anélkül alakítottam 

ki, hogy előzetesen ismertem volna az övét. 
80 Vö.: TURÓCZI-TROSTLER, i. m., passim. Bencze Imre tagadja ezt, illetve fordítási összehasonlítás-

sal bizonyítja, hogy Magyari nem Erasmus béke-szózatát fordította le. Vö.: BENCZE, i. m., 151. 
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Az pogán ellenségnek penig (ki tégedet nem ismer) szívét isteni erődnek általa ret-

tents meg, rémécsz [!] meg, és űzd ki országunkbul őket, hogy ott is fussanak, ahol 

senki nem bántja és nem kergeti is őket. Irgalmasságod szerint, ó, Szentlélek Isten, az 

mi táborunkat vezérellyed, bölcsen igazgassad, bátorítsad, és naprul napra 

győzödelmes diadalommal látogassad: [...] hadd vegyék eszekben az idegenek is, [...] 

hogy nem az sokaság, hanem csak te egyedül vered, Úristen, meg az hadat. [...] béke-

ségben szép dicsírettel nagy hálákat adhassunk, Ámen.81 És ez a gyönyörű ima mintha 

a Sárközi Máté Cantio de militibus c. költeményének és más, ehhez hasonló, a tábor-

beli katonák által is énekelt verseknek lenne a himnikus prózai átköltése. 

Könyörögjünk Istenünknek, 

Adjon erőt seregünknek,  

Bátorságot mi szívünknek,  

Vígasságot mi lelkünknek. 

[...] 

Tábort, Uram, járj környülünk, 

Légy hatalmas fejedelmünk,  

Ellenségtül hogy ne féljünk,  

Kik angyaltúl vezérlettünk! 

Támaszd fel már csillagunkat, 

Taníts víni ujjainkat, 

Vagdalkozni mi karunkat, 

Szabadíts meg országunkat! 

[...] 

Ha megver is, áll Istenen, 

Mi nem az nagy sok seregen, 

Sem emberen, sem ördögön,  

Csak az hatalmas Istenen.82 

                                                           
81 MAGYARI, i. m., (1979), 182–183. 
82 A Kuun-kódex, kiad. VARGA Imre, Bp., Helikon, 1979, 73–75, 271; XVI. századi költőkből, 

szerk. LATOR László, Bp., Helikon, 1994 (A Magyar Költészet Kincsestára, 20), 289. 
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Magyari István már a csúcson van, amikor Pázmány még éppen csak visszajött 

Magyarországra, és alig érezhette közvetlenül hazája romlását. Így az ő Felelete pusz-

tán dogmatikai és teológiai alapon készülhetett és készült is. Ezért vádolhatta durván 

Magyarit azzal, hogy illetéktelenül üti bele az orrát a vitézlő főemberek dolgába.83 

Nádasdy Ferencnek 1604 januárjában bekövetkezett halála és a temetési beszédek 

kinyomtatása után prédikátorunknak nyoma veszett. Még egy utolsó adatot találtam 

róla 1605 októberéből; Sárvár „városában” 4 átalag borát írták össze István prédikátor 

uramnak.84 Tehát Magyari valamikor 1605 októbere után halt meg, még mielőtt sike-

rült volna kinyomtatnia az állítása szerint már 1604-ben elkészített feleletét Pázmány-

hoz. 

                                                           
83 L. 45. jegyzet. 
84 Ugyanerre a levéltári adatra hivatkozik Bencze Imre is idézett munkájában. BENCZE, i. m., 

99–100; BENCZE Imre, Adalék Magyari István életrajzához: Egy sárvári mustjegyzék tanúsága, Dia-

kónia (Evangélikus szemle), 1987/1, 86–88. MOL, E 185. Archivum Familiae Nádasdy, 52. Dob. 

Anno 1605. 19. Octobris. Sarvary varasban az mennyi must vagyon, kiknél és kiéye azoknak szá-

mok, 48. tétel. 
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Thimár Attila 

„HALHACZA MIT MOND ZENT BERNARD TI 

FELŐLETEC” – GONDOLATOK PÁZMÁNY 

FELELETÉRŐL 

Mint ahogy a vízcsepp prizmáján megtörik, szétszóródik a fény, attól függően, hogy 

melyik irányból nézzük, ugyanúgy az irodalmi szöveg is más és más választ ad, attól 

függően, hogy milyen kérdésekkel faggatjuk. A sokféle kérdésre adható válaszok közül 

egyik sem olyan, amely teljes egészében leírná az igazságot. E dolgozatban Pázmány 

első magyar nyelvű hitvitáját szeretném megvizsgálni azon a kérdésen gondolkodva, 

hogy miben állt a jezsuita szerző által használt nyelv kifejező ereje, amely szövegeinek 

olyan értéket adott, hogy századok múltán az egyik legnagyobb irodalomtörténészünk őt 

nevezi a „magyar irodalmi nyelv legerőteljesebb, leghivatottabb idomítójának”.1 

                                                           
1 HORVÁTH János, A magyar irodalom fejlődéstörténe, Bp., Akadémiai, 1976, 90, és őt nevezi a 

magyar próza egyik csúcsának BENCZE Lóránt, Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa, 

Bp., ELTE BTK, 1973 (Nyelvtudományi Dolgozatok, 10), 3, s az általa vizsgált Kosztolányi is: „Ő a 

magyar próza atyja és törvényhozója, öntudatos stílusművész, aki már a XVII. század elején becsüli 

a művészi gondot, inti a prédikátorokat, nehogy rögtönözzenek. [...] Még csak néhány húrja van, de 

azért úgy játszik rajta, mint hangszeren. Csodát művel. Írás közben keresi a kifejezéseket, szemünk 

előtt formálja, amit mond, mind föllebb és föllebb hágva az escalier d’esprit-n. Ebben van nagy köz-

vetlensége.” KOSZTOLÁNYI Dezső, Pázmány Péter = K. D., Látjátok feleim, szöv. gond. RÉZ Pál, 

Bp., Szépirodalmi, 1976, 43–44. Figyelemre méltó Fraknói Vilmos álláspontja, illetve az álláspont-

ban bekövetkezett változás a két Pázmány-könyv között. „Pázmány ezen első nyomtatott művében, 

már teljes fénnyel tündöklik az ő lángesze. Erőteljes, világos nyelvét a legnagyobb könnyűséggel 

kezeli. Fogalmai szabatosak, következtetései és érvei ellenállhatatlan, meggyőző hatást gyakorolnak. 

Találó idézeteket alkalmaz, meglepő hasonlatokat és példákat használ. Hol szükséges komolyan, 

midőn lehet gunyorosan, sőt néha tréfásan is szól, de mindig egyaránt súlyosan sujt.” FRANKL 

[FRAKNÓI],  I, 54. A későbbi könyvben óvatosabban, árnyaltabban fogalmaz: „Pázmány ezen első 

munkáján, ha azt a későbbiekkel összevetjük, fölismerhetők az első kísérlet nehézségeinek és a sie-

tésnek nyomai. Vannak gyenge oldalai, olyan argumentatiói, melyeket nem épen erős alapra épít. De 

helyenként fényesen ragyog dialektikájának ügyessége, és nyelvének ereje teljes kifejlettségében áll 

előttünk. E mellett távol tudja magától tartani a polemiák legnagyobb veszélyét: a nehézkességet és a 

túlterheltséget. Ébren tartja az olvasó érdeklődését. Komoly fejtegetéseit és az idézetek nélkülözhe-

tetlen apparátusát a gúny és tréfa élénkségével deríti föl.” FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter, 1570–

1637, Bp., 1894 (Magyar Történeti Életrajzok, 5), 34. 
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A XVII. század első felét az irodalomtörténészek közül sokan a „hitviták korának” 

nevezik, s ennek az időszaknak kezdőpontját Magyari István és Pázmány Péter vitájában 

jelölik meg. Ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogy miért kerültek ilyen 

jelentős mértékben előtérbe a hitviták ezekben az évtizedekben, az szükséges, hogy 

megfaggassuk a hitvita-szövegeket műfajpoétikai, befogadástörténeti, történelmi, törté-

neti irodalomszociológiai, filológiai és a kommunikációtörténeti szempontból. A hitviták 

szövegeinek vizsgálatakor a következő irányok mentén érdemes kutatni: 1. a hitvita ér-

telmezése a korabeli olvasási, befogadási szokások között, 2. a szerzőt meghatározó 

kategóriák a korszakban, 3. a szövegből kiolvasható diskurzuselemek, melyek a szerzőt 

jellemzik, 4. a szövegből kiolvasható diskurzuselemek, amelyek a befogadót jellemzik, 

5. a szövegből kiolvasható elemek, amelyek a tárgyat, az ellenfél vitairatát jellemzik, 6. 

a hitvita szerepe a hatalmi struktúrák egymásra hatásában és azok történeti változásai-

ban, 7. a hitvita kommunikációs közege, s ezen keresztül a hitvita „ható köre”, 8. a hitvi-

ta műfajának, illetve műfajjá válásának diskurzus kialakító szerepe, 9. a szövegek dialó-

gushelyzeteinek, párbeszéd-képességének vizsgálata, (mind a szövegekbe kódolt elemek 

vizsgálata alapján, mind a filológia segítségével a „valóságos” együtt olvasásukban), 10. 

a hitviták szövegeinek intertextuális viszonyai. Ezek az irányok nem függetlenek egy-

mástól, sőt nagyon sok szállal szövődnek egymásba és adják meg az egyes textusok 

mintázatát. Mostani kérdésfelvetésem a felsorolt témákból az első, a negyedik és a nyol-

cadik találkozási pontját járja körül Horváth János kérdését tartva iránymutatónak: „Mi-

ért tulajdonít tehát immár három évszázad magyarsága oly nagy jelentőséget [Pázmány-

nak] irodalmi nyelvünk kiképzésében?”2 

A Felelet 1603-ban látott napvilágot, a munkát Forgách Ferenc püspök felkérésére 

Magyari Istvánnak Az országokban való sok romlásnak okairól című művére válaszul 

írta Pázmány. A szöveg címéből kiderül, hogy támadásnak érzékelte Magyari művét, 

saját könyvét feleletnek, viszonttámadásnak szánta, a szöveg az elsővel szembeszegezi 

magát, szembenállóként határozza meg pozícióját, s ez azért érdekes, mert a protestáns 

irat részéről nem érte közvetlen támadás Pázmányt.3 A szakirodalom már többször kifej-

tette, hogy a két fél érvelési iránya közti különbség egyik oka, hogy Pázmány más, a 

dogmatikai kérdésekkel foglalkozik írásában, s ezzel máshová tereli a szót, mint ahová 

Magyarinak a történelemszemléleti, társadalombírálati műve irányoz.4 Úgy vélem azon-

                                                           
2 HORVÁTH, i. m., 92. 
3 A korábbi katolikus–protestáns írásbeli hitviták esetében többnyire személyre szólóan támad-

ják egymást a szerzők, így például Telegdi Miklós Feleletében (RMNy, 476). Bornemisza Péternek 

válaszol (Fejtegetés, RMNy, 419), aki korábban megtámadta Telegdi posztillás kötetét. (RMNy, 374.) 
4 BITSKEY István, Pázmány Péter, Bp., Gondolat, 1986 (Magyar História), 57–58, de ugyaner-

ről a helyzetről Gyarmathival kapcsolatban: 72. A két fél különböző szándékát jelezheti az is, hogy 
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ban, Pázmánynak e vitában aratott fölényes győzelme okának nem ezt tarthatjuk, no-

ha már többen kimutatták, hogy az érsek a győzelem érdekében az ellenfél támadásá-

ból a számára kedvezőtlen helyeket figyelmen kívül hagyta, elhallgatta.5 Diadalának 

okát inkább a hitvita diskurzusának átalakításában látom. 

A magyar írásbeliség történetében a reformáció ideje az első korszak, amikor az 

egyház által irányított és meghatározott írásbeliség ahhoz a ponthoz ér, amikor az 

egyháznak szembe kell néznie „önmagával”, a protestantizmussal kezdődő „szemben-

állás helyzettel”, és ez az új helyzet a szövegek világában, a diskurzusrendben is tük-

röződik. Korábban is voltak eretnek mozgalmak – Magyarországon kevésbé, mint 

Nyugat-Európában –, s az egyház határozottan fellépett ezekkel szemben, de a keresz-

ténységben a reformációhoz hasonló, tartós és jelentős újítási hullám addig még nem 

játszódott le Európa kultúrtörténetében. Főképpen nem volt olyan változtatási szán-

dék, amelynek egy részét – mint a tridenti zsinat esetében – a katolikus egyház is el-

fogadta volna.6 Az új helyzetben új eszközök kellettek mind a tanítások folytatásához, 

mind a hatalom gyakorlásához, mind az el nem fogadott eretnek tanok legyőzéséhez, 

                                                                                                                                           
Magyari művét egész más tudományterületek kutatói, például a hadtörténészek is vizsgálják, l. NAGY 

László, Az erős fekete bég, Nádasdy Ferenc, Bp., Zrínyi, 1987. Ebben a Nádasdy kritikája kora had-

ügyéről című fejezet (254–266) Magyarí írását elemzi, abból az előfeltevésből kiindulva, hogy a 

hadügyről szóló részek Nádasdy tollából származnak. Ez a feltevés azért érdekes, mert ebből a szem-

pontból újra lehetne gondolni a korszakban élő felfogást a szöveg szerzőségével kapcsolatban, de 

azért is, mert ebben az esetben Pázmány szövegének éle kicsit Nádasdy ellen is irányul.  
5 Pázmánynak „elhallgatási” taktikájáról a legelsők között Pathai István emlékezett meg 1626-

ban: „Igen hányja veti a Kalafintát, mesterségesen tudja az ellene valókat kárhoztatni, az magáét 

vagy elhallgatni avagy mesterséggel extenuálni, noha az maga conscientiaia különben dictal, mind az 

által ö ugyan eljár az ö dolgában.” GYŐRI Levente, Pázmány Kalauzának hatása Pathai István vita-

iratára, ItK, 1998, 399–410, 402. Napjaink szakirodalmában: HARGITTAY Emil, A politikai elmélet 

Pázmány tevékenységének hátterében = Pázmány Péter emlékezete, 405–448, 428. Az elhallgatás 

technikájának jól látható bemutatása az Öt szép levélből vett példával: BENCZE, i. m., 19. 
6 Sok véleményt olvashatunk a reformáció kiváltó okáról és menetéről, a katolikus egyház meg-

újulási erőfeszítéseivel való kapcsolatáról. Én azokkal értek egyet e kérdésben, akik e két mozgalmat, a 

reformációt és a katolikus megújulást ugyanazon folyamatnak tartják. (Pl.: Carter LINDBERGH, The 

Europian Reformations, Oxford, 1997, 1–22. (History, Historiography and Interpretations of 

Reformations,), a katolikus megújulásról (335–341). Fontosnak gondolom PÉTER Katalin professzor 

asszony véleményét (Papok és nemesek: Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kez-

dődő másfél évszázadból, Bp., 1995, 6–8) is, amely szerint az egyházakra eső nagyobb figyelem miatt 

megindult katolikus megújulás váltotta ki azt a folyamatot, melynek során a „radikálisabb” válaszokat az 

egyház már nem tudta kebelén belül tartani, s ezért a protestantizmus kiszakadt belőle. A reformáció oka 

végső soron ezen megújulási mozgalom lett volna. Véleményem szerint a XVI. században megindult és 

a XVII. században megerősödött európai megújulási folyamat – amely végső soron a felvilágosodáshoz 

vezetett – egyik részeként értelmezhetjük a katolikus és a protestáns egyházak szétválását. 
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és ezek közül az egyik, az írásbeli szövegekben szükséges érvelés diskurzuselemeinek 

felfegyverzése, harciassá tétele volt. Ez annál is könnyebben megtörténhetett, mivel a 

hitvitákban rögzített nézőpontok, lezárt horizontok álltak egymással szemben, a hit 

igazságaiból egyik fél sem engedhetett, az üdvösség túl nagy tét volt a kockáztatás-

hoz, ezért „valódi”, egymást megértő párbeszéd nem alakulhatott ki.7 Ha ezt a megál-

lapítást tovább gondoljuk, akkor ebből az következik, hogy a meggyőzésnek, az érve-

lésnek nem kell a szembenálló fél által elfogadhatónak lennie, a szerzőnek nem kell a 

másik fél érveinek útját követni – hiszen a másik felet meggyőzni úgysem lehet (a hall-

gatóságot viszont annál inkább) –, elég felmutatni az előfeltevésekben, a kiindulási 

pontokban rejlő hibákat, tévedéseket. Pázmány is ezt a módszert választja legtöbb 

vitaszövegében. Az ellenfél tételeinek igazságait előfeltevéseikben cáfolja, saját szö-

vegének igazságérvényét pedig abból az előfeltevésből meríti, hogy a szöveg (és most 

nemcsak az „Írás”-ról van szó, hanem bármely szövegre gondolhatunk) értelmezéseit, 

értelmezési módjainak hagyományát a közösség konszenzusával kell megalkotni. A 

konszenzus nem a pillanatnyi egyetértés, hanem az évszázadok óta tartó megegyezés 

kell legyen,8 s ezt az időben létező egyetértést az egyház (katolikus egyház) tanításai 

képviselik. E nézőpontból az egyház tagjának véleménye, értelmezése maga az igaz-

ság, a szöveg a legitimációját a szerzője pozíciójából meríti.9 Azért fontos ez a megál-

lapítás, mert ebből az következik, hogy a szövegnek nem kell megteremtenie saját 

legitimitását, s éppen ezért saját igazsága érvényesítésének struktúráit sem. Ha a szö-

vegnek nem kell újra és újra visszatérnie saját igazságigényének érvényesítésére, jelen-

tős szövegterek szabadulnak fel, amelyeket a szerző tetszés szerint tölthet meg, használ-

hat fel céljaira.10 Ezek lehetnek új stilisztikai, retorikai megoldások, vagy mint Pázmány 

                                                           
07 Hans Robert JAUSS, A hivita avagy The Last Things Before The Last, ford. JÓZSA Edina = Az 

irodalom elméletei, V, szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor, 1997, 143–179. A hitviták lezárt hori-

zontjáról: 146. 
08 „Eorum ergo, qui diuersis licet temporibus et locis, in vnius tamen Ecclesiae permanentes com-

munione; et quidquid non vnus aut alter, sed omnes pariter, vno eodemque sensu, aperte, frequenter, per-

seueranter, docuerunt, id sibi quoque intelligat absque dubitatione credendum.” (kiem. T. A.) PÁZMÁNY 

Péter, Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére, kiad. 

HARGITTAY Emil, Bp., Universitas, 2000 (Pázmány Péter Művei, 1), 254. (A továbbiakban: Felelet.) 
09 „Ego sane minimus inter sanctissimae huius matris liberos” Felelet, 250. 
10 Leginkább az ellenpélda szolgálhat e gondolat megvilágítására, a Tíz nyilvánvaló bizonyság-

ban hosszú bekezdésekben magyarázza, fejtegeti, hogy miképpen és miért éppen úgy idézi, veszi át a 

protestáns szerzők szövegeit. Műve saját igazságérvényét logikai, filológiai úton akarja bizonyítani, 

ezzel az sokat veszít erejéből. PÁZMÁNY Péter, Az mostan támatt uj tudományok hamisságának tíz 

nyilvánvaló bizonysága és rövid intés a török birodalomrúl és vallásrúl, PÖM, I, 386–388. (A továb-

biakban Tíz nyilvánvaló bizonyság.) 
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esetében történik, a diskurzusrend megváltoztatása.11 A hit kérdéseiről való beszéd 

megújításának, s ezzel együtt Pázmány nyelvi erejének egyik okát talán itt kereshetjük. 

Első hallásra furcsának tűnhet a szakirodalom sok ízben leírt megállapítása, hogy 

Pázmány az egyik legnagyobb magyar stílusművész, ha ezt összekapcsoljuk azzal a 

ténnyel, hogy a prédikáció és a hitvita műfajában alkotott igazán jelentőset. Hogyan 

lehet a nyelvi kifejezőerőt ilyen magas fokra emelni a száraznak, sőt szabályok által 

jelentősen meghatározottnak tűnő hitvita műfajában, ahol a mondanivaló megformá-

lásában a szavak, kifejezések rossz megválasztása komoly dogmatikai következmé-

nyekkel járhat?  

Pázmány Felelete jó példája lehet annak az átalakítási műveletnek, ahogy a szöveget 

az új helyzethez idomítja a szerző: nyoma sincs annak, hogy konszenzusra törekednék, 

vagy az ellenfél részéről elvárná a jóindulatú befogadást, de még annak sem, hogy vita-

partnernek elismerné a sárvári prédikátort, a szöveg elsődleges célja az ellenfél igazsá-

gának megsemmisítése, az ellenfél nevetségessé tétele, illetve más oldalról a katolikus 

dogmatikai igazságok elmondása. Mivel az írott szöveget bárki elolvashatja (már aki tud 

olvasni ebben a korban), ezért a vitaszöveg jó alkalmat ad a katolikus hitelvek terjeszté-

sére is, a katolikus felek hitbeli megerősítésére. Erre utalhat a többféle közönségréteg 

megcélzása, hiszen a szöveg első megszólítottja Nádasdy Ferenc, majd a „keresztyén 

olvasó”, végre Magyari István, mint ellenfél, illetve egy–egy részben Esterházy Tamás, 

és Hunnius. Ez azt jelenti, hogy legalább három „virtuális” olvasója van egyszerre a 

szövegnek, Nádasdy, Magyari, és a keresztyén olvasó, aki jelen esetben mi magunk va-

gyunk.12 A három, különböző beleképzelt olvasó azért is érdekes, mert kettő közülük 

bizonyosan más társadalmi pozíciót tölt be. Nádasdy Ferenc főúr, hadvezér, dunántúli 

főkapitány, Magyari evangélikus prédikátor. Amit Pázmány megengedhet magának 

Magyarival szemben, azt nyilván nem engedheti meg Nádasdyval szemben.13 

                                                           
11 A hitvita műfajában a diskurzusrend megváltoztatására több esetben láthatunk példát. A pro-

testáns oldalon az antitrinitarizmus megerősödésével párhuzamosan is játszódott egy ilyen folyamat, 

ennek szemléletes bemutatása: BALÁZS Mihály, Teológia és irodalom, Bp., Balassi, 1998 (Huma-

nizmus és Reformáció, 25), 104–114. A könyvben később, a konkrét szövegelemzéseknél Balázs a 

nyugat-európai, német minták hatását tartja fontosnak. Pázmány esetében a német mintát SÍK Sándor 

említi Pázmány, az ember és az író, Bp., 1939, 166, 158. jegyzet. 
12 A hitvitairatokban a polifón megszólítottságot jól jelezheti, hogy vannak szövegen kívüli jelek 

is, amelyek erre utalnak. Ugyanazon szövegből különböző példányok készültek a különböző olvasó-

rétegek számára. Díszesebbek az előkelőbb olvasóknak, kisebb példányszámban, s egyszerűbb fa-

nyomásosak, nagyobb példányszámban a szegényebbeknek. L. BORDA Lajos, Pázmány Péter „Vindicae 

ecclesiasticae” (1620) című vitairatának kiadásváltozata, Magyar Könyvszemle, 1999/4, 425–435. 
13 A többféle műveltségű közönség megszólításának retorikájáról: BARTÓK István, „Sokkal 

magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”: Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között, 
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Pázmány szövegeinek olvastán legelőször az ötlik szemünkbe, hogy ezek a szöve-

gek élnek, frissek. Mitől válik élővé, napjainkban is élvezhetővé a Pázmány-szöveg?  

E tekintetben egyik fontos vonása Pázmány írásainak és a beszédrend átalakításá-

nak, hogy tudatosan közelítette nyomtatásban megjelent műveit a szóbeliséghez.14 

Ennek egyik oka – amint ezt Jelenits István is kiemelte Pázmány prédikációiról tartott 

irodalomtudományi intézeti előadásában 2000 májusában –, hogy Pázmány tisztában 

volt azzal, hogy a vallás mindennapi gyakorlását a szóbeliség jelentette az emberek 

számára.15 Mivel kevesen tudtak ekkoriban olvasni, természetes dolog, hogy az in-

formációk, s ezek között a vallás tételei, igazságai is a szóbeli közlés útján jutottak el 

a templomok szószékeiről az emberek otthonaiba, ahol tovább beszélgettek, elmél-

kedtek a hallottakon. Pázmány bizonyosan tudta, hogy a szóbeliség és az írásbeliség 

aránya az egyszerű emberekből álló befogadói közönségben a szóbeliség teljes túlsú-

lyát jelenti, s ez még akkor is döntő volt, ha a XVI. században általánosan elterjedt 

könyvnyomtatás az irodalmi műveltségben az írásbeliség jelentős előretörését jelen-

tette.16  A szóbeliségben viszont más szabályok szerint kellett szerkeszteni a szöve-

geket: egyrészt jól követhető lineáris szövegstruktúra volt szükséges, hiszen itt nem 

                                                                                                                                           
Bp., Akadémiai, Universitas, 1998 (Irodalomtudomány és Kritika), 196–198, Bartók BITSKEY köny-

vére támaszkodik ebben a részben: Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédiká-

ciói, Bp., 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8). A retorika felőli megközelítést azért mellőztem e dol-

gozatban, mert az eszközök tényleges megvalósulási módjaira kívántam rákérdezni, nem azok elméleti 

alapjaira, vélvén a szándék és a tényleges megvalósulás között jelentős különbség is lehet. 
14 E tekintetben pont ellenkezőképpen látom a folyamatot, mint Horváth János. Horváth azt eme-

li ki, hogy Pázmány jelentősége abban rejlik, hogy a „beszéd”, az élőszó fegyelmezetlensége helyett 

a „szövegszerkesztés”, a logika fegyelmét mutatta fel írásaiban: HORVÁTH, i. m., 94–95. Én úgy 

vélem, hogy a túlfegyelmezett, s néhol bonyolult írásbeli nyomatott szövegeket újította meg az élő-

beszéd frissességével. Pázmány élőbeszédszerűségéről: SÍK, i. m., 167. 
15 Itt természetesen nemcsak a páli tanításra gondolunk, „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig 

Isten ígéje által.” (Róm 10,17.), hanem arra, hogy a kultúra, a műveltség, még a műveltek esetében 

is, sokkal nagyobb arányban volt szóbeli, mint írásbeli. 
16 A szóbeliség és írásbeliség kapcsolatáról Tarnai Andor tett fontos megállapításokat e korszakra 

vonatkozóan. A magas irodalmi műveltségben a szóbeliség lezárulásának jeleit véli felfedezni a szöveg-

vers megjelenésében; abban, hogy Szenci rímpéldaként idézi a Balassi-strófát. Szintén fontos más oldal-

ról, hogy a korszakban a szerző által nyomtatásban kibocsátott zárt szöveg, az olvasók számára nyitott 

szövegként, variálható korpuszként értelmeződött. TARNAI Andor, A magyar nyelvű irodalom elméleti 

megalapozása = A magyar kritika évszázadai, I, Rendszerek, írta, összeáll. TARNAI Andor, CSETRI 

Lajos, Bp., Szépirodalmi, 1981, 58, 50. Ezek a megállapítások talán megerősíthetik azt a gondolatot, 

amely szerint Pázmány éppen ezen általános tendencia ellen lépett fel, amikor bizonyos műfajokban, 

így a hitvitában és a prédikációban, az élőszó felelevenítését is felhasználta. 
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lehet „visszalapozni”17 és újraolvasni a szöveget, másrészt ebben a zárt struktúrában 

számos megjegyezhető elemre volt szükség. Ezeknek a megjegyezhető elemeknek 

viszont, úgy vélem, az a szerep is jutott, hogy az emlékezetből felidézve szabadon 

variálhatóak legyenek, a szöveg nyíltabbá válását segítsék elő.18 Ez a szándékolt vari-

álhatóság, a nyíltabbá válás lehetősége a szöveg terjedésének gyorsabbá és hatéko-

nyabbá válásához vezet. 

Pázmány tudatos újítása volt Feleletében a szóbeliség visszacsatolása az írott szö-

vegekhez, és ez az eljárás főleg két módon érvényesült. Egyrészt a szövegeiben fel-

épített dialógushelyzet, a mondás és meghallgatás aktusát jelentő szituáció bemutatá-

sával és állandó fenntartásával,19 másrészt a stílusnak olyan hétköznapi elemekkel 

való bővítésével, amelyek a nyomtatott szövegek művészibb, emelkedett megfogal-

mazásától távol álltak,20 és eltértek az ebben a korszakban jelentős hatást kifejtő ma-

nierista stílustól, amely a barokká váló Rómából visszatérő jezsuita szerzetest a késő 

reneszánsz Magyarországra érkezésekor fogadta. 

A szövegben megképzett dialógushelyzet pilléreit a mű elején helyezi el Pázmány: 

a megszólítás, egyes szám második személyben rögtön az első oldalon található „Nota 

tibi est”, (Nádasdy Ferenc). A második mondatban, szintén tegező formulával, az 

elmondás, az élőbeszéd szituációját képezi le az „Audi alteram partem” felszólítás is. 

A Nádasdyhoz szóló ajánlás, majd a gúnyversek után a keresztyén olvasót szólítja 

meg egyes szám második személyben, mintha egy jelenvaló, ott ülő emberhez szólna, 

mintha a fentebb említett társaság tagjai körében ülnénk. 

                                                           
17 BENCZE, i. m., 98. Bencze tanulmányában itt a költői nyelvhasználatról is ír: „Egy másik közös 

vonás: a prózai nyelv eltolása a költői felé.” (98.) E megállapítással nem tudok teljes mértékben egyetér-

teni, mivel úgy gondolom, itt a szerző XX. századi nyelvelgondolása adja az előfeltevését a „költő” 

minőségnek. A XVII. század elején a költemények világában a kompetitív aktusnak, a műveltség bizo-

nyításának fontosabb szerep jutott, mint a performatív, ilyen tekintetben újító nyelvhasználatnak. 
18 A szóbeliség hatását az írásbeliségre, majd a nyomtatott szöveg felhasználása során történő 

visszahatást olyan modellként képzelem el, mint amilyent Tarnai Andor leírt, igaz korábbi századok-

ra vonatkozóan, de működési módjában szerintem ide is érvényesen: TARNAI Andor, A Halotti Be-

széd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. SZELESTEI N. 

László, Bp., OSzK, 1989, 48. 
19 Pázmány dialógusra épülő szövegszerkezeteiről SÍK, i. m., 166–167, a hétköznapi elemekről: 

369–372. 
20 Amint Balázs Mihály kimutatta, ehhez hasonló eljárások a korábbi hitviták esetében is meg-

voltak, azok az elsüllyedt kéziratos anyagból szívódtak fel a teológiai iratokba (BALÁZS, i. m., 106). 

A későbbi időszakban is hasonló módszerrel éltek a vitatkozó felek. Erről számol be Esterházy Mik-

lós is, igaz panaszkodva a magyar nyelv szűkös voltán, és kényszerként említve a „paraszt példákat”. 

L. BITSKEY István, Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. 

KECSKEMÉTI Gábor, Bp., Universitas, 1996 (Historia Litteraria, 2), 31–42, az idézett gondolatok: 36. 
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A beszélgetés helyzetének megteremtése után a szövegben az állítások előadásához, 

a tételek és cáfolatok bemutatásához a legtöbb esetben mondást, megszólalást jelentő 

igéket használ, ezek vázára épül fel a szöveg lineáris előrehaladása. Nemcsak a másik fél 

gondolatait jelző „úgymond” fordul elő számtalanszor, de a hangsúlyosabb pontokon 

mindig találunk a szólás auditív módjára utaló igéket.21 A mondás hallható viszonyának 

ilyen jelentős kiemelése azért lehet figyelmeztető számunkra, mert mások, pl. Telegdi 

nem használják ilyen sokszor ezt az előadásmódot, sőt Telegdi Bornemisza szövegének 

írásbeli jellegére utal többször,22 s Pázmány későbbi írásaiban sem mindig használja ezt 

a szövegszervezési elvet.  

A folyamatos megszólítás–megszólítottság érzését több helyen erősíti az olyan 

párbeszédes, gyors, pergő megfogalmazás, ahol mindkét fél szövege olvasható.23 Van 

                                                           
21 „ezeket mind<en> minapi vysagoknac mongia lenni” Felelet, 30, „es batran ez vilag hallasara 

mongiuk” 34, „Luther Marton páart ütése elöt, az ö vallassoknak, sohult még chiak hiret sem hallot-

tak” 34, „hogi mijs mind szemekre vethettiukk az regi zent Attiakkal, ha azt kezdik mondani hogi az 

ö tudomaniok vy” 37, „De haly szep dolgot” 45, „De hald az Hunnius eles élmeie houa megien” 51, 

„Annak okaert magais [Magyari] hozza zoluan az dologhoz: Azt mongia” 59, „hald mit vegeze Zent 

Istuan kirali” 94, „halhacza mit mond Zent Bernard ti felöletec” 116. Ezekhez a megszólításokhoz 

hasonló a közbevető ellentmondás: „De ezt nem cielekezik, azt mondod?” 102. 
22 „Ez elmúlt 1578 esztendőbeli gyűléskor akadott vala kezembe egy könyved, melyet én ellenem és 

az én postillám ellen csak akkor írtál volt, és Pozsonyban az uraknak és nemeseknek mutogattál és osz-

togattál. Kit midőn megolvastam volna [...]” 11, „Azt írod, hogy [...]” 11, „iszonyúság olvasni, minémű 

éktelen szidalmakkal illetsz” 12, „Ezt mivel hogy nem tagadhatod igaznak lenni, azt írod” 69, TELEGDI 

Miklós Pécsi püspöknek felelete Bornemisza Péter fejtegetés című könyvére, kiad. RUPP Kornél, Bp., 

1898 (Régi Magyar Könyvtár, 12). (A továbbiakban Telegdi.) Telegdi is használja a mondást jelentő 

igéket, „mindent reám szóltál és a fejemhez vertél” 12, „azt beszélgeted, mintha én azt prédikáltam vol-

na” 70, de ezek aránya a negyven százalékot sem éri el, míg Pázmánynál ezek aránya a Feleletben több 

mint nyolcvan százalék. Magyari írásában mindkét megszólalásmódra utal. A narrációban erősen jelen 

van az élőbeszédre utalás: „de talam azt mongyac” 67, „Ier lassuc azert rend szerent, mindenikböl mijs, 

mit tanulhassunk” 218, „De hogy beszedemben tovab mennyec, szollyunc immar az soc orzasról” 118, 

„haly immar az külsö iegiekrölis” 158. Nagyjából ugyanilyen mértékben van jelen az írásbeliségre való 

utalás is: „Vayha elmenket homaly nem fogta volna be, czak olvasnuc az Prophetac írasit” 61, „akarom 

aztis hogy ez könyvetskem, mind az oltalomra nezue, batorsagosban forganc az keresztyenec kezeben” 

50. Ugyanezt már a címlapon is előrevetíti Magyari: „mostan vyonnan irattatot, es soc bölts embereknec 

irásokbol szereztetett hasznos könyvetske.” Összességében Magyari feltehetően az írásbeliség jelentősé-

gét hangsúlyozta, de mivel műve műfaja ezt megengedte, sokszor átcsúszott a prédikációból ismert szó-

beliség szerkesztési megoldásaira.  
23 „Mit mondanal ha énis, mas, harmadis, ezent tulaidonitana maganac? Forgatod az zent irast? 

Enis: Könyörgez Istennec, hogi vilagosito Zent Lelket aggion? Enis: Kiuanod lelked üduösseget? 

Enis: Te magiarazod az Zent irast? Enis: Honnan tuggiam mellykünk magiarazza iobban? igazban? 

Nem de az igaz magiarazatot kelle elöb bizonnial meg ismernem mellyk legien, es az utan oztan latni 

mellic tudomani eggiezzen ezzel? Honnan tudhatom ezt az igaz ertelmet mellic legien? az te 
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olyan eset is, amikor nem saját maga a megszólított, hanem a válaszoló partner felté-

telezett feleleteit írja le,24 van, ahol a párbeszéd leírásában csak saját megszólalása 

található, de a másik szövege egyértelműen kikövetkeztethető.25 Hasonló eset a kér-

dések ismétlő halmozása, ahol a beszélőben az indulat aszerint nő, ahogy a nyilvánva-

ló válaszok nem érkeznek a megszólítottól, mintha hallgatna, s ezért a végső, záró 

kérdés modalitása már nagyon erős.26 Ezekben az esetekben az olvasó az elképzelt 

társaság tagjai közt lezajló eseményként érzékeli a hitvitát.  

Ugyanezt a „most történik” érzést erősíti, amikor az élőszó mintájára a jelen 

idejűséget hangsúlyozva most zajlóként mutatja be a vitát a szöveg.27 A vita jelen 

idejűvé tétele azért is fontos, mert a korábbi iratokban, a már említett Telegdinél, a 

szerző leírt, múltban megjelent szöveggel vitatkozik, ezért a két szöveg, a két ese-

mény közé időkülönbség ékelődik.28 Ez az időkülönbség lehetetlenné teszi, hogy a 

vitában a két fél érvelését jelen idejűnek fogjuk fel. A szerző a másik szöveg írásbeli 

voltának említésével önkéntelenül nagyobb igazságértéket tulajdonít annak (az írásban 

rögzített szöveg ereje), míg Pázmány módszerével, a másik szövegnek az írásbeli lété-

től való eloldása miatt csökkenhet annak igazságérvénye. Mintha a másik épp most 

mondta volna el nézeteit, mintha még olyan helyzet állna fenn, ahol megváltoztathatja 

álláspontját, válaszként elismerheti a jezsuita szerzetes igazát. A párbeszédes beszél-

getéshelyzet, a másik szövegnek ebbe a helyzetbe való illesztése felfüggeszti annak 

megelőlegezettségét, s szinte visszavonja ezzel érvényét. Amikor mi olvasók ott 

ülünk Nádasdy Ferenccel együtt, és halljuk a felek vitáját, nyitottnak érezzük annak 

                                                                                                                                           
techesedböle? Miert nem az enymböl? Nem tudode mit mond Aristoteles etiam stultis multa 

uidentur: Nem tudode hogy kinec az ö teczesi igen teczenec? chiac az en auagy te teczeseden 

fondaliuke az mi üduössegünkre szükseges tudomant? az mi lelkünc üduosseget, az mi vallasunkat” 

Felelet, 59. 
24 „Ez ellen tudom mit mondotoc: Azt kerditec ha meg tarthattiuc az Isten törueniet […]” Felelet, 183. 
25 „De minec elötte ezeket megmagiarazom: örömest ertenem, ha te baluaniozonac tartode ma-

gadat vagi nem?” Erre a logikus válasz a „Nem”, amelyre Pázmány megint felel: [Pedig] „irásodbül 

ugi veszem ezemben, hogi niluan valo baluaniozo vagi.” Felelet, 138. 
26 „Vegezetre örömest ertenem, mellic törueniet nem tarthatod meg az Istennec zeretö Magiari 

Vram: Talam nem hiz egi Istent? Talam hitetlen gilkos, parazna vagi? Talam örü, toluai vagi? Talam 

a’ mas ember hazas tarsara nieritezz? Chiac azt mond meg, az Istennec mindenic paranciolattiat 

alitode lehetetlennec, Auagi chiac nemellieket?” (Kiem. T. A.) Felelet, 183. 
27 „Hogi pedig iob rendel, ez köniüben foglalt dolgokat megh rostalhassuc, lassuc Summaba, 

michioda vysagot hoz Africabol, az fertö mellieki taníto” (kiemelés: T. A.), Felelet, 29, „Legh 

elöszer latod temagad, hogi meg engedic immar” 52, „Elöször azt kerdem” 44, „Hogi pedig iol meg 

ercied Magiari Vram, mit tanicianac az Catholicus Doctoroc ez dolog felöl” 164. 
28 L. a 22. jegyzet idézeteit, és még „Édes bátyám, hon olvastad ezt az én írásomban? Telegdi, 

70, de ezt érzékelteti a nyitó mondatban a dátum felemlítésével is. 
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kimenetelét. Ez az előadási módszer, az erősen szuggerált szóbeliség elfedi ezt a 

tényt, hogy Pázmány szemszögéből és előadásmódjában hallgatjuk meg Magyari téte-

leit, s elfelejtjük, hogy a vitát most is csak az egyik fél tolmácsolásában halljuk, mint 

ahogy korábban, Magyari művében is csak az egyik fél jutott szóhoz. Ez azért is fon-

tos, mert valószínűnek tarthatjuk, hogy az olvasók jelentős része olyan személy volt, 

akihez csak a vita egyik résztvevőjének irata jutott el, mondjuk Pázmány könyve, s 

nem ismerte a másik fél szövegét. 

Fentebb a szöveg nyitottságát szolgáló elemként említettem a funkciójukban meg-

jegyezhető, de szabadon variálható elemeket. A szóbeli, a hallható közlésmódra vo-

natkozó példák megerősítik, hogy Pázmány tudatosan erősítette szövegének a szóbeli 

hagyományt felmutató szerkesztési módját. A megszólalásokat jelentő igéket több 

esetben metaforikus képbe illesztette, hogy azok minél jobban megjegyezhetővé és 

tovább adhatóvá váljanak.29  

A szóbeliség, az élőszó érzékeltetésének a beszélgetéses előadásmód melletti másik 

területe a hétköznapi, néhol durvának tűnő szóhasználat. Ez a törekvés azért is érdekes, 

mert a korszakban több szerző is nyilatkozik arról, hogy nem a „köznépnek” szánja mű-

vét, vagy éppen szabadkozik, ha „paraszt beszéddel” kénytelen élni,30 s ha megnézzük 

Pázmány levelezését, hiszen a levél természetéből adódóan közelebb áll az előbeszéd-

hez, alig találunk ezekhez hasonló diskurzuselemekre példát.31 Igaz, Pázmánynál a Fele-

letben ezek a stíluselemek mindig csak értelmezésre szolgálnak, egy, a magasabb iro-

dalmi stílusban megfogalmazott megállapítás, kijelentés érzékletes árnyalására.32 Ha 

megnézzük, hogy mely valóságelemekre épülnek fel a hétköznapi megszólalások me-

taforái, akkor azt figyelhetjük meg, hogy a mindennapi élet történései közül leginkább 

a harccal, a küzdelemmel, csatával, illetve az ehhez kapcsolódó emberi gyarlóságok-

                                                           
29 „niluan vasbul vannac ki meczue az aiakid hogi illien rut hazugsagtul meg nem szerüttec.” Fe-

lelet, 65, „igen sic az aiakad, es hogi hazugsaggal akarad az te vysagodat regiue tenni.” 69, „vgian 

azon kakucolast eneklic” 70, „meg rostalom ezt az elöl iaro bezedet, auagi inkab ezt az ven 

azzonioknac valo reghet” 70, „Vajha az hazugsag meg egetne az embernec a’ nieluet, niluan nem 

sokat kialthatnal ez vtan az Papistakra zeretö Magari vram” 86. 
30 L. 20. jegyzet. 
31 Igaz, hogy magyar nyelvű levele ebből a korszakból alig maradt fenn, de a későbbi levelekben 

sem használ túl közvetlen, alacsonyabb stílusú szavakat.  
32 „el veted az lepest, el ugrad az arkot” Felelet, 86, „Annakokaert, az ki közzületec vetec nekül 

vagion, az üsse agion az Papat, az pizkallion a’ mas ember ganeiaban.” 118, „Mert mikor valameli 

dologhoz soc ezkoz zükseges, mindenic ezközrül meltan mondhattiuc, hogi az altal ment veghez ez 

a’ dolog, de nem mondhattiuc azert, hogi chiac ez az egi ezkoz zükseges ez dolognac veghez uitelere: 

Es igi zoktuc mondani, hogi az zeket feizeuel cinalliac, kiböl nem köuetközic hogi az embernec keze, 

es töb ezközökis ne legienec züksegesec a’ zek cinalasara.” 163.  
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kal, a részegeskedéssel kapcsolatos elemek kerülnek előtérbe.33 A harci események 

felhasználása mellett az ezekhez szükséges elemek leírásai, felidézései is a metafora-

teremtést szolgálják.34 A harcról szóló hosszabb példák között olvashatjuk Hunnius 

viselkedésének hasonlataként, a „szász történetét”, aki ezer törököt ölt meg.35 A bele-

értett hallgatóság – s feltehetően az akkori tényleges olvasóközönség – életmódja lehe-

tett az oka, hogy az életnek éppen ezen területei jelentek meg a különösen érzékletes 

képi ábrázolásokban, az egyszerűbb embereknek szóló mondatokban. De feltehető, hogy 

nemcsak a közismertség miatt fordult ezen kifejezések felé Pázmány, hanem azért is, 

mert a korabeli magyar nyelvnek leginkább ez az oldala volt változatos, sokrétű, kifeje-

ző. A hadakozásból vett hasonlatok, metaforák arra is jó fegyverek voltak, hogy a szö-

vegben megnyilatkozó szerző elszántságát, harcias kedvét sugározzák, sugalmazzák azt, 

hogy a szöveg célja az ellenfél nevetségessé tétele, legyőzése, megsemmisítése a szelle-

mi küzdőtéren.36  

A szóbeliség és írásbeliség kérdéséhez tartozik az is, hogy a szöveg mely részeiben 

milyen nyelven szólal meg a szerző. Pázmány e hitvitájának nyelve a magyar, de jelen-

tős mennyiségű latin szövegrészletet is találunk. Ebben a korszakban a latin is beszélt 

nyelvnek számított hazánkban, sok esetben még a hétköznapi érintkezésben is. A latin 

nyelv használata azonban magasabb műveltségi szinthez volt kötve. A két, használt 

nyelv különös érintkezési pontjai azok a nyelvjátékok, amelyekben a külföldi szavakat 

magyar nyelven forgatja ki Pázmány. A Hunnius (Hunnus) nevével való játék a szóbeli-

ségben meglévő ismeretekre – két szó kiejtett alakjai nagyon hasonlítanak egymásra – és 

                                                           
33 „a’ Zent irassal harczolnac ellenünc”, Felelet, 137, „hogi hamareb az lesre vigieleck”, 161, 

„Az ti karomlastoknac Dandarat, melliet te, mint egi martalekot elöl heliheztetel, en utolra tartottam, 

hogi az te niargaloidnac erötlen kopiait el rontuan, könniebben diadalmat vehessec, az derek 

erödönnis” 222. Talán óvatosan levonhatnánk ebből azt a következtetést is, hogy ezt a hitvitát leg-

alábbis a dunántúli, végvári életet élőknek szánta Pázmány, nem a viszonylagos nyugalomban élő 

nyugat-felvidéki polgároknak. Érdemes lenne egyszer megvizsgálni, hogy e tekintetben kimutatható-

e földrajzi elkülönülés az egyes hitvédelmi iratok között. A mindenhol előforduló esetek a részegség 

példái: „Hunnius az Saxoniay temerdek sér utan” 39. 
34 „az kic titeket küuetnec ollianokka teuetec mint az zabla nekül valo, vad louakat, es kegietlen 

Tigrisseket” Felelet, 239, „az ti hitetec zinte vgi tammagatta az romlando Magiar orzag bastiait, mint 

az meg zallott var oldalat, az agiü goliobisoc” 240. 
35 Felelet, 39. 
36 Egyetértek Péter Katalin megállapításával, amelyben két lényeges vonásban jelölte meg Páz-

mány térítő tevékenységének lényegét: az erős katolikus hitben, és a protestantizmus reálpolitikai 

elfogadásában. PÉTER, i. m., 181–185. De azt gondolom, hogy e kettőt összekapcsolva mindenkép-

pen figyelembe kell venni, hogy még ekkoriban sem látszott a hitújítás végső kimenetele, azaz még 

gondolhatta úgy Pázmány, hogy ha nem is rövid idő alatt, de a katolikus egyház eddigi története 

szerint sikerül felszámolni a világban az eretnekségnek tartott protestantizmust. 
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a befogadók esetleges hiányos latin nyelvtudására egyaránt utal,37 Luther nevének elferdí-

tése szintén a szóbeliségre építve a különböző nyelvek közötti hangzásbeli hasonlóságo-

kat használja ki: Luther Márton–Lator Márton, Lutheristák–Latoristák,38 de ehhez már 

nem szükséges más nyelvek ismerete. Ez a két példa azért fontos, mert kivételt képeznek 

a többi, sokkal nagyobb számú szójátékhoz és csúfolódáshoz képest, amelyeket csak a 

latinul tudók érthettek,39 a Luther nevét kigúnyoló példa a latinul nem tudók számára ke-

rült a szövegbe, mutatva azt, hogy Pázmány rájuk is gondolva szerkesztette meg szövegét. 

Milyen összetevők határozták meg Pázmány választását, hogy szövegének egyes ré-

szeiben melyik nyelvet használta? A latin nyelvű részek az egyházatyák és a Biblia szö-

vegeinek szó szerinti átvételei. Pázmány gond nélkül lefordíthatta volna ezeket a szöve-

geket magyarra, de a szövegek erejének, tekintélyének érdekében meghagyta őket erede-

ti nyelvi alakjukban, megjelölve a pontos bibliográfiai adatot, hogy hol olvashatók.40 A 

latin szövegek pontos idézete azért is volt fontos, mert még azon olvasók közül is, akik 

tudtak latinul, bizonyára csak kevesen fértek hozzá ezen könyvek együtteséhez. A latin 

részeket az egyszerűbb emberek nem értették, de ebben a munkában még nem fordítja le 

számukra ezeket Pázmány, inkább magyar nyelvű magyarázatokat illeszt hozzájuk. E 

hozzátoldott magyar szövegekben viszont észrevehető, hogy nem egyformán kifejező a 

magyar nyelv. A hétköznapi nyelv szavainak, stílusának tekintetében erős, de a fogalmi 

nyelv, a teológiai kérdések tárgyalásánál már nem annyira, több esetben a téma bonyo-

lultságával arányban tekervényes, körülményes e nyelvhasználat.41 Egyetértek Fraknói 

Vilmossal abban, hogy árnyaljuk Pázmány nyelvi kifejezőkészségéről mondott ítéletün-

ket, még a magyar nyelvű szövegek kifejező erejének tekintetében is.42 A későbbi hitvé-

delmi iratok értéke az, hogy bennük Pázmány vegyíti, összeötvözi az elvont mondaniva-

lót a köznapi erős kifejezésekkel. A hétköznapi, érzékletes kifejezések már nem értel-

mezői, másodlagos szerepben állnak, hanem elsődlegesen közvetítik az érsek monda-

nivalóját.43 

                                                           
37 „valamit Hunnius ki fechieg, mind aranyas nemelly magiaroknal, kik talam azt alittyak, 

neuehez kepest, hogi Hunniusis, Hunnus legien.” Felelet, 39.  
38 Felelet, 108. 
39 Felelet, 108. 
40 „Ne ciudalkozzal, ha az regi zent Doctoroknac, soc Deac sententiait latod, Mert ezeket hogi 

Deakul írnam, az ketelenseg miüeltete, tuduan, hogi nagiob ereie, es böciülleti legien, mikor azon 

zókat oluassuc, mellieket az regiektül vöttünc, hogi sem, ha mi magunc mas nielüre forditanoiuc.” 

Felelet, 27. 
41 „minnian [!] ebböl az köszalbol ittanac az hit altal” Pál, 1Kor 10,4, Felelet, 61. 
42 Fraknói véleményét l. 1. jegyzet. 
43 Ebben a tekintetben nem értek egyet Sík Sándor véleményével: „Alighanem gondolkodásának 

ez a képekhez kötöttsége magyarázza elsősorban – és csak másodsorban az egyszerű emberekre való 
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Összefoglalva gondolataimat Pázmány igazi újításának azt látom, hogy a tételek 

kifejtésének, Magyari cáfolásának lineáris elmondásához narrációs keretet épített fel, 

amely narráció az élőszóban előadott vitát imitálta. A narrációnak ez a fikcióra épülő 

előadásmódja lehetővé tette, hogy a megszólaló egyes szám első személyben és mint-

egy epikusan adja elő az amúgy száraz és bonyolult teológiai tételeket.44 Ugyanennek 

a változtatásnak eredménye, hogy – részben a vita műfaji szabályaiból is következően 

– a szövegben erőteljesen megjelent a beleértett és a beleírt olvasó, illetve mivel itt 

polifón, a műveltség szempontjából többrétegű megszólításról van szó, olvasók.45 Az 

olvasónak, illetve a befogadó(k)nak ilyen közvetlen belekomponálása a szövegbe 

lehetőséget teremtett új stilisztikai, retorikai eszközök kipróbálására.46 A vita élőszó-

beli módszerének felidézésével lehetővé vált, hogy az alacsonyabb műveltségű réte-

gek kultúrájának szóbeliségét is beemelje a nyomtatott szövegek körébe.  

Pázmány rájött, hogy protestáns ellenfelei részéről nem számíthat filológiailag 

erősen megalapozott, kifinomult teológiai vitákra,47 ezért a latin nyelvű, szó szerinti 

idézetek többnyire kiszorulnak magyar nyelvű műveiből, csak a margináliákban a 

                                                                                                                                           
hatás szándéka – hogy […] hasonlatainak, magyarázó fordulatainak anyagát majdnem mindig a lá-

tott, megtapasztalt, mindenkinek hozzáférhető mindennapi élet köréből veszi” (SÍK, i. m., 368.). Sze-

rintem tudatos, a közönség műveltségi szintjéhez alkalmazkodó retorika volt ez, különösen a Felelet 

esetében, ahol szétválaszthatók a különféle műveltséggel rendelkezőnek szóló szövegegységek. 
44 A fiktív narratív keret megjelenésére más viták esetében is találunk példát. BALÁZS Mihály a 

Válaszúti komédia elemzésekor mutatta be azokat a hatásokat (Curione munkája), amelyek befolyá-

solták a magyar mű élőszóbeliséget megjelenítő, és a fikciós elemeket is felhasználó szerkesztésmód-

ját. (BALÁZS, i. m., 142–165, Curione beszédmódról vallott gondolatainak bemutatása: 133–134.) 

Ezek a példák a reformáció korábbi időszakából valók, de a kérdés vizsgálatához, már csak modell-

szerűségük miatt is fontosak. „Pázmány prózája rokonabb a Debreceni Disputa nyelvével, mint azo-

kéval, akik Debrecenben és másutt tudós könyvekbe írták e disputák gondolatmeneteit.” SÍK, i. m., 396. 
45 Az egyes szám első személyben előadott, fikciós helyzet később is előfordult Pázmány írás-

művészetében, ilyen például az Öt szép levél fiktív megszólalási helyzete, ahol egy református prédi-

kátor fordul Alvinczihez. 
46 Az egyes szám első személyű narráció fikciós elemekkel keverése azért is fontos, mert a ma-

gyar nyelvű irodalom eddigi műveiben a narrátornak többnyire csak a valóságot mimetikusan leké-

pező, közvetítő módon elmondó szerepe volt. Pázmány nemcsak elmondja, közreadja a történetet, 

hanem alakítja azt, a kitalált szituációban hívja vitára, szócsatára Magyarit: „Soha nem lattalac 

tegedet, de azt alitom igen fekete abrazatu Ember vagi, akarmitis pirulas nelkül ki mondhacz” Fele-

let, 64, a kigúnyolás most abból a szempontból fontos, hogy annak ellenére, hogy Pázmány nem látta 

ellenfelét, a műben sokszor, mint jelenvaló személyt, ismerősét szólítja meg. 
47 Ennek éppen ellenpéldáját lehetne hozni Magyarival folytatott vitájából, (l. KECSKEMÉTI Gá-

bor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Bp., Universitas, 1998 (Historia Litteraria, 5), 146–147), de 

a protestáns ellenfelek többségükben nem rendelkeztek olyan filológiai felkészültséggel és lehetőség-

gel, mint Pázmány. 
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citátumok pontos lelőhelyeinek feljegyzései mutatják az alapos filológiai felkészült-

séget. Vitamódszerének megváltozását meg is említi következő hitvitájának bevezeté-

sében, a tételes és részletes cáfolatok helyett, saját tanainak összefoglalt és közérthető 

módon kifejtetett szövegét akarja az olvasók kezeibe adni.48 Ennek egyik következ-

ménye, hogy előtérbe kerül a vita írásbeli mivoltának hangsúlyozása. Ekkor is előfor-

dulnak még az élőbeszédszerűséget megjelenítő elemek,49 de sokkal több az írásbeli-

ségre utaló jel,50 pontosabban több az olyan mű, amely inkább az írásbeli forma elő-

nyeit használja ki (pl. a Tíz nyilvánvaló bizonyság, Keresztyéni felelet, Kálvinusnak 

Hiszek-eggye), igaz van olyan is, amely a Felelethez hasonlóan a szóbeliség hagyo-

mányára épít, pl. a Rövid tanúság. Az egyes írásokban már többször hivatkozik ko-

rábban nyomtatásban megjelent műveire, előtérbe helyezi a szöveg olvasás általi be-

fogadásának módszerét és e módszer hasznosságát. Feltehető, hogy ezzel a változta-

tással párhuzamosan alakul ki benne az elképzelés, hogy a magyar nyelvű közönség 

kezébe olyan hitvédelmi írást adjon, mint amilyet európai társai, például Bellarmino 

írtak. E hatalmas munka a Kalauz lett, melynek egyes részeit külön készítette elő hit-

vitáiban, talán ezért ragaszkodott minden vitában ahhoz, hogy csak egy-két tételt 

vizsgáljon, magyarázzon meg. A Kalauz 1613-ban jelent meg, eddigre Pázmány már 

biztos kézzel, kiélezett pennávval használta az új, az olvasót többféle szempontból is 

figyelembe vevő beszédrendet. 

                                                           
48„Mert ugyanis, két- képen esmérhettyük meg az hamis tudománt. Először: Ha ennek minden 

részit és cikkelit fondamentomából meghányván meghamisítjuk, De ez véghetetlen munka, és 

alkolmatlan az együgyük tanúságára, kik tellyes életekbe sem gázolhatnak-által minden cikkelyén az 

Új tudományoknak. Másodszor. Ha rövid és értelmes beszéddel közönséges Jeleit és Bélyegit elő-

számlálván az hamis tudományoknak, győzhetetlen bizonyságokkal megmutattyuk, hogy ezeket 

feltalállyuk az Új vallásokba. Kit, Isten segítsége velem lévén, bőségesen megmutatok e könyvecs-

kébe.” Tíz nyilvánvaló bizonyság, 392. 
49„De hogy bátrabban és nagyobb torokkal rágalmazhassák az igasságot, őkis bédugják a fülö-

ket, mint a kik Szent Istvánt kövezik vala.” Tíz nyilvánvaló bizonyság, 384. „De mivel hogy lenyom-

ja és szemfín-vesztő babonájával megcsallya a hamisság az embereknek homályos értelmét, ennek 

okáért sokan, noha az igaz utból kitértek, de mégsem akarják az utánnok kiáltó szavát hallani, hanem 

inkáb bedugják fülöket.” PÁZMÁNY Péter, Rövid tanúság, mint ismerhesse meg akármely együgyü 

ember az igaz hitet, PÖM, II, 273. 
50 „ne szánnyad lelkedért s üdvösségedért ez kevés munkát, hanem csendesz elmével és Isteni fé-

lelemmel, félre tévén egy ideig minden vakmerőséget, megrögzött és eltekéllett vélekedést, olvasd-el 

mind végig ez rövid írásocskát.” Tíz nyilvánvaló bizonyság, 385, „ne csudálkozzál, ha néha miis 

megélesíttyük az penna orrát, megmelegíttyük az téntát” Tíz nyilvánvaló bizonyság, 390. 



 219 

Keisz Ágoston 

MAGYARI ÉS PÁZMÁNY VITÁJA 

Magyari István és Pázmány Péter vitája régi témája irodalomtörténet-írásunknak, ket-

tejük polémiáját azonban alaposabban még senki sem vizsgálta meg, csupán a külön-

böző jellegű összefoglaló munkák – akadémiai irodalomtörténet, Pázmány-monográfiák, 

hitviták története – szenteltek néhány oldalt a témának. Azt mondhatjuk, hogy ezek a 

munkák – különösen az elmúlt évtizedekben készült összegzések, melyek mentesek a 

XIX. század esetleges felekezeti elfogultságaitól – alapvetően helyesen közelítették 

meg a kérdést. 

Mégsem tekinthetjük azonban megoldottnak a Magyari–Pázmány problémát, mert 

a feldolgozások rövid terjedelme nem adott választ minden kérdésre. Éppen ezért az 

alábbiakban az lesz célom, hogy a szakirodalom, különösen a Klaniczay Tibor és 

Pirnát Antal  által megfogalmazott tömör megállapításokat részletesen kifejtsem és 

lehetőség szerint pontosítsam. 

Magyari István esetében azt kívánom bemutatni, hogy milyen módon viszonyul 

egymáshoz művében a vallás és a politika, vagyis a teológiai és gyakorlati megközelí-

tés kettőssége. Pázmány Péter Feleletének kapcsán pedig azt vizsgálom, hogyan szer-

kesztette meg Feleletét, Magyari könyvének mely részleteire tartotta fontosnak vála-

szolni, és mik voltak a fő vitapontok – ezáltal talán egy kis bepillantást nyerhetünk a 

vitatkozó Pázmány műhelyébe is. Dolgozatom alapját a két műhöz készített részle-

tes tartalomjegyzék képezi, amely majd a Felelet kritikai kiadásához készülő jegy-

zetkötetben jelenhet meg. Függelékben itt a vita további folytatását felvázoló ábra 

található.1 

                                                           
1 Szeretnék köszönetet mondani Hargittay Emilnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem taná-

rának, aki e tanulmány írásakor igen nagy segítségemre volt. Köszönöm neki azt is, hogy rendelkezé-

semre bocsátotta a Felelet latin részeinek a kritikai kiadáshoz Báthory Orsolya (PPKE BTK, 

Idegennyelvi Intézet) által készített fordításait. Köszönöm Szűcsiné Laczkó Eszter, az ELTE BTK 

IV. éves latin–magyar szakos hallgatójának segítségét is, aki a Romlás-könyv elején olvasható latin 

költemények fordításával és Pázmány Diatriba theologicája egy részletének értelmezésével volt 

segítségemre. És köszönöm Thimár Attila segítségét is, aki Széchényi könyvtári beszélgetéseink 

során több fontos cikkre hívta fel a figyelmemet, és számos jó ötletet adott. 
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1. A Romlás-könyv műfaja és jellege 

Magyari István Romlás-könyvében (1602) – mint arra Klaniczay Tibor rámutatott – 

sajátos kettősség figyelhető meg.2 Mondanivalójának jelentős hányadát a reformáció 

XVI. századi magyar és nemzetközi irodalmának mélyen vallásos szemlélete alapján 

fogalmazta meg,3 művében azonban helyet kaptak olyan gyakorlatias, pragmatikus 

szempontok is, melyek a maguk teljességéhez csak Zrínyi Miklós életművében jutot-

tak el.4 

A Romlás-könyv tehát egyfajta átmenetet képez a tisztán vallási és a tisztán gya-

korlatias megközelítés között. Magyarinál Magyarország romlása Isten büntetéseként 

jelenik meg,5 az elkövetett bűnök azonban nem csupán vallásiak, hanem nagyon is 

gyakorlatiak. A kiút tárgyalásánál is ezt figyelhetjük meg: Magyari egyrészt Istenhez 

való megtérést hirdet, másrészt viszont a hadakozáshoz ad gyakorlati tanácsokat. Ma-

gyari könyvében ez a kettősség – bár jól látható könyvének e két fő iránya – egymás-

tól szét nem választhatóan van jelen. 

A szakirodalom jelentős részében ez a kettősség nem tudatosult, ezért több szerző 

Magyari könyvének egyik irányát emelte ki, és ennek alapján értékelte az egész 

könyvet. Magyari könyvéről azonban csak akkor kaphatunk reális képet, ha a külön-

böző szempontokat egymás mellé helyezzük. 

A korábbi szakirodalom állításait a Romlás-könyv jellegével és műfaji sajátossá-

gaival kapcsolatban alapvetően három csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba azok 

a szerzők tartoznak, akik Magyari könyvének teológiai-hitvitázó jellegét domborítják 

ki.6 A második csoportba tartozó két szerző „erkölcsi oktató műnek” nevezi,7 a tar-

                                                           
2 KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., 19541, 79; BITSKEY István, Hitviták tüzében, Bp., 

Gondolat, 1978 (Magyar História), 179. 
3 Magyari forrásairól lásd: TURÓCZI-TROSTLER József, Az országokban való sok romlásoknak 

okairól: Forrástanulmány Magyari István könyvéről, Bp., 1930. 
4 Magyari és Zrínyi kapcsolatához lásd: KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 

19642, 105–111 (Szigeti veszedelem), 405–407 (Vitéz hadnagy), 553 (Mátyás király), 648–649 (Áfi-

um). A Romlás-könyv és az Áfium kapcsolatához: SZONTAGH Pál, Magyari és Zrínyi, Vasi Szemle, 

1998, 203–215. 
5 A toposz XVI. századi előzményeihez lásd: ŐZE Sándor, „Bűneiért bünteti Isten a magyar né-

pet”: Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján, Bp., 

Magyar Nemzeti Múzeum, 1991 (Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali Hungarico 

Digesta). 
6 „evangélikus vitairat”: RMNy, II, 890. tétel; „lutheránus vitairat”: BITSKEY István, Pázmány 

Péter, Bp., Gondolat, 1986 (Magyar História), 52; Műfaji meghatározást nem ad, de alapvetően val-
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talmi ismertetésnél azonban mindketten hangsúlyozzák Magyari művének támadó, 

hitvitázó jellegét. Egy harmadik csoportot alkotnak azok, akik Magyari művének 

pragmatikus-gyakorlati oldalát hangsúlyozzák.8 Végül vannak, akik vitairatnak9 vagy 

egyszerűen, jelző nélkül, röpiratnak nevezik10 Magyari könyvét. 

Magyari könyvének hitvitázó részei közé tartozik a Nádasdy Ferenchez szóló 

ajánlás majdnem teljes egészében,11 az első rész elején a bálványozásról és a papok 

életéről szóló rész,12 a „lutherek háborgatásának” bírálata,13 valamint a szent házas-

ságról szóló fejezet a negyedik részben.14 Több elítélő megjegyzése van még Magya-

rinak a katolikusokról, de más terjedelmesebb hitvitázó rész nincsen a Romlás-

könyvben. 

E szövegrészek terjedelméből is láthatjuk, hogy a hitvita a mű csupán egy kisebb 

hányadát alkotja. Magyarinak csupán az Epistola dedicatoriában célja a hitvitázás, a 

többi helyen már egy egészen más gondolatmenet keretében ír a hitbéli különbségekről. 

A szakirodalom második szempontja, az „erkölcsi oktatómunka” igen pontosan 

fedi a Romlás-könyv egy jelentős részének tartalmát. Magyari különösen könyvének 

első részében értekezik az erkölcstelen életről,15 a Magyarországon honos bűnök fel-

sorolása között ez a kategória a leghangsúlyosabb. A könyv második, harmadik és 

                                                                                                                                           
lásos jellegű műként értékeli: FRANKL [FRAKNÓI], I, 42–43; UŐ, Pázmány Péter 1580–1637, Bp., 

1886, 32; „vallási vitairat”: Magyar irodalmi lexikon, II, főszerk. BENEDEK Marcell, Bp., 1965, 88. 
07 RAPAICS Rajmond, Bevezetés = PÁZMÁNY Péter, Felelet az Magyari István sárvári 

praedicatornak az ország romlása okairúl irt könyvére (PÖM, I), 5; Rapaicsot követi: SÍK Sándor, 

Pázmány, az ember és az író, Bp., 1939, 90. 

0
8 BENCZE Imre, Magyari István sárvári prédikátor élete és munkái, Bp., Evangélikus Országos 

Múzeum, 1995, 152; KEISZ Ágoston, Bencze Imre, Magyari István sárvári prédikátor élete és művei, 

ItK, 1999, 730. 
09 A magyar irodalom története 1600–1772-ig, főszerk. SŐTÉR István, szerk. KLANICZAY Tibor, 

Bp., 1964, (a továbbiakban: Kézikönyv, II.) 60; BITSKEY, i. m., 1978, 178. 
10 URAY Piroska, Magyari István, Az országokban való sok romlásoknak okairól, ItK, 1980, 

110. 
11 MAGYARI István, Az országokban való sok romlásoknak okairól, kiad. FERENCZI Zoltán, Bp., 

1911. (Régi Magyar Könyvtár, 27.); MAGYARI István, Az országokban való sok romlásoknak okai-

ról, kiad. KATONA Tamás, utószó MAKKAI László, Bp., 1979. 7–16 / I–XIII. A Magyarira való hi-

vatkozásnál (MAGYARI) az első szám az 1979. évi kiadás lapszáma; a második, kurzivált szám az 

eredeti kiadás oldalszáma, melyet az 1911. évi kiadás alapján közlök. 
12 MAGYARI, i. m., 31–52 / 6–33. 
13 MAGYARI, i. m., 59–64 / 38–45, 108–112 / 99–104, 140–141 / 137–138. 
14 MAGYARI, i. m., 146–153 / 145–154. 
15 MAGYARI, i. m., 52–83 / 33–70. 
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negyedik részében pedig a bűnöktől való szabadulásra szólít fel, bár ezekben a ré-

szekben már nem olyan könnyű elválasztani a morális indíttatású részeket. 

Magyari könyvének e részeiben olyan bűnökről ír, melyek megítélésében a teljes 

kereszténység egyetértett, itt tehát távol állt tőle a vitatkozó szándék.16 Mi sem bizo-

nyítja ezt jobban annál, hogy Pázmány sem szállt vitába ezekkel a gondolatokkal. Sőt, 

teljesen egyetértett velük, hiszen Magyari gondolatai közül több is szinte azonos meg-

fogalmazásban tűnt fel a prédikációs kötet lapjain.17 

Tematikájukban ezek a részek a prédikáció műfajához közelítenek. Bár nem any-

nyira retorizáltak, mint egy valódi prédikáció, mégis a cifra öltözetet vagy a lopást 

elítélő rész könnyen lehetne egy prédikáció vázlata. Magyari gyakorló prédikátor 

volt, és bizonyára gyakran ostorozta a szószéken ezeket a bűnöket, így volt miből 

merítenie e szövegek megírásakor. 

A teológiai és az erkölcsi kérdések mellett igen lényegesek a Romlás-könyv világi 

vonatkozásai is. Ezekben a részekben, vagyis az első rész utolsó lapjain, a második rész 

jelentős részében, a harmadik részben18 és leginkább a negyedik rész Az hadról és az 

vitézségről szóló fejezetében19 Magyari nagyon is a földön jár. Világi kérdésekre keresi 

a világi válaszokat. Ilyen a könyv legfőbb kérdése is: miért romlott el ez az ország? 

A fő kérdés tehát nagyon is gyakorlati, ha úgy tetszik, politikai. A rá adott válasz 

azonban már nem az, mert Magyarinál összekeveredik a vallásos-teológiai, a morális-

etikai és a pragmatikus-gyakorlati szempont, és egy olyan skálát alkot, mely a legtisz-

tább teologóiai kérdésektől a legtisztább gyakorlati kérdésekig terjed.20 

Mi is tehát a Romlás-könyv? Nem nevezhetjük hitvitairatnak, de még vitairatnak 

sem. Magyari könyve ugyan több ponton vitatkozik, és vitára ingerel, de a fő cél nem 

egy személy vagy csoport cáfolata. A könyv túlnyomó része ugyanis nem vitatkozik, 

                                                           
16 Őze Sándor is együtt mutatja be a katolikus és protestáns prédikátorok bűnkatalógusát: 

ŐZE, i. m., 37–59. 
17 Például az igazságos és igazságtalan háború esetében: MAGYARI, i. m., 157–160 / 159–163, és 

PÁZMÁNY Péter, Prédikációk, PÖM, VII, 685. Idézi BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk 

világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 125; 

Magyari és Pázmány egyaránt a jó pásztorhoz hasonlítja a fejedelmet. Mindketten idézik Suetonius-

tól Tiberius császár válaszát, amit tanácsadóinak adott, amikor azok adót akartak emelni: a jó pásztor 

megnyírja, de nem nyúzza meg a juhokat. A forrást csak Pázmány adja meg: Suetonius: Tiberius, 32. 

caput; MAGYARI, i. m., 125 / 121, és PÖM, VII, 585. Idézi: BITSKEY, i. m., 1979, 123. Mindketten 

elítélik a korrupt bírákat, részben ugyanazon bibliai hely (2Móz 23,8) alapján. Magyari, i. m., 79–81 

/ 65–67, és PÖM, VI, 816. A példák bizonyára még tovább szaporíthatók. 
18 MAGYARI, i. m., 124–137 / 119–134. 
19 MAGYARI, i. m., 157–173 / 159–177. 
20 Kézikönyv, II, 61. 
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hanem állít. Az egész könyvben pedig olyan kérdések vannak túlsúlyban, melyekkel 

felekezetre való tekintet nélkül bárki egyetérthetett. 

A Romlás-könyv tehát egy olyan értekezés, mely három különböző, mégis szoro-

san kapcsolódó gondolatkörből merít. A könyv első részében, az okok között a teoló-

giai és a moralizáló gondolatok dominálnak, a könyv második felében hangsúlyosab-

bá válik a gyakorlati megközelítés, a morális szempont pedig feloldódik a Magyari 

által is elkülönített teológiai és pragmatikus részekben. A könyv végén pedig egy hir-

telen fordulattal a gyakorlati kérdésektől visszakanyarodik Istenhez. 

Hozzá kell tennünk mindehhez, hogy Magyari sok esetben nem dolgozta teljes 

egésszé forrásait. Hiába keresnénk nála egységes koncepciót, számos helyen bukka-

nunk önellentmondásokra.21 A belső kohézió tehát hiányzik, az egész mű fő irányai 

azonban világosan láthatók. 

2. A Romlás-könyv célja 

A szakirodalom Magyari könyvének különböző megítéléséből fakadóan nem egysé-

ges a Romlás-könyv célját illetően. Vannak olyanok, akik a hitvédelmi szempontot 

állítják középpontba,22 mások pedig a hitvédelmet egyenlő fontosságúnak tekintik a 

hazáért való aggodalommal, illetve a politikai szempontot helyezik előtérbe.23 

A Romlás-könyv elején több olyan szöveg is olvasható, melyekben Magyari fel-

tárja céljait. E részek nem tartoznak a könyv tulajdonképpeni mondanivalójához, ezt 

jelzi az eltérő oldalszámozás is. Az arab számos oldalszámozás kezdete előtt található 

                                                           
21 Kézikönyv, II, 62; TURÓCZI-TROSTLER, i. m., 4. 
22 „A közvetlen cél tehát a lutheránus hitvédelem. A Nádasdynak szóló ajánlást indokolva 

azonban a másik célt is megjelöli: »ez könyvecske penig arról való tanolságot is ad, miképpen 

kell keresztyéni módon az pogánokkal hadakozni.« Ezt a második célt nem vezeti le közvetlenül 

az elsőből, hanem Nádasdy személyének és hivatásának kíván vele szolgálni.” MAKKAI László, 

Utószó. Magyari és műve = MAGYARI, i. m., 192–193;  „Magyari ezt a könyvét a katolikusok részé-

ről újabban a török háborúk és foglalások alkalmából hárított felelősség ellen írta és viszont e köny-

vében a katholikusokra hárítja az újabb romlások okait.” FERENCZI Zoltán, Bevezetés = MAGYARI, 

i. m., (1911), 21; „Főműve, Az országokban való [...] okairól (1602) egyetlen vádirat a katolikus 

egyház és a pápaság ellen.” TURÓCZI-TROSTLER József, Az békességről és az hadról, Magyar Nyelv, 

1950, 242. 
23 „Célja, mely könyvének megírásánál szeme előtt lebegett, kettős volt: vallásának és nemzeté-

nek használni.” ZIMÁNYI József, Magyari István, Ungvár, 1888, 11; BITSKEY, i. m., (1978), 178; 

„Magyari műve elsősorban politikai tartalmú, és csak másodsorban vallási irat.” KEISZ, i. m., 730. 
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a Nádasdy Ferencnek szóló Epistola dedicatoria, Az keresztyén olvasónak szóló üze-

net, továbbá néhány latin nyelvű költemény. 

Magyari művének céljait Az keresztyén olvasónak címzett bevezetésében mondja 

el. Magyari ezt a részt szánta bevezetésnek, a Nádasdy Ferenchez szóló szöveg csu-

pán ajánlás, melynek csak lezáró része foglalkozik a könyv céljaival.24 Egyoldalúság-

hoz vezet tehát, ha az Epistola dedicatoria alapján ítéljük meg az egész könyvet, mi-

ként azt Pázmány tette. 

Magyari így ír Az keresztyén olvasónak: „Látván az mi elnyomorodott országunk-

nak és elkeseredett nemzetségünknek ez egynéhány esztendőben az pogánság miatt 

sok kárban való állapodását és változását, hasznosnak ítélem lenni az nagyobb romlá-

soknak eltávoztatásért azoknak az okoknak (mellyek okot adnak az pusztaságra) elő-

számlálását és eltávoztatását. Ez ada okot, keresztyén olvasó, ez kis könyvemnek írá-

sára. Senki boszúságára nem írtam, sem gyalázattyára, sem magam mutogatásomból, 

hanem bizonságom az Isten, hogy legfő oka az Istennek tisztessége és az ő anyaszent-

egyházának haszna: Azután osztán az mi édes hazánkhoz és nemzetségemhöz való 

szeretetem.”25 

Az elsődleges szempont tehát az ország elnyomorodásán való segítő szándék. Ez-

után így folytatja: „hogy legfő oka az Istennek tisztessége és az ő anyaszentegyházá-

nak haszna.” Ezt egyrészt úgy értelmezhetjük, hogy konkrét haszna származzon az ő 

anyaszentegyházának (az evangélikusoknak), vagyis megvédje őket a katolikusok 

támadásaitól. Sokkal inkább arról van azonban itt szó, hogy Magyari könyvének meg-

írásával nem magának szerez dicsőséget, hanem hívő emberként egyházának, hiszen 

korábban arról írt, hogy nem „maga mutogatásából” ír.26 

Az keresztyén olvasónak szóló szövegrész után latin nyelvű költemények követ-

keznek.27 Ezek a versek a fentieket erősítik meg: egyértelmű benne az a szándék, 

hogy a hazán segíteni kell. A katolikusok szidalmazásáról vagy a lutheránus vallás 

védelméről nincs szó ezekben a szövegekben, legfeljebb igen áttételesen. 

A Summaria praefatio Authoris röviden összegzi a könyvet. Ebben Magyari28 rö-

viden összefoglalja könyvének tartalmát: felszólítja a Magyarország sorsán kesergő-

ket, hogy kövessék tanácsait, így megoldhatóak a bajok. Felszólítja őket, hogy éljenek 

békében, egyetértésben, kövessék a szent hitet (21–22. sor), és közös egyetértésben 

                                                           
24 Meg kell jegyeznünk, hogy Magyari „prefációnak” nevezi az ajánlást. MAGYARI, i. m., 179 / 185. 
25 MAGYARI, i. m., 25 / XVII. 
26 Lásd ugyanezt az írói pozíciót Zrínyinél. SZONTAGH, i. m., 205. 
27 MAGYARI, i. m., (1911), 52–57. – Katona Tamás 1979. évi kiadása nem tartalmazza ezeket a 

verseket. – A verseket Laczkó Eszter nyersfordításában olvastam. 
28 Magyari szerzőségéről lásd: BENCZE, i. m., 137–138. 
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fogjanak fegyvert a pogány ellen (23–24. sor). E két gondolat egységét fogalmazta 

meg Magyari könyvének harmadik és negyedik részében is. 

Az Ad lectorem című versben Pálházi Göncz Miklós egy, a Romlás-könyv első ré-

szének elején kifejtett29 gondolatot fogalmazott újra: ha valami új dolog történik, ak-

kor az valamilyen új hatás eredménye. Ebben az esetben Magyarország romlása az új 

esemény, a mi bűneink pedig az új hatások. Pálházi Göncz Miklós arra buzdít, hogy 

Magyari nyomán hagyjuk el bűneinket, és éljünk tisztességesen. 

Az keresztyén olvasóhoz és a latin versek alapján alapján egyfajta XVII. századi 

„Valahol utat tévesztettünk” kép bontakozik ki előttünk. Magyari azonban az egész 

könyv elé egy urához, Nádasdy Ferenchez szóló ajánlást illesztett, mely egy kissé más 

színben láttatja a Romlás-könyvet. Az Epistola dedicatoriában Magyari részleteseb-

ben is kifejti, miért írta meg ezt a könyvet. Kiindulópontja szerint „az mi időnkben” 

azzal vádolják a lutheránusokat, hogy az ő bűneik miatt pusztul az ország. Ferenczi 

Zoltán szerint Magyari a katolikusok általános vádjait akarta cáfolni, „mert különben 

megnevezné a könyvet és nemcsak az általános vádat.”30 

Magyari ezután kifejti, hogy a lutheránusok nem lehetnek okai a veszedelemnek, 

mert az ő vallásuk sokkal régebbi, mint az ország romlása. Ez a gondolat a könyvnek 

csupán az ajánlásában, egy-két helyen a szövegben31 és a kötet legvégén bukkan fel.32 

Nem nevezhetjük tehát kiindulópontnak,33 mert a későbbiekben Magyari nem ebben 

az irányban építi tovább könyvét.34 

A katolikusok újságáról ezután következő részlet tulajdonképpen egy kitérő, 

amelynek néhány lapján Magyari rendszertelenül és kifejtetlenül a reformáció összes 

vádját rázúdítja a katolikusokra. Pázmány később 150 oldalon keresztül, könyvének 

első öt fejezetében válaszol rájuk. Magyari itt nem a katolikusok bűnösségét, hanem a 

lutheránusok ártatlanságát akarja elsősorban igazolni: ha a katolikusok az újak, akkor 

nem a lutheránusok a felelősek az ország romlásáért. 

Lehetséges, hogy ez a kemény, a könyv aránylag békés hangnemétől eltérő szö-

vegrész az ajánlás címzettjének, az evangélikus Nádasdy Ferencnek35 a kedvéért ke-

                                                           
29 MAGYARI, i. m., 27–28 / 1–2. 
30 FERENCZI, i. m., 21. 
31 MAGYARI, i. m., 28–29 / 3–4. 
32 MAGYARI, i. m., 178–179 / 184–185. 
33 Pirnát Antal ezt nevezi „szerencsétlen teológiai kiindulópontnak.” Kézikönyv II., 60. 
34 Magyari nem tartotta céljának azt, hogy Luther vallásának ősiségét bizonyítsa. MAGYARI, 

i. m., 178–179 / 185. 
35 Jól mutatja Nádasdy Ferenc elkötelezettségét, hogy az 1591. évi csepregi kollokvium után 

nem tűrt meg birtokain olyan lelkipásztort, aki nem fogadta el az ágostai hitvallást. NAGY László, Az 

erős fekete bég, Nádasdy Ferenc, Bp., 1987. 81–82.  
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rült ide. A „pápisták újságának” bemutatása után visszatér gondolatmenetéhez: nem a 

lutheránusok az igazi okai a romlásnak, hanem mindaz, amit könyvében leír.36  

Mindezek alapján azt mondhatnánk, hogy Magyari Istvánt az ösztönözte könyvé-

nek megírására, hogy a pusztulás igazi okainak feltárásával bizonyítsa a lutheránusok 

ártatlanságát. Ezt erősíti a könyv zárlata is. Magyari itt a végső tanulságok között – 

mint említettük – visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy nem a lutheristák a felelősek az 

ország pusztulása miatt.  

A Romlás-könyv szerkezete, tartalma azonban mást mutat. Mint azt láttuk, Ma-

gyarinak csupán könyvének néhány, az egész mű terjedelméhez képest rövidebb ré-

szében volt célja a hitvitázás, a könyv túlnyomó részében az ország és nem a lutherá-

nus hit sorsa aggasztja. 

A latin költemények, Az keresztyén olvasóhoz és az egész könyv szerekezete alap-

ján úgy tűnik tehát, hogy Magyari legfőbb célja a Romlás-könyvben a válság okainak 

feltárása volt, és ehhez illesztette keretül a lutheránus hit védelmét. Ezt az is jelzi, 

hogy a könyvnek vélhetően utoljára megírt két részletében, vagyis az Epistola 

dedicatoriában és a befejező néhány oldalban a leginkább hangsúlyos a hitvédő szán-

dék, a többi helyen leginkább fő gondolatmenetének alárendelve jelenik meg. 

Magyari István tehát alapvetően az ország sorsáról kívánt értekezni, meggyőződé-

séből fakadóan azonban ezt a lehetőséget is felhasználta arra, hogy egy fő témájához 

szorosan kapcsolódó, de mégis más témáról, hitének védelméről írjon. A Romlás-

könyv megírásának céljánál is azt láthatjuk, hogy a vallási és a gyakorlati cél össze-

kapcsolódik. Ebben az esetben azonban a gyakorlati cél, úgy tűnik, magasan fölébe 

kerekedik a hitvédelemnek. 

3. A magyarok bűnei: az első rész 

Magyari István könyvének legterjedelmesebb fejezetében arra a kérdésre keresi a 

választ, hogy mi az oka Magyarország pusztulásának. Mi az oka annak, hogy Ma-

gyarország nem tud ellenállni a töröknek? A válasz egyszerű: „bűneinkért büntet minket 

Isten.” 

Magyarinál ez a képzet más formában van jelen, mint a XVI. századi írók művei-

ben. Őze Sándor szerint „ha a párhuzam teljes alakjában szerepel, akkor három egy-

ségből áll. Isten bűneinkért büntet, mint a zsidókkal tette. Ha megtérünk, elveszi ró-

lunk a büntetést és megjutalmaz, mint választott népét. Bűnösök vagyunk, de a ke-

                                                           
36 MAGYARI, i. m., 16–21 / XIII–XIV. 
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resztények közül azért sújtatunk éppen mi, mert Istennek céljai vannak velünk. Ez a 

bizonyítéka a választottságnak, mert a híveknek szenvedni kell.”37 

A párhuzam első része Magyarinál is megvan. A Romlás-könyvben azonban a 

magyar nem kiválasztott, hanem éppen olyan keresztény nép, mint a többi, ezért lehet 

a magyarság sorsával nem csupán a zsidóság történetét, de más keresztény és nem 

keresztény népek történetét is párhuzamba állítani. 

Isten megbünteti a bűnöst – a hívő ember, különösen egy evangélikus prédikátor 

számára ez nyilvánvaló dolog. Magyari és kortársai számára minden Istentől függött, 

egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy az „országokban való sok romlásoknak” más 

oka is legyen, mint az isteni büntetés. Ez a gondolat tehát nem csupán a XVI. század-

ból örökölt irodalmi toposzént, hanem a kereszténység egyik bibliai eredetű tételeként 

van itt jelen. 

Ebből következően minden ok, ami a romlást előidézi, Magyari szemében Isten el-

leni bűn. Isten ellen valók a tisztán vallási jellegű vétkek, így a szentek tisztelete, az 

egy szín alatt való úrvacsora és sok más efféle, de Isten elleni bűn a lopás, a tiszttar-

tók kapzsisága, a helytelen hadakozás is. A romlás minden oka Istenhez jut el, és Is-

ten haragján keresztül válik valósággá. 

Magyari azt írja, hogy a büntetés nem szűnik meg, „valamíg az ingerlő eszközök, 

Isten és atyánkfiai ellen való gonosságok hátra nem hagyattatnak.”38 Két csoportba 

sorolja tehát a bűnöket: az egyik a vallási természetű bűn, Isten személyének megsér-

tése, a másik az emberek elleni bűn, vagyis a morális természetű és a gyakorlati élet-

ben (hadakozás, bírák) elkövetett vétkek.39  

Magyari az első részben a tízparancsolat logikáját követve sorolja fel a bűnöket.40 

Ki is mondja ezt a negyedik rész elején: „Harmadszor, ez kenyvnek első részében 

előszámlált tízparancsolat ellen való vétkekből is megtérvén [...]”41 Elképzelhető, 

hogy Magyari forrása szorosabban követte a tízparancsolatot, és csak ő lazította fel. 

                                                           
37 ŐZE, i. m., 28–29. 
38 MAGYARI, i. m., 93 / 79. – „az sok bálványozás és az emberek között eláradott sok 

gonosságok” Uo., 179 / 185. 
39 Őze Sándor a XVI. századi szerzőknél olvasható bűnöket ehhez hasonlóan csoportosítja: fő-

bűnök – ezt a morális vétkekhez hasonlíthatjuk –, a szociális jellegű bűnök – ezt a gyakorlati bűnök-

höz kapcsolhatjuk – és az Isten személye elleni vétkek között tesz különbséget. ŐZE, i. m., 37–59. 
40 „Részletesebb a ‘nyilvánvaló káromlások’ felsorolása, amit voltaképpen a tízparancsolat rend-

jében tekint át szerzőnk.” BENCZE, i. m., 139.  
41 MAGYARI, i. m., 141 / 138. – Ezt igazolja az is, hogy Magyari több alkalommal hivatkozik 

margináliáiban a tízparancsolat bibliai locusaira: 33 / 8: 2Móz 20,4;  42 / 21: 2Móz 20,5 (itt hibás 

Katona Tamás szövegközlése); 64 / 45: 2Móz 20,12; 81 / 67: 2Móz 20, 16. Láthatjuk, hogy a tízpa-

rancsolatra tett utalások „emelkedő” sorrendben követik egymást. 
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Legelőször tehát az első parancsolattal, a maguknak más istent faragókkal foglal-

kozik Magyari. „Ne legyen más Istened!” – mondja az első parancsolattal, és tizenkét-

féle bálványozást olvas a katolikusok fejére. Ezt nevezi a legsúlyosabb bűnnek, mégis 

a 65 / 79 oldalas bűnfejezetnek csupán 13 / 17 lapját foglalja el.42 

Ebben a részben Magyari a katolikus egyház mindazon szertartásait, szokásait, 

hittételeit a bálványozás fogalma alá vonja, amelyekkel a protestantizmus nem értett 

egyet. Pontatlanok az ismeretei (ebben kétségkívül igazat adhatunk Pázmánynak), 

és nem is bizonyítja részletesen állításait. Az Isten személye elleni vétkek közé sorol-

hatjuk egyébként az esküszegést, az „inneptörést” és az Isten igéjének meg nem 

hallgatását is.  

A fejezet további részeiben a morális természetű vétkeket tárgyalja Magyari. Az 

erkölcsök általános romlását tűzi tollára szerzőnk: minden sokkal rosszabb ma, mint 

régen, ezért az Isten joggal sújt le ránk. Az erkölcsök általános romlását egy ország 

pusztulásának okává tenni persze nem új gondolat: a római történetírásnak, különösen 

Sallustiusnak és Liviusnak volt ez vezérgondolata.43 

A bűnök harmadik csoportját a politikai-katonai hibák teszik ki. Ilyen a tanítók 

háborgatása, a sok pártütés, a törvény ki nem szolgáltatása, az ellenség lebecsülése, a 

mértéktelenség a táborban. Ez a legkevésbé hangsúlyos része az első fejezetnek, a 

Romlás-könyv további részében azonban egyenrangúvá válik a többi megközelítéssel. 

A hadügyekkel kapcsolatos vétkek már a tízparancsolat logikájának lezárta után áll-

nak. Mintha beszúrt volna még ide néhány bűnt, akár forrásától elszakadva – ez per-

sze egyáltalán nem meglepő, hiszen korábban sem követte szorosan a tízparancsola-

tot. 

Magyari olyan bűnöket ró fel népének, melyek már hosszú ideje elemei minden 

ilyen felsorolásnak. Magyarinak éppen az a nagy érdeme, hogy a tízparancsolat ősi 

törvényszövegét magyar vonatkozásokkal tölti meg, az általános intelmeket alkalmaz-

za a magyar viszonyokra.44 Ezt teszi például a 8. parancsolattal kapcsolatban is: „ne 

tégy hamis tanúbizonyságot felebarátod ellen!” Magyarinál ennek kapcsán néhány 

oldalas fejtegetés kerekedik a bíróságok helyes és helytelen működéséről. 

Magyari István tehát pontosan megnevezi azokat a bűnöket, melyekért bűnhőd-

nünk kell. Attól azonban tartózkodik, hogy a felelősöket is megnevezze.45 Úgy is 

                                                           
42 MAGYARI, i. m., 31–44 / 6–23. 
43 C. SALLUSTIUS CRISPUS, Jugurtha háborúja = Római történetírók, vál. ZSOLT Angéla, Bp., 

1986, 139–140; TITUS LIVIUS, A római nép története a város alapításától = Uo., 233–234. 
44 TURÓCZI-TROSTLER, i. m., 16; MAKKAI , i. m., 201. 
45 „Magyari is súlyos és erős vádakat zúdít ellenfelére, de ezek a vádak nem illetnek személyt és 

egyéneket, hanem elveket és intézményeket.” ZIMÁNYI, i. m., 22. 
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mondhatnánk, hogy Magyari a jelenségeket, a rossz struktúrákat írja le, és ezek meg-

változtatására szólít fel. 

Az első rész elején így ír Magyari: „Tisztesség adassék minden jámbornak, de ha 

jól meggondollyuk, csak igen keveset találunk, ki tisztiben, hivatallyában eljárna hí-

ven. Az lelkipásztorok restek az tanításban, [...] az pap urak és szerzetesek [...] pom-

paságnak, bujaságnak [...] szolgálnak.”46 Ezek után a társadalom valamennyi csoport-

ját megnevezi. Magyari tehát együttesen az egész magyarságot felelősnek tartotta, 

első helyre pedig a lelkipásztorokat, vagyis a protestáns tanítókat tette. 

Nincs tehát szó arról, hogy Magyari kizárólag a katolikusokat vádolná a romlá-

sért.47 Ilyet expressis verbis nem mond.48 A sorok között persze ott van az ő felelős-

ségük is Isten megharagításában, különösen a bálványozásokról szóló részben, de ott 

van a rossz tiszttartók, rossz hadvezérek, kapzsi földesurak és a társadalom szinte 

minden rétegének bírálata is.  

Magyari több alkalommal könnyedén kimondhatná, hogy a pápisták a felelősek az 

ország romlásáért. Több alkalommal szerepelnek művében ilyenfajta mondatok: „Más 

okai vadnak ez sok romlásoknak, nem az Luther hüt, sem nem ő maga Luther [...].”49 

Ha Magyari a katolikusokat akarta volna vádolni, akkor ez a mondat valahogy így 

folytatódott volna: „nem a lutheristák, hanem a pápisták tehetnek róla.” De nem így 

folytatódik, hiszen bár Magyari képtelenségnek tartja a lutheristák ellen felhozott vá-

dat, ő maga nem hoz ehhez hasonló ellenvádat. Ő csupán bemutatja az igazságot, 

hogy miért haragszik ránk Isten. 

4. Az Isten büntetése és a második rész 

Magyari könyvéből nem derül ki egészen világosan, mi Isten eszköze Magyarország 

lerontására. A szakirodalom jelentős része úgy vélekedik, hogy Magyari a törökben 

                                                           
46 MAGYARI, i. m., 29–30 / 3. 
47 Magyari katolikusellenességét hangsúlyozza: FRANKL [FRAKNÓI], I, 42–43. FRAKNÓI, i. m., 

(1886), 32, SÍK, i. m., 90, Rapaics árnyaltabban fogalmaz, de ő is erre hegyezi ki elemzését, PÖM, I, 5. 

Hozzá hasonló álláspontot vall: ERDÉLYI Károly, Pázmány Péter első magyar műve, Havi Közlöny, 

Temesvár, 1895, 777; BITSKEY, i. m., (1986), 53–56.  
48 Fraknói Vilmos is felfigyelt erre, viszont ő a könyv egészében katolikusellenes tendenciát vélt 

felfedezni: „Magyari munkája nem célozta közvetlenül a katholikus egyház tanításának megtámadá-

sát, de majd minden lapján találtatnak a katholika vallás és hívei ellen majd elfogultságból, majd 

tudatlanságból emelt vádak.” FRANKL [FRAKNÓI], I, 43.  
49 MAGYARI, i. m., 16–21 / XIII–XIV. Lásd még: 28–30 / 3–5, 88 / 77, 179 / 185. 
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látja Isten büntető eszközét.50 Magyari könyvét a korban nagyon is elterjedt flagellum 

Dei képzethez kötik, vagyis Isten ostorként küldi ránk a törököt, hogy megbűnhődjünk 

bűneinkért. Ezt vallja Károlyi Gáspár is Két könyvében és Pázmány is Feleletében. 

A Romlás-könyvben azonban nem nyilvánvaló az ok-okozati összefüggés az el-

követett bűnök és a török felbukkanása között. Nem tagadhatjuk, Magyari ismeri, és 

művében több ponton említi is a flagellum Dei képzetét,51 de a hangsúlyos helyeken 

mást nevez meg a romlás okának. Mintha kétféle szemlélet keveredne itt is: egyrészt 

Isten ostorának látja a törököt, másrészt teljesen racionális képe van róla. Ez persze Ma-

gyari következetlen forráshasználatából is fakad.  

Az egész könyvben alapvetően a török elleni háborút reálisan vizsgáló szemlé-

let kerül túlsúlyba. Magyari az első részben a törököt a katolikusokkal veti össze, 

és e gondolatmenet keretében világosan megfogalmazza a török hódítás célját: „sőt 

az mely hadat ellenünk tartnak is, nem az hütért elannyéra, mint az birodalomért 

tartják [...].”52 

A törökről itt alkotott képe nyilvánvalóan abból az előzetes feltevésből származik, 

hogy a katolikusoknál még a török is jobb. Azt láthatjuk tehát itt, hogy a reformáció 

törökről alkotott képéből itt nem a flagellum Dei képzete jelenik meg, hanem a katoli-

kusoknál valamivel jobb ellenfélé, ebből pedig egy reálisabb törökkép keletkezik. 

A második részben Magyari a török és az európai államok berendezkedését hason-

lítja össze egy Szulejmán szultánnak tulajdonított mondás keretében: „Nem ok nélkül 

mondotta volt török császár az keresztyének gyűlése felől, hogy ám tanácskozzanak 

ők, én tudom dolgomat [...].”53 A továbbiakban leírja, hogy míg a keresztények egyik 

gyűlést a másik után tartották, addig a török teljes erővel tudott támadni.  

A töröknél egyszemélyi vezetés van, a szultán kezébe van letéve minden hatalom, 

az európai fejlődésnek viszont egyik alapeleme az, hogy az uralkodó szuverenitása kor-

látozva van a rendi gyűlések, később a parlamentek által. Magyari persze ezt nem 

látja ilyen világosan, de jól érzékeli – legalábbis forrásából fontosnak tartotta átemelni 

–, hogy a török jelentős részben a XVI. században hatékonyabb, jobban működő ál-

lamszervezetének köszönhette sikerét. 

Magyari a negyedik részben így ír: „Ha nem szégyenlenűk, az várvívatásban sokat 

tanolhatnánk az töröktől.”54 Úgy látja, hogy a török a hadviselés bizonyos kérdései-

                                                           
50 TURÓCZI-TROSTLER, i. m., 7–8; SÍK, i. m., 90; MAKKAI, i. m., 193 és 199; BITSKEY, i. m., 

(1986), 56; BENCZE,  i. m., 139. 
51 MAGYARI, i. m., 64 / 45, 105–106 / 96. 
52 MAGYARI, i. m., 60 / 40. 
53 MAGYARI, i. m., 113 / 105. 
54 MAGYARI, i. m., 173 / 177. 
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ben felette áll a magyaroknak, ezért érhet el sikereket. Ezekben a dolgokban pedig 

érdemes tőlük tanulni, így talán jobb eséllyel vehetjük fel ellenük a harcot. A 

flagellum Dei képzetbe nehezen fért bele az, hogy tanulhassunk Isten ostorától, talán 

ezt jelenti a „szégyenlenűk.” 

Magyarinál tehát a török mint racionális, a had- és államszervezet bizonyos terüle-

tén hatékonyabb ellenfél jelenik meg, az ellene való hadakozás pedig teljességgel 

evilági. Ez szoros kapcsolatban van azzal is, hogy Magyari a könyv negyedik részé-

ben nem csupán a megtéréstől, hanem a hadszervezet reformjától várja a sikeres há-

borút. Hozzá kell tennünk azt is, hogy a Romlás-könyvben a török meglehetősen ke-

veset szerepel. 

Magyari kérdése tehát nem az, hogy miért küldte ránk Isten a törököt, hanem az, 

hogy miért maradunk alul ebben a valóságos, két földi erő között folyó harcban. A 

válasz pedig az, hogy Isten bűneink miatt elfordult tőlünk, és nem csupán nem segít 

nekünk a harcban, hanem még akadályoz is benne minket. 

Magyari ezt a mottóban világosan kimondja,55 de még egyértelműbben fogalmaz 

az első rész elején: „Innét vagyon, hogy az Úristen avagy jó módot sem ad az hada-

kozáshoz, avagy ha valaha jó alkolmotosságot mutat is, de [...] úgy elveszi bátorságo-

kat, hogy még az alkolmatossággal sem tudnak élni, sokszor penig büntetésül zűrza-

vart, éhséget, [...] bocsát az táborra, mellyek miatt elkezdett dolgokat véghez sem 

vihetik.”56 Ugyanez a gondolat tér vissza a könyv végén is: Magyari azért fohászko-

dik, hogy az Isten adjon erőt a hadakozáshoz.57 

Magyari az Isten által a magyarok elé gördített akadályokat mutatja meg a máso-

dik részben, ahol a nagyobb romlás előjeleiről értekezik. Művének ezt a fejezetét úgy 

is felfoghatjuk, mint az apokaliptikus szemlélet szűkebb formában való továbbélé-

sét.58 Azt írja, hogy nagyobb romlás, végső pusztulás vár ránk, ha nem térünk meg 

bűneinkből, ezt jelzi előre az Isten kisebb fenyítésekkel. 

Ezt igazolja a fejezet elején: minden ország virágzásának megvannak a maga hatá-

rai, a magyarság pedig elérkezett ehhez a határhoz. Ellentmondásos persze, hogy mi 

értelme van harcolni, ha elérkeztünk a határhoz, és az sem teljesen világos, hogy most 

Isten büntetése miatt pusztulunk, vagy mert egyszerűen letelt az időnk. 

Ha együttesen szemléljük a második részben szereplő fenyítéseket, akkor a lerom-

lott ország pontos helyzetképe tárul elénk. Nem árt azonban figyelnünk arra is, hogy 

                                                           
55 MAGYARI, i. m., 5. 
56 MAGYARI, i. m., 30 / 5. 
57 MAGYARI, i. m., 181–183 / 188–190. 
58 Némileg mást mond Makkai: „a wittenbergi történetszemléletnek pedig egyik fő motívumát, 
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Magyarinál az ok és okozat nem határolódik el egymástól. Szándéka szerint ugyanis a 

második részben leírt romlások már a bűnök következményei, jellegükben azonban 

nem sokban térnek el az első részben leírt bűnöktől. Ő maga sorolja a nagyobb romlás 

előjelei közé az első részben leírt nagyobb gonoszságokat is: egyszerre ok tehát és 

okozat.59 

A nagyobb romlás előjeleinek legnagyobb része az ország belső erőforrásait gyengí-

ti, megbontják az egységet, szétzüllesztik a hadsereget, így az ország alkalmatlanná vá-

lik a hadviselésre. Ide tartozik a pártolkodás, a drágaság, a protestánsok háborgatása, az 

országgyűlések rossz működése, a jó fejedelmektől való megválás. Ezek tehát a na-

gyobb romlás előjelei, illetve maguk a romlás első lépcsői, vagy inkább úgy is mondhat-

nánk: a további romlások okai. Magyari tehát az első részben megkezdett gondolatme-

netét folytatja itt, de már túlsúlyba kerül a politikai természetű mondanivaló. 

Összességében tehát azt láthatjuk a Romlás-könyvben, hogy Isten azáltal bünteti a 

magyar népet, hogy szétzilálja belső viszonyait, így alkalmatlanná teszi a további 

harcra. A romlás fő okozója persze a török, de nem azért, mert Isten ellenünk küldte, 

hanem azért, mert szabadon garázdálkodhat az isteni segítség nélkül maradt Magyar-

országon. 

Az ország Isten nélkül nem győzhet, egyrészt mert Isten nélkül semmit nem tehet 

meg, másrészt meg azért, mert a török számos vonatkozásban fölényben van Magyar-

országgal szemben, vagyis az isteni segítségre feltétlenül szükség van. Magyari tehát 

végső soron Magyarország belső gyengeségének okait kutatja, és a megerősödéshez 

kínál programot. 

5. A válságból kivezető út: a harmadik és a negyedik rész 

Magyari István Romlás-könyvében tulajdonképpen négyszer járja körül ugyanazt a 

gondolatmenetet. Bár a második rész talán kevésbé illeszkedik ebbe a rendszerbe, az 

első, harmadik és negyedik párhuzamossága roppant látványos. 

Az első részben felsorolt bűnökből való kitérésre szólít fel a harmadik és negyedik 

részben, és eközben újra leírja ugyanazokat a bűnöket. Így fordulhat elő, hogy ugyan-

arról a témáról három alkalommal is ír: ilyen például a „lutherek háborgatása”,60 vagy 

a „mértékletesség és rend kell az hadban” kérdése is.61 
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Magyari István könyvének harmadik és negyedik részében kínál megoldást a vál-

ságra. Ez a két fejezet még a többinél is szorosabban kapcsolódik egymáshoz: a ne-

gyedik fejezetben majdnem teljesen ugyanazt mondja el, mint a harmadikban. A kü-

lönbség pusztán annyi, hogy míg a harmadik fejezet leíró jellegű, addig a negyedik 

rész ezt a leírást átteszi imperativusba: tegyük mi is ugyanazt, mint a többi nép, és 

akkor a mi sorsunk is jobbra fordul. 

A harmadik és a negyedik rész közötti kapcsolatot az adja, hogy a zsidó és a „régi 

rómaiak és egyéb keresztyén és pogány fejedelmek” gyakran voltak hasonló helyzet-

ben, mint a magyarok a Romlás-könyv korában. A történelem Magyari számára ha-

sonló helyzetek sorozata, vagyis a korábban hasonló helyzetbe került népek példája 

hasznos lehet számunkra is.  

Egyszerűen erről van szó tehát és nem a zsidó–magyar analógiáról. A zsidóság és 

a magyarság sorsában pontosan annyi a közös, mint a többi említett népében: erköl-

csileg megromlottak és elfordultak Istentől, ezért bűnhődniük kell. Magyari és a ke-

reszténység számára pedig Isten a zsidók történetén keresztül mutatta meg, mit kell 

tennie annak, aki békében akar élni vele. 

A zsidó és az egyéb fejedelmek példájának szétválasztása ismét csak a Romlás-

könyv alapvető kettősségéhez vezet. A zsidók példája a romlásból való kilábalás val-

lási megközelítéséhez ad támpontot a XVI. század szellemében, a római és más po-

gány és keresztény fejedelmek példája pedig a politika világi megközelítésének meg-

felelően gyakorlati tanácsokat szolgáltat. 

A zsidók történetéből az Istennel való személyes megbékéléshez meríthetünk pél-

dát: mindenben a Szentíráshoz kell szabnunk életünket, és csak Istenben szabad bíz-

nunk a hadakozás során. Jellemző dolog, hogy ebben a mélyen vallásos indíttatású 

fejezetben milyen kevés a katolikusokat bíráló rész.62 

A többi fejedelemtől és néptől a gyakorlati hadakozás fortélyait tanulhatjuk meg. 

Magyari itt nem is csupán az Istennek tetsző hadakozás útját keresi – mint később 

Pázmány63 –, hanem hatékonyabb és célravezetőbb módszereket a török legyűrésére. 

Természetesen ő is tisztában van vele, hogy még a legkiválóbb hadsereg sem győzhet 

Isten nélkül,64 mégis ezekben a részekben mintha teljesen háttérbe szorult volna Isten, 

és csupán a gyakorlati problémák kezelésén volna a hangsúly. 

Míg a zsidóktól tanulható dolgok között Magyari nem mond lényeges újdonságot 

a könyv eddigi részeihez képest, addig a helyes hadakozásról szóló fejezetek az első 
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és második részhez képest számos új elemet tartalmaznak, bár már az első két részben 

is megvoltak ennek a gondolatsornak a legfontosabb elemei. Éppen ezért azt mond-

hatjuk, hogy a könyv második két részében a gyakorlati tennivalókon van a hangsúly. 

A római és egyéb fejedelmektől megtanulható dolgokat Magyari a negyedik rész-

ben három részre osztja. Szól a házasságról, a békességről, és a hadról. A három kö-

zül ez utóbbi terjedelmében és fontosságát tekintve is fölényben van. 

A szent házasságról szóló rész meglehetősen szervetlenül helyezkedik el a negye-

dik részben. Úgy tűnik, inkább az első részben, az Isten haragját kiváltó bűnök között 

volna a helye, nem pedig a gyakorlati kérdések között. Azért is szervetlen, mert ennek 

a részletnek nincsen meg a megfelelője a harmadik rész tanulságai között. 

Hogy került akkor ide ez a rész? Talán itt ismét felülkerekedett Magyariban a hit-

vitázó? Ez a rész az ajánláson és az első rész elején kívül a leghangsúlyosabb hitvitá-

zó részlete a könyvnek. Mintha egy korábban már megírt vagy lefordított kis 

traktátust próbált volna meg Magyari itt felhasználni. 

A békességről Erasmus65 után készült kis fejezetnek csupán annyi a szerepe, hogy 

bevezesse a hadakozásról szóló részt. Egy keresztény ember mindig a békességet be-

csüli többre – mondja Magyari –, de ha már kénytelenek vagyunk hadakozni, akkor 

„tudgyuk az hadat is keresztyéni módra viselni.”66 Mint említettük, a következőkben 

inkább a hatékony, semmint a keresztényi hadakozásról van szó – bár a két dolog 

Magyari számára lehet, hogy ugyanaz. 

A hadról és vitézségről szóló kis fejezet szinte pontról pontra követi a harmadik 

részben leszűrt tanulságokat. A negyedik rész azonban nem csupán a klasszikus szer-

zők szövegének legfőbb vonásait vonultatja fel, hanem szorosan kapcsolódik a 

tizenötéves török háború hadi tapasztalataihoz.67 Úgy tűnik tehát, hogy egyszerre táp-

lálkozik a régiek tanácsaiból és az újonnan történt eseményekből. 

Már Makkai László is megkockáztatta a feltételezést, hogy ez a részlet itt nem le-

het Magyari műve, szerinte azonban Nádasdy legfeljebb általánosságban mutathatott 

irányt Magyarinak.68 Nagy László, bár elismeri, hogy „a szöveg végső formába önté-

se, megfogalmazása Magyari munkája”,69 mégis Nádasdy Ferencet tekinti a szöveg 

szellemi szülőatyjának, és könyvének további részeiben kifejezetten Nádasdy műve-

ként idézi Magyari hadügyi szövegeit.70 
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Elképzelhető, hogy Nádasdy Ferenc gondolatainak fontos szerepe volt e szöveg-

rész megszületésében, mégis Magyari Istvánt kell tartanunk a szövegrész szerzőjének. 

A hadakozás jó módjáról szóló fejezet előzményei ugyanis az egész Romlás-

könyvben világosan láthatóak – különösen a harmadik részben –, így ha azt feltéte-

lezzük, hogy Nádasdy Ferenc társszerző volt a negyedik rész hadügyi fejezetében, ez 

egyet jelent azzal, hogy az egész Romlás-könyvet közösen alkotta meg Magyarival. 

Ez természetesen nem kizárt, mint ahogy az sem, hogy Magyari esetleg kellő jártas-

ságra tett szert a hadakozásban ahhoz, hogy egy ilyen fejezetet meg tudjon írni. 

Makkai László részletesen bemutatja Magyari István „politikai programját.”71 

Makkai szerint Magyari „a rendi reformpolitikát népjóléti tartalommal akarta megtöl-

teni, s hitte is, hogy ez lehetséges”.72 Azt hiszem, hogy Magyari művében nem talál-

hatunk kidolgozott politikai programot. Magyari átfogóan és viszonylag rendszeresen 

csupán a hadügyi problémákkal foglalkozott, az államszervezeti és más kérdések a 

műben csak elszórtan kerülnek elő. 

Ezekre a kérdésekre Magyari egyenként, minden rendszer nélkül kereste a választ, 

mégpedig úgy, hogy minden társadalmi rétegnek jó legyen. Magyari „ellentmondásos 

koncepciója” abból fakad, hogy nem rendelkezett semmilyen koncepcióval, hanem 

csak egyedileg válaszolta meg a felmerülő kérdéseket. 

Magyari javaslatait a török kiűzésére Cromwell independens hadseregének jel-

mondatával lehetne a legrövidebben összefoglalni: „Bízzál Istenben és tartsd szárazon 

a puskaport!” Hinnünk kell Istenben, mert csak ő segíthet, mégis amit mi megtehe-

tünk, azt meg kell tenni a sikerért.73 Már csupán azért is, mert a hadakozás helyes 

módjának megtalálásával nem csupán hatékonyabbak leszünk, hanem egyik súlyos 

bűnünkből is kitérünk, így máris közelebb kerülünk Isten kegyéhez. 

6. Pázmány Péter Felelete 

Mint láthattuk, Magyari István Romlás-könyve, ha összterjedelmét és fő célkitűzését 

tekintve nem is túl nagy számban, de tartalmazott éles katolikusellenes kijelentéseket. 

A magyarországi katolikus egyház megújhodásának kezdetén ezek a kijelentések nem 
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maradhattak válasz nélkül, így Forgách Ferenc nyitrai püspök a fiatal Pázmány Pétert 

kérte fel a válasz megírására. Pázmány Felelete már a Romlás-könyv megjelenését 

követő évben, 1603-ban napvilágot látott. 

Pázmány céljai teljesen eltértek Magyariétól. Magyari Istvánt, mint láttuk, első-

sorban Magyarország sorsa foglalkoztatta, a hosszú külföldi tanulmányút után haza-

tért Pázmányt viszont meggyőződéséből, neveltetéséből, pozíciójából fakadóan első-

sorban egyháza helyzetének erősítése vezérelte Feleletének megalkotásakor. 

A katolicizmus pozícióinak erősítésében döntő szerepe volt annak, hogy vissza 

tudják hódítani a magyar arisztokráciát, hogy velük együtt a magyar társadalom minél 

nagyobb része térjen vissza a katolikus hitre. Ezért címzi Pázmány Feleletét Nádasdy 

Ferencnek hozzá írt ajánlásában,74 és nem Magyarihoz. Pázmány Nádasdyt kéri fel 

döntőbírónak a hit kérdéseiben: „Hallgasd meg a másik felet is! [...] az alapos és be-

csületes bírónak kötelessége, hogy csakis mindkét fél jogának ismeretében hozza meg 

döntését.”75 

Nádasdyn keresztül Pázmány az egész magyar arisztokráciához szól. Ezt erősíti 

meg az is, hogy Pázmány, Magyarival ellentétben, ajánlását latinul írta. Ez a szöveg-

rész tehát már nyelvénél fogva is csupán a műveltebbek számára volt hozzáférhető.  

A Felelet azonban nem csupán az arisztokráciának szólt. Pázmány úgy alkotta 

meg könyvét, hogy az minden társadalmi réteg számára befogadható legyen. Termé-

szetesen eltérő mélységben és szinten, de a Felelet főbb gondolatai mindenki számára 

érthetőek voltak.76 

Aki nem tudott latinul, annak a magyar nyelvű részletekből is összeállhatott vala-

miféle kép a Felelet tartalmáról. A teológiában járatlanok számára pedig Pázmány a 

legtöbb fejezetben velős, „népies”, az alacsonyabb műveltségű emberek számára is 

befogadható tételmondatszerű állításokat helyezett el, így a mű legfontosabb állításai 

számukra is érthetővé váltak.77 

                                                           
74 PÁZMÁNY Péter, Felelet Magyari István sárvári praedicatornak az ország romlása okairúl irt 

könyvére, kiad. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas, 2000 (Pázmány Péter Művei), 17–20. 
75 A latin szöveget lásd: Uo., 17. A szövegeket Báthory Orsolya fordításában idézem. 
76 „a vitaszöveg jó alkalmat ad a katolikus hitelvek terjesztésére [...]. Erre utalhat többféle kö-

zönségréteg megszólítása, hiszen a szöveg első megszólítottja Nádasdy Ferenc, majd a »keresztyén 

olvasó«, végre Magyari István, mint ellenfél”. Lásd e kötetben Thimár Attila dolgozatát. 
77 Az 1616-ban megjelent Itinerarium catholicum egyébként pontosan ezekre a gúnyos hangne-

mű, összefoglaló jellegű részekre válaszol. ALVINCZI Péter [Válogatott művei], szerk. és kiad. INCZE 

Gábor, Bp., 1933 (A Reformáció és az Ellenreformáció Korának Evangéliumi Keresztyén 

/Református és Evangélikus/ Egyházi Írói, 2),  , 58–59, 61, 63. Az Itinerarium catholicum szerzősé-

gével kapcsolatban l.: HELTAI János, Ki az Itinerarium Catholicum szerzője?, Studia Litteraria 

28(1991), 49–60. 
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A katolikus hit terjesztését szolgálta az is, hogy Pázmány Magyari könyvének 

csupán a katolikus egyházat ért támadásaira válaszolt, vagyis a Romlás-könyvnek 

éppen a lényegét hagyta figyelmen kívül. Az egyháznak egyszerűen nem volt szüksé-

ge arra, hogy Magyari hadügyi elképzeléseivel vitába szálljon. 

Céljai elérésére arra volt szüksége, hogy az egyházat nem csupán a Magyaritól, 

hanem a többi protestáns szerzőtől ért támadásra általános, átfogó igényű és bizonyos 

fokig közérthető felelet szülessen. Ennek az igénynek a beteljesülése lett aztán 1613-

ban a Kalauz, az első lépés pedig a Felelet, a Kalauz megszületéséig talán a leginkább 

átfogó igényű Pázmány-mű volt. 

7. Válasz Magyarinak és a protestánsoknak: a Felelet szerkezete 

Mint említettük, Pázmány Magyari könyvének csupán azokra a részeire válaszolt, 

melyek közvetlenül a katolikus egyházat érintették. Magyari könyvének másik két 

irányáról, vagyis a morális oldalról és a katonai-gyakorlati felvetésekről lényegében 

hallgat. Csupán Pázmány más műveiből, így például a prédikációkból tudjuk, hogy a 

Magyari által is megfogalmazott felvetések közül többel egyetértett. 

Pázmány vitamódszere a Feleletben két elemből áll össze. Először összefoglalja 

ellenfele érveit, saját céljainak megfelelően csoportosítja őket, majd az így összeállí-

tott tételeket sorra megcáfolja. Ezt Pázmány teljes tudatossággal teszi: „a Magyari [...] 

álnokságait [...] röviden érintem majd, mégis úgy, hogy amiket az ő zavaros szelleme 

[...] rend és bizonyítékok nyújtotta talapzat nélkül vaktában szerteszórt, azokat én 

rendbe teszem, azoknak értelmet és formát adok.”78 

Pázmány az egész könyvet és annak kisebb egységeit, legtöbb fejezetét így szer-

keszti meg. Az első részben négy pontban foglalja össze Magyari érveit. A könyv 2–

5. része erre a négy pontra válaszol, a hatodik fejezet pedig összegzésként Magyari 

könyvének állítólagos alapállítását cáfolja. 

Pázmány szerkesztési módszerének lényege az, hogy Magyari könyvét úgy állítja 

be, mintha annak legfőbb célja a katolikus-ellenesség lenne. Az első rész elején így ír 

erről: „Az Orzag veszedelmenec okat mutattya meg ez könyueczkebe: es […] Azt 

tanittia, hogy az romlasnac nem egieb az oka, hanem az bün […]: De az bünöc közöt 

leg nagyobnac mongia lenni az mi hitünkön valoknac hamis tudomaniokat: […] Es 

annak okaert azt mongia hogi nem öc, hanem mi vagiunc ez orszag veszesenec okai: 

                                                           
78 Latinul l.: PÁZMÁNY, i. m., (2000), 19. 
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Söt öc mint <egi> Atlasoc vallokon tartottac eddigis az eget, mert regen niakunkba 

szakat volna, […] ha öc nem oltalmaznanac.”79 

Tulajdonképpen igaz, amit ír, bár Magyari csupán egyszer, egy eldugott helyen 

mond olyat, hogy ők óvták meg Magyarországot.80 Arról viszont nem ír Pázmány, 

hogy Magyari az erkölcstelenségeket, a rossz hadakozást is a súlyos bűnök közé he-

lyezi, így azt a látszatot kelti, hogy Magyari csak és kizárólag a katolikusokat vádolja. 

Pázmány a továbbiakban így folytatja: „Ezeket hogi el hitethesse az embereckel, 

Negi rendbeli dolgot akar meg mutatni. ELÖSZÖR. Hogi meltatlan mongiac ö röllöc, 

hogi az ö vallasoc vy.”81 […] „MASODSOR, Azt mongia, hogy az Papistac hiti Vy,”82 

[…] „HARMADSZOR. Az Papac, es töb Egihazi emberek<nec> eletet, es magoc 

vizeleset [!] hozza elö, es ragalmazza:”83 „NEGIEDSZER. Azt mongia hogi mi 

baluanyozok vagiunk.”84 Pázmány tehát azt állítja, hogy Magyari ezeket a dolgokat 

akarja tételesen bizonyítani, hogy a katolikusok bűnösségét igazolja. 

Ezt követően Pázmány így zárja Magyari ismertetését: „Ez rendi, es röuid 

Sommaia az Magiari irasanak.”85 Ez a lezáró mondat egyértelműen jelzi az olvasónak, 

hogy Magyari könyve kizárólag ezekről a dolgokról szól. Pázmány módszerének ha-

tását jól mutatják azoknak a tudósoknak az írásai, akik mintegy elhitték Pázmánynak, 

hogy Magyari könyve tényleg csupán a katolikusok elleni támadásról szól.86 Azok a 

korabeli olvasók pedig, akik csak Pázmány kivonatára hagyatkozhattak, végképp 

másnak látták Magyari könyvét, mint amilyen az valójában volt. 

Ha Magyari könyvének tartalomjegyzékét összevetjük a Pázmány által adott ki-

vonattal, alig látható a kapcsolat a kettő között. A Romlás-könyv részletes tartalmi 

kivonata alapján azonban jól látható, hogy a Pázmány által Magyarinak tulajdonított 

négy téma a Felelet első részében megadott, fentebb idézett kivonattal megegyező 

sorrendben olvasható Magyari könyvének elején. Pázmány tehát Magyari könyvének 

első négy témáját tartotta a cáfolatra leginkább méltónak. Ez a rész Magyarinak az 

                                                           
79 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 29 / 2. A Pázmány Feleletére való hivatkozásnál – a Romlás-

könyvhöz hasonlóan – megadom az új kritikai kiadás oldalszámait, illetve kurziváltan az eredeti 

nyomtatvány oldalszámát. 
80 „Nemhogy azért az mi tudományunk volna ez sok pusztaságnak oka, de sőt, ha Isten kegyel-

mességéből ezt nem ótalmazta vólna, immár is régen még ennél is inkább elrontott volna bennünket.” 

MAGYARI, i. m., 109 / 100–101. 
81 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 29 / 2. 
82 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 29 / 3. 
83 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 30 / 4. 
84 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 32 / 7. 
85 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 32 / 7. 
86 SÍK, i. m., 91; FRAKNÓI, i. m., (1886), 32. 
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eredeti kiadásban ajánlással együtt mintegy 220 lapos könyvéből alig éri el a harminc 

oldalt.87 Mindezt az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze: 

Téma 
Magyari István 

Romlás-könyve 

Pázmány 

kivonata  
Pázmány Péter Felelete 

A Luther hit a ré-

gibb 

Epistola dedicatoria 

8–9 / II–III. 
Először. II. rész: 34–78 / 8–74.  

A pápista hit az új Epistola dedicatoria 

9–14 / III–X.  
Másodszor. III. rész: 79–106 / 74–111. 

Az egyháziak rossz 

élete 

Epistola dedicatoria 

14–16 / X–XIII. 
Harmadszor.  IV. rész: 107–136 / 111–150. 

A bálványozás I. rész: 31–45 / 6–24. Negyedszer. V. rész: 137–234 / 150–277. 

A katolikusok mi-

att romlik el az 

ország 

 
Alapállítás VI. rész: 235–248 / 277–295. 

Ez a négy vitapont Pázmánynak alapul szolgált a Felelet szerkezetéhez és keretül a 

többi téma elhelyezéséhez. Három forrásból merít ehhez: egyrészt Magyari könyvének 

további katolikusellenes kijelentéseiből, másrészt a reformáció legfrissebb magyarorszá-

gi irodalmából, harmadrészt a protestánsok legfőbb teoretikusainak írásaiból. 

A Romlás-könyv könnyedén szolgáltatott számára további témákat, hiszen Ma-

gyari a legfontosabb vádakat mind felsorolta az Epistola dedicatoriában, és könyve 

későbbi részei is tartalmaznak további vádpontokat a katolikusokkal szemben. Ha 

alaposabban megnézzük, Pázmány Magyari szinte összes lényegi vádpontjára válaszol. 

A reformáció legfrissebb magyar nyelvű irodalmából több könyvre is hivatkozik 

Pázmány: Esterházy Tamás Hunnius anyaszentegyházról szóló művéhez készült be-

vezetőjére (1602),88 a Hollósi Godefridus kiugrott Ágoston-rendi barát megtéréséről 

Fabricius János által magyarra fordított könyvre (1603),89 és az evangélikusok 1598-

ban Keresztúron megjelent Agendájára,90 amit egyébként Magyari is aláírt.91  

                                                           
87 Pázmány bizonyos mértékig tudatában volt annak, hogy Magyari leginkább az ajánlásban hit-

vitázik. Mégis úgy állította be Magyari könyvét, mintha az egész könyv olyan lenne, mint az ajánlás. 

PÁZMÁNY, i. m., (2000), 28 / 1–2. Vö.: Uo., 79 / 75. 
88 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 69–78 / 61–74. Vö. RMNy, 888. 
89 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 204–207 / 236–240. Vö. RMNy, 901. 
90 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 87–88 / 87, 115 / 122. Vö. RMNy, 833. 
91 BENCZE, i. m., 30; „meli köniü ala irtad teis az te neuedet.” PÁZMÁNY, i. m., (2000), 115 / 122. 
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A reformáció nagyjai közül Pázmány Calvinnal,92 Hunniusszal93 és sok helyen 

Lutherrel vitatkozik. Hunnius azért is különösen fontos, mert De Ecclesia című mun-

kájának magyar fordítása éppen a Felelet nyomtatása közben jutott el hozzá, de már 

korábban, Magyari könyvéből értesült róla, hogy hamarosan megjelenik.94 Tudta tehát 

Pázmány, hogy ez a katolikusokra különösen veszedelmes könyv hamarosan magya-

rul is olvasható lesz, ezért több helyen is kitért fő állításaira. 

Pázmány tehát Magyarin keresztül úgy kapcsolódott be a protestáns-katolikus vi-

tába, ahogy azt a katolikus egyház magyarországi helyzete a leginkább megkívánta: 

főként a magyar nyelvű irodalommal vitatkozik, hiszen vélhetően ezeket a könyveket 

forgatták a legtöbben olvasói közül, ugyanakkor arra is ügyelt, hogy a reformáció 

legfontosabb írásai is sorra kerüljenek. 

Pázmány Péter tehát Magyari könyvének három irányából csupán az elsőre vála-

szol. Azt, hogy Magyari István hadügyi problémákkal is foglalkozott, a Felelet nyom-

tatott szövegében egyetlen egyszer sem említi meg, pedig ez Magyari könyvének igen 

hangsúlyos eleme.95 

Fennmaradt viszont Pázmány Péter saját kezűleg javított Felelet-példányában egy 

bejegyzés Magyari hadügyi állításaival kapcsolatban: „Mert a <...>mit ezen kiuul ijr, 

az vitezlö rendnek hiuatalliarul, feslet erkölcserül, es az vitezlö dolgoknac moggiarul, 

nem akarom most megh uisgalni, noha bizoni azokbais sok fogiatkozasokat 

talalunk.”96 Pázmány ezt a megjegyzését a 32 / 7. oldalra tette, a Romlás-könyv is-

mertetését lezáró, fentebb már idézett mondat után. 

Vajon mikor és miért tartotta szükségesnek Pázmány, hogy betoldja ezt a monda-

tot? Clauser Mihály két csoportba osztja a Felelet Pázmány által javított példányában 

a kézírásos bejegyzéseket: a magyar nyelvű bejegyzések közvetlenül a Felelet megje-

lenése után, a latin nyelvűek jóval később keletkeztek.97 A magyar bejegyzések legin-

                                                           
92 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 56–59 / 42–46. 
93 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 38–56 / 13–42, 169–175 / 191–199. 
94 „De ezt, hogy pápa Antikrisztus legyen, amaz tudós és istenfélő Hunnius Egyed doktor bő-

vebben megbizonyítja az ekklézsiáról való könyvének második részében, mellyet remélek rövid nap 

magyar nyelvenn is kimenni az keresztyének közzé.” MAGYARI, i. m., 14 / X. Pázmány egyébként 

azt hitte, Magyari a könyv fordítója, és csak később tudta meg, hogy Esterházy. Vö. PÁZMÁNY, i. m., 

(2000), 38 / 13 és 69 / 61. 
95 Pázmány Magyari katonai javaslatainak létezését nyomtatásban először csak a Tíz bizonyság-

ban említi meg: PÖM, I, 485. Idézi: BENCZE, i. m. 152–153; FERENCZI, i. m., 26; MAKKAI, i. m., 

191. 
096 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 32; Vö.: CLAUSER Mihály, Pázmány Péter írói alkotó műhelyéből, 

Regnum, 1936, 146. 
097 CLAUSER, i. m., 144–145. 
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kább a sajtóhibák javításai. Valószínűleg ez a példány98 szolgálhatott alapul a Felelet 

kinyomtatott példányainak kézírásos javításához.99 

Lehetséges, hogy Pázmány a kéziratos hibajavításhoz jegyezte be ezt a mondatot. 

Ezt persze valószínűtlenné teszi, hogy egyetlen általunk ismert példányban sem sze-

repel ez a javítás. Elképzelhető persze, hogy a kéziratos kiegészítéseket készítő írno-

kok nem másolták le több százszor ezt a hosszú mondatot. 

Az is lehetséges, hogy Pázmány egy újabb kiadáshoz készítette elő a Feleletet, és 

ehhez készült ez a kiegészítés is.100 Erről a kiadásról azonban semmit sem tudunk. 

Egy bizonyos: Pázmány szükségét érezte, hogy ezt a kiegészítést fűzze a Felelethez. 

Talán úgy érezte, nem lenne teljes a Magyari-könyvből készített kivonata, ha nem 

említené meg, hogy a Romlás-könyv katonai természetű javaslatokat is tartalmaz. 

Azt is nehéz eldönteni, hogy Pázmány eredeti kéziratában szerepelt-e ez a mondat, 

és a nyomdában hagyták ki, vagy a kinyomtatott könyv elolvasásakor ébredt rá Páz-

mány erre a hiányra. Az előbbi mellett szól, hogy így teljes a Magyari-kivonat, és a 

körültekintő Pázmányról nehezen képzelhető el, hogy ilyen pontatlan kivonatot ké-

szítsen. Nem is volt szükség arra, hogy elhallgassa Magyari katonai javaslatait, egy 

ilyen mondattal könnyen ki lehetett kerülni ezt a problémát. Az utólagos betoldás 

mellett viszont az szól, hogy ez a mondat nem illeszkedik bele a szövegkörnyezetbe. 

Pázmány valamivel többet mond Magyari morális észrevételeiről. Egyrészt ír erről 

az imént idézett kéziratos bejegyzésben, másrészt a Nádasdy Ferenchez intézett aján-

lásban: „még azt a néhány használhatót és üdvöst is ártalmasokkal keveri, nem sok-

ban különbözve a méregkeverőktől, akik a mérgezett porral nem hintik sűrűn a tálat, 

nehogy a gaztettükre fény derüljön, hanem finom étkekbe teszik és elkeverik azt, és 

olyan méregpohárral köszöntenek, mely mézzel van bekenve. Hogy tehát üldözi a 

bűnöket, hogy a királyságok bukását a gaztetteket megbosszuló Istennek tulajdonítja, 

hogy a tábori élet rútságait, és a szajhák seregét elátkozza, helyesen teszi”.101 

A hasonlatból az tűnik ki, hogy Pázmány tisztában van azzal, hogy Magyari 

könyve alapvetően olyan gondolatokat közöl, melyekkel akár ő is egyetérthetett. „Fi-

nom étkekbe” keverte tehát Magyari mérgét, Pázmány szerint pedig ez a néhány kato-

likusellenes kijelentés az egész könyv értékeit semmissé tette. 

                                                           
098 HARGITTAY Emil, Útmutató a kötet használatához = PÁZMÁNY, i. m., (2000), 8. 
099 „Chiac kéz irassal corrigaltatam meg az Derec fogiatkozasokat”, PÁZMÁNY, i. m., (2000), 27. 
100 HARGITTAY, i. m., (2000), 8. 
101 A latin eredeti: PÁZMÁNY, i. m., (2000), 19. 
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8. A Felelet tartalma: a főbb vitapontok 

Pázmány Péter a Felelet ötödik részének elején így ír: „Az mostani vy kereztien 

Lutherista, es Caluinista tanitoknac, harom elü fegiuerec vagion, melliel ellenünc 

viaskodnac. Az hazugsag, Gialazas, es karomlas. […] Melli igen mestersegesen 

viaskoggianac pedig ellenünc az hazugsaggal, meg mutatom masut röuid üdön: Az mi 

rendünken valo Emberec gialazattiaualis, mint harczollion mind Magiari, smind az 

töb kialtoc, nem regen meg mondam: Most immar az karomlasra iutanc, melyben ál 

nagiob resze az vy tanitoc kialtasinac:”102 

A Felelet célja e „három élű fegyver” visszaverése. A második és a harmadik 

részben a protestánsok hazugságait cáfolja Pázmány: a lutheránus hit új, és a katoli-

kus a régi. A negyedik részben az „Egyhazi emberek elete ragalmazasira,” vagyis a 

gyalázásra felel meg, az ötödikben pedig a katolikusokat bálványozással vádolóknak, 

vagyis a káromlóknak ad választ. 

Az első és a második részben Pázmány alapvető fontosságú kérdésről beszél: me-

lyik felekezet a régebbi? Az igazi hit ugyanis az, amely ki tudja mutatni ősibb voltát, 

hiszen az új vallás csakis eltérés lehet az igazságtól. A protestánsok azt állítják, hogy 

ők a régebbiek, mert az évszázadok során a katolikusok eltértek az eredeti eszméktől. 

Ezzel szemben Pázmány és a katolikusok joggal teszik fel a kérdést: hol voltak a pro-

testánsok annyi évszázadon át?103 

Magyari valójában nem a két hit között akar igazságot tenni, amikor a lutheri hit 

régibb voltáról és a katolikusok újkeletűségéről ír. Csupán azt akarja bizonyítani, 

hogy ők nem lehetnek az ország romlásának okai, hiszen az ő hitük sokkal régebbi. 

Természetesen ebben benne van az is, hogy a katolikus vallás nem igaz hit, mert eltért 

az ősforrástól, de ez csupán egy mellékszál Magyarinál. Láthatjuk tehát, hogy Páz-

mány a Felelet elején kiemeli eredeti helyéről és általános, teológiai síkra tereli Ma-

gyari okfejtését. 

                                                           
102 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 137 / 150. 
103 Pázmány ezzel a gondolattal kezdi a Felelet második részét: soha, senki nem volt Luther val-

lásán egészen 1516-ig. Vö.: PÁZMÁNY, i. m., (2000), 34 / 8. Érdekes megfigyelnünk, hogy ugyanez a 

megfogalmazás jelenik meg Pázmány Diatriba theologicájában. Vö.: PÁZMÁNY Péter, Krisztus lát-

ható egyházáról, bev., kiad. ŐRY Miklós, Eisenstadt, Prugg, 1975, 30r–30v. Idézi: BITSKEY István, 

Pázmány Péter grazi vitairatai = B. I., Eszmék, művek, hagyományok, Debrecen, 1996, 167. (A latin 

szövegrész értelmezésében Laczkó Eszter volt segítségemre.) A gondolatsor a Diatribáhéoz hasonló 

formában jelenik meg a Kalauzban is. Vö.: PÁZMÁNY Péter, Hodoegus. Igazságra vezérlő Kalauz, 

Bp., Balassi, 2000, 161. E szövegrész hatásosságát jól mutatja, hogy az Itinerarium catholicum szer-

zője lényegében a Felelet e bekezdésének cáfolatát tartotta céljának, ezért szó szerint idézte. Vö. 

ALVINCZI, i. m., 58.  
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Az első részben Pázmány nem Magyarival vitatkozik, hanem a reformáció legfőbb 

teoretikusaival: Calvinnal, Hunniusszal, illetve magyarországi aktualitása folytán Ester-

házy Tamással. Pázmánynak így alkalma nyílik itt arra, hogy gyökereiben cáfolhassa a 

protestantizmust, és válaszoljon az éppen aktuális magyar nyelvű könyvekre is. 

Pázmány azért sem hagyhatja szó nélkül a többi protestáns szerzőt, mert Magyari 

könyve ebben a kérdéskörben nem szolgáltat elég érvet a cáfolatra. Ezt jól jelzi az, 

hogy a Felelet második részének 44 / 66 oldala a Romlás-könyv egy mindössze kétol-

dalas részlete ellen irányul,104 és a Magyarival foglalkozó 10 / 14 oldal105 is mindösz-

sze Magyari három mondatával foglalkozik.106 

Magyari állításaira azonban szüksége volt Pázmánynak, mert egyrészt nem hagy-

hatta cáfolat nélkül, másrészt kapóra jött neki minden olyan állítás a protestánsok 

részéről, amit látványosan lehet cáfolni. Magyari három állítása ezért még a Kalauzba 

is bekerült, a hozzájuk tartozó cáfolat rövidített változatával együtt.107 

A protestánsok ősibbségének cáfolata után Pázmány rátér annak bizonyítására, 

hogy a katolikus hit a régebbi. Csak itt kezd el Magyarival vitatkozni, hiszen a beve-

zetés jellegű, átfogó bírálatot megfogalmazó második rész után a harmadik kifejezet-

ten Magyari ellen szól. 

Mielőtt azonban tételesen megfelelne Magyari vádjaira, személyében próbálja 

meg lejáratni és hiteltelenné tenni olvasói előtt ellenfelét, fejére olvasva összesen ti-

zenkilenc hazugságát.108 Pázmány úgy szerkesztette meg művét, hogy mire az olvasó 

a valódi vitához ér, addigra kellően bizalmatlan legyen Magyari állításaival szem-

ben.109 

                                                           
104 MAGYARI, i. m., 8–9 / II–III. 
105 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 59–69 / 47–61. 
106 „[...] mi semmit sem tanítottunk az hitnek ágazattya ellen, sem amaz négy régiebb 

koncíliomok ellen, úgymint az nicenomi, konstancinápolyi, ephesomi és chalcedomi ellen.” 

MAGYARI, i. m., 8 / II–III.  „Ha az mostani pápisták megmaradtanak volna abban az tudományban, 

melyben amaz harmincegy római pispökök (kiket ők pápának hívnak) Linustól fogva Milchiadesig 

voltanak, eggyet értenének velünk.” MAGYARI, i. m., 13 / IX. „Luther hit nem más, hanem ugyan-

azon igaz tudomány vala, melyben Ádám, Seth, Noé, Ábrahám, az pátriárkák és próféták voltanak.” 

MAGYARI, i. m., 8 / III. Vö. PÁZMÁNY, i. m., (2000), 29–30 / 2–3, és 59–60 / 47. 
107 PÁZMÁNY, i. m., Kalauz, 163–167. A Felelet kéziratos bejegyzéseiből tudjuk, hogy Pázmány 

más részleteket is beépített a Kalauzba: CLAUSER, i. m., 144–145. 
108 Pázmány a második részben kezdi el a hazugságok előszámlálását: „Hogi pedig iobban meg 

szamlalhassad hazugságidat az köniu szelire rea irom ennihani hazugsagod Zamat, iol megoluasd: el 

ne vetzd.” PÁZMÁNY, i. m., (2000), 60 / 47. 
109 Pontosan úgy cselekszik, mint amilyennek ő mutatja be protestáns ellenfeleit: „mégh az 

harcz elö, chiac könyü chiataual, le akariac tapodni az ellenseget”. PÁZMÁNY, i. m., (2000), 28 / 1. 
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Ezek után Pázmány Magyari három állításáról értekezik: a gyónás, a böjtölés és az 

egyházi emberek házasságáról. Jól mutatja a Felelet szerkezetének rugalmasságát, 

hogy ebbe a fejezetbe több más témát is be lehetett volna venni a Romlás-könyv 

Epistola dedicatoriájából. Pázmány maga írja, hogy ez a rész eredetileg hosszabb 

volt, csak néhány témát terjedelmi okból ki kellett hagynia.110 

Ebben a fejezetben megfigyelhetjük azt is, hogy Pázmány hogyan „szedi rendbe” 

Magyari gondolatait. Magyari a romlásból való kiút bemutatásánál fejtette ki részlete-

sen a papság nősüléséről szóló okfejtését,111 Pázmány viszont besorolta azon érvek 

közé, melyek segítségével a protestánsok a katolikusok újdonságát akarják igazolni. 

Magyari természetesen az ajánlásban is említést tesz a papi nősülésről,112 így Páz-

mány végeredményben nem lép ki az Epistola dedicatoria kínálta szerkezetből. 

Az első két részben Pázmány vitamódszere egyszerű: adatokkal és tényekkel vi-

tatkozik, sorra mutatja be ellenfelének ténybeli tévedéseit, „hazugságait”. Csupán a 

papok nősülésével kapcsolatban összetettebb az érvrendszere, mivel ezt a kérdést egy-

részt fontossága miatt kellett alaposabban kifejtenie, másrészt azért, mert Magyari is 

bővebben foglalkozott vele. 

Pázmány ezután a negyedik részben az egyházi embereket ért rágalmak, vagyis a 

protestánsok fegyverének „második éle”, a gyalázkodás ellen védekezik. Nehéz dolga 

van, hiszen bizonyos mértékig neki is el kell ismernie a vádak jogosságát, másrészt el 

kellett ítélnie az ilyen erkölcstelen cselekedeteket.113 

A reformáció mint mozgalom nem kis részben az egyház morális állapota feletti 

felháborodásból indult.114 Ezek az érvek azonban, így Magyari érvei is, a XVI–XVII. 

század fordulóján, a tridenti zsinat után, a katolikus megújhodás idején már kevésbé 

voltak aktuálisak.115 Pázmány maga is évekig élt Rómában, jól ismerte az egyház vi-

szonyait, így tulajdonképpen joggal utasíthatta vissza Magyari forrásainak még egy 

korábbi történelmi korszakban született vádjait.  

Pázmány egyrészt jól bevált módszerével hazugságnak nevezi Magyari és a pro-

testánsok állításait, másrészt ő maga is visszagyalázkodik, bár hangsúlyozza, hogy ő 

                                                           
110 „bösegesen irtam vala ellened az Oltári Zentsgrül, [...] Söt az Purgatoriumrul is irtam vala, 

[...] De latuan hogi ez a köniueczke fölötte igen meg hozzabodneiec, ha ezeket hozza adnam, el kel-

letek hannom.” PÁZMÁNY, i. m., (2000), 89–90 / 89–90. 
111 MAGYARI, i. m., 146–153 / 145–154.  
112 MAGYARI, i. m., 10 / IV. 
113 „Miuelhogi az Papakis szinte ollian giarlo emberec mint mi, fölötte igen nagi chiuda volna ha 

soha senki közzülöc gonoz életü nem talaltatott volna: voltac azert az soc iambor Papak közöt, gonoz 

életük is.” PÁZMÁNY, i. m., (2000), 118 / 126. 
114 Owen CHADWICK, A reformáció, Bp., Osiris, 1998, 9–19. 
115 CHADWICK, i. m., 393. 
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nem kíván senkit sem szidni.116 Fontos érve az is, hogy az egyházi emberek rossz 

élete nem cáfolja meg a hit igazságait.117 Ilyet egyrészt Magyari nem állított, másrészt 

ez nem menti fel az erkölcstelen életűeket. Mindez abból fakad, hogy „Magyaritól a 

feudális egyház főleg erkölcsi oldalról kap bírálatot [...]. Pázmány, bár hevesen véde-

kezik az erkölcstelenség vádja ellen, lényegében hittételeket bizonyít.”118 

Ebben a fejezetben is láthatjuk, hogy Pázmány átrendezi Magyari gondolatait. Az 

egyházi emberek gonosz életének témája119 mellé helyezi az egyházi emberek gaz-

dagságának120 és az újítók üldözésének kérdését is:121 e három probléma a Romlás-

könyv egymástól távoleső részéből került ide. 

Az újítókkal szembeni bánásmódról Pázmány nagyon keményen nyilatkozik. Ma-

gyari saját bevallása szerint a vita és nem az erőszak híve volt,122 Pázmány viszont 

szinte minden eszközt lehetségesnek és hasznosnak tart a tévelygők ellen.123 Az más 

kérdés, hogy hétköznapi gyakorlatában távol állt tőle az erőszak, és szinte pontosan a 

Magyari által leírt úton szerzett új híveket az egyháznak. 

Pázmány a Felelet ötödik részében tér rá a káromlás vádjának cáfolására. A bál-

ványozásról szóló fejezet az egész könyv legfajsúlyosabb része, pusztán terjedelmé-

nél fogva is, hiszen a Feleletnek közel a felét teszi ki. Pázmány itt Magyari egyetlen 

koherens katolikusellenes gondolatmenetét cáfolja, az összes többi helyen – talán a 

papok nőtlensége kivételével – a Romlás-könyv különböző részeiből összegyűjtött 

adatokkal viaskodik. Itt viszont gondolatmenet áll gondolatmenettel szemben, me-

lyekből a két felekezet közti lényeges különbségek mutatkoznak meg.  

Mielőtt Pázmány megfelelne a bálványozás vádjára, a bálványozás fogalmát tisz-

tázza. Szűkebben értelmezi, mint ellenfele, mert Magyari minden olyan dolgot bál-

                                                           
116 „De ezt nem perlekedve teszem majd, hanem amennyire tőlem telik, nyájasan.” Lásd latinul: 

PÁZMÁNY, i. m., (2000), 19. 
117 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 118–122 / 126–131. 
118 Kézikönyv, II, 130. 
119 MAGYARI, i. m., 14–16 / X–XII. 
120 MAGYARI, i. m., 45–52 / 24–33.  
121 Lásd a 13. jegyzetet. 
122 „Nem kellene tehát az hütért az embereket elveszteni, mert az ellene vagyon az Úr parancso-

latjának, ki nem azt mondá, hogy az ki az evangéliomot nem veszi, azt öllyed [...], hanem lassan-

lassan az Isten igéjéből egycer, másszor is az idvességnek útára kellene őket tanítani, ha kik eltéve-

lyedtek volna is.” MAGYARI, i. m., 61 / 41. 
123 „Es bizoniara nem latom miert nem volna zabad, zinte ugi meg büntetni az hit vytökat, es az 

hamis tanitokat (kiket lopoknac, latroknac neuez az Zent Irás), mint egieb gonozteuöket...” 

PÁZMÁNY, i. m., (2000), 133 / 146. 
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ványnak tartott,124 melybe az ember Isten helyett veti bizodalmát.125 Ez lehetett olyan 

fizikailag megérinthető tárgy, mint a harang, de lehetett olyan is, mint a szabad akarat 

vagy a jó cselekedet. Ezzel szemben Pázmány szerint csupán akkor beszélhetünk bál-

ványozásról, ha valaki valamilyen fizikailag megfogható tárgyat Istenként imád.126 

Éppen ezért a Magyari által felsorolt bálványozások közül jónéhány akkor sem lehet-

ne az, ha igazak lennének állításai. 

Pázmány Magyari bálványozásaira más sorrendben felel meg, mint ahogy azokat 

Magyari felsorolta. Itt is arról van szó, hogy Pázmány „rendbe rakja” Magyari gondo-

latait. Először azokra a bálványozásokra tér ki, melyek valóban a bálványozás bűnei, 

bár a katolikusok nem követték el őket: az oltáriszentség, a római pápa, a bérmálás és 

más szertartások, a szentelt víz és a harang megszentelésének kérdéséről ír.127 Páz-

mány itt még az előző fejezetekhez hasonló gúnyolódó hangnemben cáfolja Magyari 

„hazugságait”. 

Ezután tér rá azokra azokra az esetekre, melyeket Magyari szerinte oktalanul hív 

bálványozásnak.128 Pázmány a jó cselekdetekről, a szabad akaratról, az Isten törvé-

nyének megtarthatóságáról és az üdvösség felől való bizonyosságról már más hangon 

szól, mint a könyv korábbi részeiben. Vitatkozó hangneme itt értekezővé szelídül. 

Az ötödik részt ugyanis nem az ellenfél álláspontjának cáfolása szervezi, mint az 

eddigieket, hanem sajátjának a kifejtése. Ellenfelei állításairól csak annyit szól, hogy 

nem tudják, mit tanít erről az anyaszentegyház, ő viszont most pontosan el fogja ne-

kik magyarázni. Vitatkozik is, például Hunniusszal, de itt a katolikus hittétel kifejtése 

és megmagyarazása a legfőbb cél.  

Pázmány az ötödik rész végén visszakanyarodik a valódi bálványozásokhoz, és 

bebizonyítja, hogy a szentek és a képek tiszteletében nincsen semmi bálványozás. 

Hangnemében és szerkesztési módszerében visszatér korábbi módszeréhez: már nem 

értekező, hanem újra vitatkozó. Felsorolja ellenfelei bizonyságait, és aztán sorra cá-

folja őket. 

                                                           
124 Magyari definíciója majdnem pontosan úgy szól, mint Pázmányé. Az általa felsorolt bálvá-

nyozásokból viszont világosan kiderül, hogy ő tágabban értelmezte ezt a fogalmat. MAGYARI, i. m., 

31–33 / 6–8. 
125 FRANKL [FRAKNÓI], I, 50–51. 
126 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 140–145 / 153 –160. 
127 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 145–151 / 161–169. 
128 „Ha zinte hamissan hinnöiökis az mi io cielekedeteinknec erdemet, ugian meltatlan, es 

eztelenül hinal minket Baluaniozoknac: Mert soha senkit addig tulaidon baluaniozonac nem 

neuezhetünc (ha zinte eletebe auagi vallasaba vetkezikis), mijg meg nem mutattiuc, hogi az Isteni 

tizteletet teremptet allatnac tulaidonittia [...]” PÁZMÁNY, i. m., (2000), 152 / 169–170. 
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Pázmány végül a hatodik részben vonja le következtetéseit. Egyetért Magyarival 

abban, hogy az Isten büntetése miatt romlik az ország. Meg is rója érte Magyarit, 

hogy olyan dologról ír, ami mindenki előtt nyilvánvaló,129 pedig Magyari nem azt 

akarta megmutatni, hogy az országok az Isten büntetése miatt romlanak, hanem hogy 

mik az okai az Isten magyarok elleni haragjának, és hogyan lehetne kiengesztelni őt. 

Az okok megítélésében Pázmány szemlélete első szinten a bibliai szemléletre tá-

maszkodó XVI. századi prédikátorokkal rokonítható. Pázmány azonbanIsten haragja 

és ezen keresztül az ország romlása okának kizárólag az általa újnak tartott protestáns 

vallást tartja.130 Ezzel szemben Magyari helyzetképe – bár ő is sokat örökölt XVI. 

századi elődeitől – lényegesen árnyaltabb, hiszen nem csupán a hamis vallást köve-

tőkben és a rossz erkölcsökben, hanem – mint azt láthattuk – a valódi politikai és ka-

tonai hibákban látja az ország romlásának okát. A török Pázmánynál kizárólag a ha-

ragos Isten ostoraként jelenik meg, Magyarinál viszont van pozitív tulajdonsága is. 

Fontos különbség kettejük között az is, hogy míg Magyari szerint – mint azt láttuk 

– mindenki bűnös, beleértve a protestánsokat is, addig Pázmány csak a protestánsokat 

okolja. És végül a legnagyobb eltérés: Magyari gyarkorlati javaslatokat ad a válság 

leküzdésére, Pázmány viszont a teológia keretein belül marad. 

Magyari szerint ahol új jelenség van, ott új oknak kell lennie.131 Pázmány szerint ez 

az új ok egyszerűen a protestáns vallás megjelenése Magyarországon a XVI. század 

elején, ezt az állítását pedig történelmi példákkal igyekszik igazolni.132 Kolozsvári-

Grandpierre Emil szerint „nyilvánvaló rosszhiszeműség”, amikor „idilli képet rajzol a 

hajdani katolikus Magyarországról.”133 Olyan állításokat fogalmaz meg, melyek nyil-

vánvalóan nem lehetnek igazak. Azt írja például, hogy „az keresztiensegbe, ciac egi 

peldat sem talaloc, hogi az Isten pogani nepet vit volna, valameli keresztien nemzetre, az 

altal rontotta volna orzagokat, es ki rekeztette volna földökböl, hanem ciac akkor, mikor 

el zakaduan az Romai igaz vallastul, valameli vy teueligesbe eset.”134 Pázmány valószí-

                                                           
129 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 237 / 280. 
130 „Pázmány szerint tehát csak, kizárólag  az eretnekség az a bűn, amely Istennek pogány nép 

közbejöttével végrehajtott bosszúját felidézheti.” KLANICZAY, i. m., (1964), 102. (Kiemelés az erede-

tiben.) 
131 MAGYARI,  i. m., 27–28 / 1–2. 
132 „Miuta pedig ti tamadatok, vgian [a török] ki tur orzagunkbol: Mert leg elözör 1526. 

eztendöben (mikor immar az Luthersegh be lepet vala orzágunkba mint, az 1523. és 1525 eztendöbeli 

Articulusokbol [...] meg teczic) megh verec Mohacznal hadunkat...” PÁZMÁNY, i. m., (2000), 246–

247 / 293–294. 
133 KOLOZSVÁRI-GRANDPIERRE Emil, Pázmány (1570–1637), Irodalomtörténet, 1971, 49. 
134 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 247 / 294. 
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nűleg hallott Hispánia mór uralom alatti évszázadairól, vagy az 1241–42. évi magyarországi 

tatárjárásról, amely pontosan megfelel annak a leírásnak, amit egy ilyen támadásról ad. 

Az ok megnevezésében meglévő szemléletbeli különbségen kívül a romlás mérté-

kében is különbözik a véleményük. Magyari a Romlás-könyv harmadik részében arról 

ír, hogy Isten csupán arra figyelmeztet minket, hogy sokkal nagyobb romlás vár ránk, 

ha nem térünk meg. Pázmány szerint viszont ez már maga a végső romlás, mert Isten 

most nem atyai ostorozással sanyargat minket, hanem „bozzu allo, haragos ostora 

vagion.”135 

Láthatjuk tehát, hogy Pázmány Péter későbbi műveihez hasonló tudatossággal 

szerkesztette meg már ezt a korai könyvét is, hogy leszámoljon az „új kiáltók 

háromélű fegyverével”. Szerkesztő művészete abban is megnyilvánul, hogy lépésről 

lépésre haladva alakítja ki az olvasó véleményét a protestánsokról: először az alapállí-

tásában cáfolja meg ellenfeleit a második részben, majd a harmadik rész elején telje-

sen hiteltelenné teszi Magyarit. A negyedik részben a gyalázkodásnál Pázmány maga 

is visszagyalázkodik: kiderül, hogy a protestánsok nemcsak tudatlanok és hazugok, 

hanem még erkölcstelenek és bűnös életűek is. 

Mire az olvasó az ötödik részben foglalt valóban komoly és mély okfejtéshez ér, 

már igencsak lesújtó képe lehet a protestánsokról, így talán még könnyebben elfogad-

hatja mindazt, amit Pázmány ott kifejt. A hatodik részben foglalt végső igazság meg-

pillantásakor az olvasó előtt egyaránt ott van a protestánsok hazug volta, bűnös éle-

tük, káromlásuk tételes cáfolata, illetve ezzel szemben a katolikusok tisztessége, er-

kölcsös élete és hitbéli igazsága. 

A Felelet stílusa is fokról-fokra változik, mindig a helyzethez alkalmazkodik 

Pázmány modora. A vitatkozó részeknél, különösen a hazugságok előszámlálásánál 

Pázmány gúnyolódik és élcelődik, és alapvetően az ellenfél álláspontjának cáfolata 

alkotja mondandója lényegét. A komolyabb részeknél viszont Pázmány gúnyos hang-

ja megszelídül és a vitatkozóból kiváló értekező lesz.  

* 

Magyari István a XVII. század elején Romlás-könyvével arra tett kísérletet, hogy az 

ország helyzetét ne csupán a vallás fogalomrendszerével írja le, hanem világi módon 

fogalmazza meg a megoldásra váró kérdéseket és az erre adott válaszokat. Pázmány 

Péter ezzel szemben Feleletében tisztán vallási szemlélettel, korának legmodernebb 

katolikus tudományosságának magas színvonalú ismeretével közelítette meg Magyar-

ország problémáit. 

                                                           
135 PÁZMÁNY, i. m., (2000), 238 / 281. 
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Ellenkező irányból érkezett a két szerző: Magyari az ország problémáinak kutatá-

sát használta fel arra, hogy vallását is védelmébe vegye – láthattuk, hogy az egészhez 

képest milyen kis terjedelemben teszi ezt –, Pázmány viszont hitének védelméhez 

használja fel érvként Magyarország romlását: a Felelet első öt része tisztán vallási 

kérdésekről szól, pusztán a legrövidebb, hatodik részt szentelte Pázmány annak, hogy 

a lutheránusok bűnösségéről és ezen keresztül Magyarország sorsáról elmélkedjen. 

A két különböző megközelítés oka nyilvánvaló: a két szerző személyisége, a tár-

sadalomban betöltött szerepe, protestáns és katolikus hitének különbözősége kellő 

magyarázatul szolgál. Magyari az ura oldalán hadbavonuló, a haldokló katonáknak 

lelki vigaszt író, az utolsó kenetet feladó késő reneszánsz magyarországi evangélikus 

prédikátor volt, míg Pázmány könyvei fölé görnyedő, a hit minden ágazatában jártas, 

a korai barokk kultúrában nevelkedett tudós és jezsuita, aki elsődleges feladatának a 

katolikus hit terjesztését tekintette. 

Ferenczi Zoltán a két mű összehasonlításáról írva megállapítja, hogy „a pálma 

Magyarié. Még pedig nemcsak abban, hogy nyugodtabb, higgadtabb és legalább a 

módban szokatlanul mérsékelt, hanem abban is, a mit a próza ily neme nem mellőz-

het, az érzésben, melegségben és költőiségben”.136 

Azt hiszem, ebben a tekintetben Magyari kétségkívül felülmúlja Pázmányt. Intel-

lektus tekintetében, a szerkezet biztonságában, tudományos felkészültségben, monda-

nivalójának célratörő, takarékos megfogalmazásában, koherenciájában viszont Páz-

mány kétségtelenül Magyari felett áll, már ebben a korai művében is. Mindkét szer-

zőnek megvannak tehát azok az értékei, melyekért nagyra tarthatjuk őket: Magyari 

naiv lelkesültsége éppúgy elismerésre méltó, mint Pázmány e művében esetenként 

kissé ridegnek tűnő intelligenciája. 

 

                                                           
136 FERENCZI, i. m., 27. 
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Függelék: a Magyari–Pázmány vita stemmája 

Ez az ábra azt kívánja bemutatni, hogy a Magyari–Pázmány vitában milyen egyéb 

könyvek és szerzők vettek részt. A táblázat a Régi magyarországi nyomtatványok első, 

második és harmadik kötete alapján készült. Természetesen számos további olyan mű és 

összefüggés van, különösen a Pázmány-életműben, amelyet fel lehetne tüntetni ezen az 

ábrán. Ez az ábra azonban csak a Magyari–Pázmány-vita folytatását kívánja bemutatni. 

Jelmagyarázat 

Egyértelmű kapcsolat, melynek során az adott műnek döntő jelentő-

sége volt a másik mű létrejöttében. 

Egyértelmű kapcsolat, melynek során az adott mű a másik mű egy 

jól körülhatárolható részére volt hatással. 

Szövegszerűen nem kimutatható, de gondolati azonosság és/vagy 

közös forrás miatt jól érzékelhető kapcsolat. 

A vita folytatása 

Magyari Nádasdy Ferenc teste felett mondott két halotti prédikációjának bevezetőjé-

ből tudunk arról, hogy megírta Pázmánynak szánt viszontválaszát, csak nem volt pén-

ze kinyomtatni. Arról viszont nincs tudomásunk, hogy ez a szöveg később megjelent 

volna, a kézirat pedig elveszett. A két gyászbeszédben Magyari megelőlegezett né-

hány gondolatot Pázmány számára, így a két beszéd részben Pázmánynak szánt vá-

lasszá vált. 

A Feleletre az Itinerarium catholicum című, 1616-ban névtelenül megjelent mű 

válaszolt. Az Itinerarium célja annak bizonyítása volt, hogy voltak protestánsok már 

Luther előtt is. Az ismeretlen szerző tulajdonképpen a Felelet második részének első 

bekezdésével vitatkozott egész könyvében, és többször hivatkozott Pázmány könyvé-

re. A névtelen munkára hatással volt Pázmány Öt szép levele is, mert a szerző az álta-

la használt formát alkalmazta. 

Az Itinerariumra Pázmány 1620-ban válaszolt Rövid felelet című kis munkájában, 

amit később függelékként a Kalauz 1623. és 1637. évi kiadásában is közölt. 
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Hargittay Emil 

PÁZMÁNY ÉS A KOMPILÁCIÓ 

„az eléb ki-bocsátott Könyveim részeit [...] 

meg-jobbitom, meg-rövidítem, meg-tóldom” 

1. A kompiláció korabeli értelmezése 

A „compilatio” jelentését Pápai Páriz Ferenc szótárában három magyar kifejezéssel is 

tolmácsolja: „lopogatás”, „fosztás”, „latorkodás”. Hasonlóképpen Szenci Molnár Albert 

Dictionariumában a compilatio: „lopogatás”, a compilator: „öszvelopogató”. Mindkette-

jüknél a szó igei alakjánál jelentkezik a kevésbé pejoratív értelmű „egybe-gyüjtöm”, 

„egybe gyüvtöm” kifejezés.1 A régi irodalom kutatásában használt kompiláció-fogalmat 

„összeszerkesztés” értelemben ma már mindenekelőtt a szövegszerkesztés technikájának 

megnevezésére alkalmazzuk, egy vagy több szövegből létrehozott újabb szöveg alakító 

folyamatának megnevezéseként. A megnevezés nem pejoratív jelentéstartalmú, ellenke-

zőleg: a romantika kora előtti írói gyakorlat elsőrendű jellemzője, amelynek beható is-

merete a szövegek struktúrájának és tartalmának megértéséhez nélkülözhetetlen fontos-

ságú. A XX. században általánossá vált terminológia e kompilációs írói technika tudatos, 

eszmei hátterét – a reneszánsz vonatkozásában – az „imitatio" fogalmával jelölte meg. 

Ilyen módon a szerzői novum nem a saját fogalmazású „új gondolatok” közlésében ke-

resendő, hanem a szöveg kialakításának, megfogalmazásának módjában, a szöveg 

átstruktúrálásának, a kompiláció technikájának érvényesülésében. 

A kompiláció kettős értelméről, vagyis más szerzők írásainak egybeszerkesztésé-

ről továbbá a saját korábbi művek kompilációs átdolgozásáról Pázmány egyaránt ki-

fejtette véleményét. A Kalauz Elöl-jaro levelében olvashato az a híres megfogalma-

zás, amely egyben értékítéletet is jelent, az elmúlt idők írásainak felmagasztalását, a 

régi mesterek és autoritások követésének fontosságát, más terminológiával az 

„imitatio” elsőbbségét az „új találmányokkal” szemben: „El hidd azért bizonyosan, 

                                                           
1 PÁPAI PÁRIZ Ferenc, Dictionarium Latino–Hungaricum et Hungarico–Latino–Germanicum, 

Cibinii, 1767, 121. (Hasonmás kiadása: Bp., Universitas, 1995.) – SZENCI MOLNÁR Albert, 

Dictionarium Latinovungaricvm, Noribergae, 1604, H5v. (Hasonmás kiadása: Bp., Akadémiai, MTA 

Irodalomtudományi Intézete, 1990.) 
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hogy a’ mit irok, újomból nem szoptam, és hamissan sem költöttem”, valamint: „Új 

találmányokat, és magam fejéböl költött dolgokat, töllem senki ne várjon. Mert, tu-

dom, hogy a’ pók-hálo, nem job a’ lépes-méznél; noha a’ Pók, béliből szövi légy-

fogó; hálóját; a Méh pedig, virágokrúl szedegeti mézét. Azért, igyekeztem azon, hogy 

a’ Régiek nyomából ki ne lépjem: hanem, az ő Fegyver-házokból vegyek diadalmas 

kardokat, mellyekkel a’ régi Tévelygések nyaka szakasztatott. Azoknak-való az 

Ujság, kik, vagy elme-futtatásért, vagy a’ bölcsességben-való élességnek mustrálásá-

ért irogatnak.”2 A kompiláció második értelmezését, a korábban készült saját művek 

felhasználását, átdolgozását, átszerkesztésének technikáját Pázmány szintén teljes 

tudatossággal alkalmazta. Eljárását Szent Ágostonra hivatkozva így jellemezte: „az 

eléb ki-bocsátott Könyveim részeit, mostani Irásomban, alkalmatos helyekre rende-

lem [...] és tettszésem-szerént, meg-jobbitom, meg-rövidítem, meg-tóldom, a’ hol he-

lyesnek alítom lenni. Söt ugyan-ezen Könyvnek-is mostani nyomtatásában, sokszor 

világosb értelemmel, job renddel, ékessebb szóllással, újob bizonyságokkal, 

hoszszabbitom vagy rövidítem Irásomat.”3 

A fenti idézetek tehát a Kalauzból valók, de általánosan jellemzik Pázmány majd 

minden könyvében alkalmazott módszerét. 

 2. A kompiláció Pázmány írói gyakorlatában: a művek 

összefüggésrendszere 

Azt, hogy Pázmány nemcsak kéziratos latin filozófiai és teológiai előadásait, de 

nyomtatásban is megjelent műveit is átírta, Fraknói óta jelzi a szakirodalom, megtette 

ezt a századfordulós Pázmány-összkiadás is.4 A kompiláló munka nyomaira újabban 

mind a Régi magyarországi nyomtatványok második kötetének szerzői, mind az 1983-

ban megjelent szövegkiadás bevezetésének írói rámutattak, bár különböző részletes-

séggel és nem minden mű és kompilációs megoldás vonatkozásában.5 Kétségtelen, 

                                                           
2 PÁZMÁNY Péter, Hodoegus. Igazsagra-vezerlö kalavz, Posonban, 1637, vj, jv–v. (Hasonmás 

kiadása: Bp., Balassi, 2000.) 
3 Uo., viij. A dolgozatban említett Pázmány-művek címét mai helyesírással és az általában 

használt rövidítéssel közlöm. 
4 FRANKL [FRAKNÓI]: az egyes művekről szóló részekben, PÖM: az egyes művek szövegkiadá-

sához írt bevezetőben. 
5 Az RMNy például nem említi a Tíz nyilvánvaló bizonyság (RMNy, 933) kompilálását a Kala-

uzba s nem szól az Anonymi sycophantae (RMNy, 1002) második kiadásáról. Pázmány műveinek 

teljességre törő – azonban egymással nem teljesen egyező – listáját közli: FRANKL [FRAKNÓI], III, 
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hogy Pázmány kompilációs eljárásainak teljes körű leírása egy kritikai kiadás felada-

ta, azonban a kritikai kiadás koncepciójának kialakításához nélkülözhetetlen a művek 

összefüggésrendszerének ismerete. Az alábbi felsorolásban – a mellékelt stemma ma-

gyarázataként és kiegészítéseként – a kompiláció irányait határozzuk meg. A stemmában 

Pázmány vallási vitairatai kaptak helyet továbbá azok a művek – a Diatriba, a Kalauz, 

az Imádságos könyv első kiadása –, amelyek ugyan nem vitairatok, de kiadástörténeti-

leg azokhoz közvetlenül kapcsolódnak. A Pázmány-kiadásokban appendixként meg-

jelentetett műveket a fő műhöz csatlakozó kisebb keretek jelzik a mellékelt ábrában. 

Az 1620-ban megjelent latin, magyar és német nyelvű politikai röpiratokat (Falsae 

originis, Vindiciae ecclesiasticae stb.) továbbá a kiadástörténetileg és műfajilag is kü-

lönálló műveket (a latin nyelvű filozófiai disputatiók, az Imádságos könyv utolsó három 

kiadása, a Kempis-fordítás, a Prédikációk) nem szerepeltettük az ábrán. A nyíl iránya a 

kompiláció irányára illetve az újabb kiadásra továbbá a védő iratra utal. A sorszámok a 

Mellékletben közölt ábrában a műveket jelző sorszámoknak felelnek meg. 

1. A Felelet Magyari István sárvári prédikátornak (Nagyszombat, 1603, RMNy, 

905). Pázmány későbbi kisebb vitairataitól eltérően ebben a műben nemcsak egyes 

kiragadott vitakérdéseket tárgyal, hanem a hitviták szinte minden alapkérdését taglal-

ja. Valójában a Felelet felől tekintve válhatott hitvitává Magyari könyve, hiszen a 

protestáns iratnak a hitágazati kérdéseket tárgyaló részeit Pázmány jóval nagyobb 

terjedelemben vitatta, mint az. Ilyen módon a felvetett kérdések és témák sokaságát 

tekintve a Felelet a Kalauz előképének tekinthető. A Kalauznak nem egyetlen, vagy 

néhány meghatározott helyére építette be a Feleletet, hanem már ott felhozott érveit, 

citátumait és témáit a Kalauz egészébe, annak számos helyére beszerkesztette. 

2. A Diatriba  theologica (Graz, 1605, RMK, III, 1018) c. latin egyetemi disputá-

ciója a Kalauz VIII., IX., és X. könyvének anyagába került bele, s bár formailag nem 

vitairat, számos teológiai vitakérdést tartalmaz, így helye van a kompilációs 

stemmában.6 

3–4. Az mostan támadt új tudományok hamisságának tiz nyilvánvalo bizonysága 

és rövid intés a török birodalomrúl és vallasrúl (Graz, 1605, RMNy, 933) a Kalauz 

III. könyvébe és az V. könyv utáni appendixbe került az alábbiak szerint.  

                                                                                                                                           
315–323; Carlos SOMMERVOGEL, Bibliothčque de la Compagnie de Jésus, Tome VI, Bruxelles–

Paris, 1895, 404–413; PÁZMÁNY Péter, Válogatás műveiből, bev., kiad. ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, 

VASS Péter, Bp., Szent István Társulat, 1983, I, 87–89. 
6 PÁZMÁNY Péter, Krisztus látható egyházáról, bev., kiad. ŐRY Miklós, Eisenstadt, Prugg, 1975, 

15. – Összefüggés van a Diatriba, a Felelet és a Tíz nyilvánvaló bizonyság között is. Részben ezek a 

magyar nyelvű művek közvetítették a teológiai érvrendszert a Kalauz szövegébe. Vö. BITSKEY István, 

Pázmány grazi vitairatai, = B. I., Eszmék, művek, hagyományok, Debrecen, 1996, 161–178. 
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Tíz nyilvánvaló bizonyság (1605)   Kalauz (1613) 

 01. rész:     III. könyv, 6. rész 

 02.     III/7. 

 03.     III/8. 

 04.     III/9. 

 05.     III/10. 

 06.     III/11. 

 07.     III/12. 

 08.     III/13. 

 09.     III/14. 

 10.     III/15. 

 Appendix: Mahomet vallásáról: a Kalauz 5. könyve utáni appendix. 

5–6. A Rövid tanúság, mint imerhessék meg az együgyük az igaz vallást az Imád-

ságos könyvhöz folyamatos lapszámozással csatolva jelent meg (Graz, 1606, RMNy, 

945), majd a Kalauz VI., VII. és VIII. könyvébe került bele. (Az Imádságos könyv 

további három átdolgozott kiadását műfaji okok miatt itt figyelmen kívül hagytuk. 

Ezekben már nem található meg a Rövid tanúság.) 

7. A Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül (Graz, 1607, RMNy, 

961) a Kalauz XIII. könyvébe került. 

8. Az nagy Calvinus Jánosnak Hiszek egy Istene (Nagyszombat, 1609, RMNy, 

984). A szerző „S. T. D. P. P.” rövidítés alatt jelentette meg művét. Átdolgozva a Ka-

lauz V. könyvében szerepel. 

9. Öt szép levél (Graz, 1609, RMNy, 980) c. művét a szerző „S. T. D. P. P.” rövi-

dítés alatt jelentette meg. A Kalauz 1613. évi kiadásának appendixében szerepel át-

dolgozva Öt levél címen. Az újabb átdolgozás a Kalauz 1623. évi kiadása számára 

készült el. Ebben és később a Kalauz 1637. évi kiadásában a műfaj megváltozott, az 

Alvinczi Péternek írt mű levélformáját Pázmány megszüntette és a szöveg immár teo-

lógiai traktátusként szerepel a Kalauzban: az I. levél a XV. könyvnek I. része, a II. 

levél a XV. könyv II. része, a III. levél a XV. könyv III. része.7 

                                                           
7 Az Öt szép levél az 1623. évi kiadásban tehát már nem függelékként szerepel, ahogy az RMNyben 

olvasható (980). A mű átdolgozásáról: PÁZMÁNY Péter, Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél, 

kiad., utószó, jegyz. BITSKEY István, Bp., Európa, 1984, 166–169.; és FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter 

két munkájának eddig ismeretlen első kiadásai, Magyar Könyvszemle, 1876, 272–274. (Vö. RMNy, 

1059.) Pázmány az Öt levél 1613. évi kiadásában azzal indokolja műve új kiadását, hogy ebből inkább 

megérthető az álláspontja mint az Alvinczi feleletére írt válaszából. Ez a válasz pedig csakis a Megrostá-

lás lehet (RMNy, 986): „Ezt az ö Irására-való válaszomat, mellyet ez-elött két esztendövel ki-nyomtattam, 

azért nem akarám itt ujonnan ki-bocsátani mert, a’ ki értelmesen olvassa az én-töllem iratott Leveleket, 
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10. Az Alvinci Péternek [...] feleletinek [...] megrostálása (Pozsony, 1609, RMNy, 

986) az Öt szép levélnek a védelme Alvinczi (elveszett) művével szemben. Így témái 

közvetve szintén egyeznek a Kalauz témáival. 

11–12. Peniculus papporum (Pozsony, 1610, RMNy, 1002). A Ioannes Iemicivs 

néven kiadott mű appendixében található az Anonymi sycophantae glomeratae 

criminationes, az 1611. évi második kiadást követően a Kalauz első kiadásának (1613) 

függelékébe, a Logi alogi appendixeként.8 

13–14. A Peniculus papporum és az Anonymi sycophantae glomeratae criminatio-

nes (Pozsony, 1611, RMNy, 1024) második kiadása, ismét Ioannes Iemicivs néven. 

15. A Logi alogi (Pozsony, 1612, RMNy, 1040) Joannes Jemicivs néven jelent meg 

és a Kalauz 1613. évi kiadásának appendixében is szerepel. A Peniculus papporumot ért 

támadás (RMNy, 1035) ellen készült. A Kalauz-kiadásban az appendix további appen-

dixben közli az Anonymi sycophantae glomeratae criminationes c. írást. 

16–17–18–19–20–21. Isteni igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1613, RMNy, 

1059). A korábbi művek nagy részének átdolgozott változatait tartalmazza új szerke-

zetben, összesen öt appendix kíséretében. A Kalauzt védő iratok megfogalmazásakor 

Pázmány természetesen támaszkodott műve érvrendszerére. 

22. Az calvinista prédikátorok igyenes erkölcsü tekélletessegenek tüköre (Bécs, 

1614, RMNy, 1060), Lethenyei István neve alatt jelent meg. A Kalauzt védő irat a 

szentek segítségül hívásáról. 

23. Csepregi mesterség (Bécs, 1614, RMNy, 1061), Szyl Miklós neve alatt jelent 

meg. A Kalauzt ért protestáns vádakra (RMNy, 1072) írt válasz. 

24. Az igazságnak győzedelme (Pozsony, 1614, RMNy, 1078). A mű viszontválasz 

a szintén még 1614-ben megjelent A calvinista prédikátorok (RMNy, 1060) c. művét 

ért támadásra. 

25. Csepregi szégyenvallás (Prága, 1616, RMNy, 1120). A mű viszontválasz az 

1615-ben megjelent, a Csepregi mesterséget ért protestáns támadásra (RMNy, 1091). 

                                                                                                                                           
künnyen csak azokbólis meg-tapasztalhattya az Alvinczi fogásinak helytelenségét.” (Az 1613. évi Kala-

uz-kiadás appendixében: lvj.) Az „ez-elött két esztendövel” kinyomtatott válaszra utaló megjegyzésre – 

mely szerint a  Megrostálás 1611-ben jelent volna meg – nem találok magyarázatot. 
8 Ács Pál jegyzi meg az Anonymi sycophantae glomeratae criminationesről, hogy „csak az 

1613-as első és egyben utolsó kiadásból ismerehetjük”: ÁCS Pál, „Ha kérdi  Isten, Káthay, tetőled” 

Pázmány vitairata Bocskai haláláról, Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 7(1994), 34. Ez azonban már a 

harmadik kiadás, mivel az Anonymi sycophantae glomeratae criminationes ott van Pázmány Joannes 

Jemicius álnéven először 1610-ben majd 1611-ben kiadott Peniculus papporuma függelékében. (L. 

RMNy, 1002. és 1024. tétel. Az 1611. évi kiadásnak a Budapesti Egyetemi Könyvtárban található 

példányát láttam.) L. még FRANKL [FRAKNÓI], I, 104. A Logi alogi 1612. évi kiadásában nem szerepel a 

mű – RMNy 1040. tétel. (Magam a műnek az az OSzK-ban található példányát tanulmányoztam.) 
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26. A Rövid felelet két kálvinista könyvecskére (Bécs, 1620, RMNy, 1203). A vita-

irat két különbőző protestáns iratra (RMNy,  1104, 1163) válaszol, s a Kalauz 1623. és 

1637. évi kiadásának appendixébe került, ami bizonyíték az eredetileg név nélkül 

megjelent mű szerzőségére. 

27–28–29–30. Igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1623, RMNy, 1293). A Kala-

uznak ezt a második kiadását Pázmány jelentősen átdolgozta, kibővítette. A terjede-

lem 816-ról 1066 oldalra növekedett, ugyanakkor az első kiadás öt appendixéből csak 

kettőt tartott meg (az V. könyv után A Mahomet vallásárúl, a X. könyv után pedig A 

görögök szakadásárúl c. részeket). A Rövid felelet (1620) c. művét itt új appendix-

ként jelentette meg Az újítók mint szoktak felelni a mi írásinkra címen, az Öt levél 

pedig a levélforma megszüntetésével és a szöveg jelentős átalakításával alkotja az 

első kiadásban még XIV könyvből álló mű új, XV. könyvét. 

31. Az Sz. írásrúl és az Anyaszentegyházrúl két rövid könyvecskék (Bécs, 1626, 

RMNy, 1351). A korábbi művekben és a Kalauzban is (elsősorban a III., VI., VII., 

VIII. és IX. könyvben) alaposan tárgyalt, Pázmány által mindig is fontosnak tartott 

katolikus tanítások újabb összefoglalása. A Bihar vármegyének ajánlott mű heves 

vitát váltott ki protestáns oldalról, amelyre Pázmány válaszolt. 

32. A setét hajnalcsillag után bujdosó lutheristák vezetője (Bécs, 1627, RMNy, 

1376). A Kalauz első kiadásának latin fordítása alapján Fridericus Balduinus által 

készített műre való válasz. 

33. Jó nemes Váradnak gyenge orvoslása (Pozsony, 1630, RMNy, 1485). A Sallai 

István neve alatt megjelent írás A Sz. írásrúl és az Anyaszentegyházrúl írt két rövid 

könyvecskékre való protestáns cáfolat (Pécsváradi Péter részéről, RMNy, 1427) ellen 

készült. 

34. Bizonyos okok, melyek erejétűl viseltetvén egy fő ember az új vallások tőréből 

kifeslett és az római ecclesiának kebelébe szállott (Pozsony, 1631, RMNy, 1511). A 

Kalauzban már tárgyalt érvrendszer alapján nyolc okban foglalja össze Pázmány egy 

katolikus vallásra tért főrendű áttérésének okait. 

35. Dissertatio, an unum aliquid ex omnibus Lutheranis dogmatibus, Romanae 

Ecclesiae adversantibus, Scriptura sacra contineat (Pozsony, 1631, RMNy, 1512). Ez 

a Pázmánynak tulajdonított írás az evangélikus Hodik János egy művére válaszolt. 

Hodik válaszában (RMNy, 1520) a névtelen viszontválaszt is közölte. A pápa egyház-

ban való főségét Pázmány a Kalauzban (különösen a X. könyvben) tárgyalta. 

36. Okok, nem okok, mellyekert írja a váradi farkas, hogy nem méltóztatik tovább 

az én írásom ellen tusakodni (Pozsony, 1631, RMNy, 1514) A Sallai István neve alatt 

megjelent vitairat a „váradi farkas”, Pécsváradi Péter református prédikátor elveszett 

írására válaszol, védelmezve Jó nemes Váradnak gyenge orvoslása c. művét. 
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37–38–39–40. Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1637, RMNy, 1697). 

E kiadás a Kalauz második kiadásának stilárisan alaposan és teljeskörűen, s helyen-

ként tartalmilag is átdolgozott változata. Ugyanazt a három appendixet tartalmazza, 

mint az előző kiadás. A mű megjelenését Pázmány már nem érte meg. 

3. Pázmány kompilációs gyakorlatának értelmezése: a Kalauz mint az 

életmű középpontja 

A fenti áttekintésből látható, hogy a túlnyomórészt vitairatokat tartalmazó életmű a 

Kalauz első és második kiadása köré szerveződik. 1613 előtt írt minden vitairata, 

vagy annak jelentős része helyet kapott a Kalauz 1613. évi kiadásában, többnyire át-

dolgozva. Pázmány mindig ügyelt arra, hogy egyébként tartalmilag átdolgozatlan 

műveinek újabb kiadásai az újraszedések alkalmával lehetőleg megtisztuljanak a saj-

tóhibáktól. De az újabb kiadások alkalmával is törekedett a legalább stilisztikai szem-

pontú átalakításokra. Ebben a vonatkozásban a legjellemzőbb teljesítmény a Kalauz 

harmadik kiadása (1637), amely ezerszámra tartalmaz apró átalakításokat a második 

kiadáshoz (1623) képest. A Kalauz jelentős tartalmi változtatásait egyébként már a 

XV könyvre növelt második kiadás tartalmazza, ezért ez az átalakítás terjedelmi nö-

vekedést is eredményezett.9 Minthogy az 1613. évi első és az 1623. évi második ki-

adást követően Pázmány új vitairatokban védte művét, a Kalauz kisugárzása további 

műveire életének végéig megfigyelhető. 

Részletes vizsgálatok szükségesek még ahhoz, hogy Pázmány grazi teológiai, sőt 

filozófiai műveinek, előadásainak a hatását pontosan kimutathassuk az életműben. A 

stemmán szerepeltettük a Diatriba theologicát, amely műfajilag nem illik a vitairatok 

közé, anyagát mégis felhasználta Pázmány a Kalauzban, sőt – mint említettük – a két 

grazi időszak között keletkezett Felelet és a Diatriba között is vannak szövegszerű 

                                                           
9 „a 2. kiadásban a Szentírás igaz értelméről szóló alapvető VII. könyvet 57 %-kal bővíti, az 

Eukarisztiáról szóló dogmatikus részt 43 %-kal, a szentekről szóló vitatott tant 39 %-kal, a megiga-

zulásról szóló XII. könyvet 30 %-kal. A 3. kiadásban ismét egészen új részeket találunk az előzőhöz 

viszonyítva. Pl. a kálvinizmus tanánál a Tigurina (zürichi) konfesszióról szóló részt, a XV. könyvben 

a cölibátus fejtegetését; az Anyaszentegyházról szóló VIII. könyvet 12 %-kal bővíti. Figyelemre 

méltó, hogy ennek az utóbbinak anyagát először az 1600-as évek elején dolgozta föl a Diatribában, 

de még harminc év múlva is talál kiegészíteni valót.” PÁZMÁNY, Válogatás műveiből, i. m., 96. (Őry 

Miklós és Szabó Ferenc bevezetéséből.) A Kalauz szerkezetéről, kompilációs technikájáról, a kompi-

lációs technika eredményeként létrehozott új műfaji minőségről és a művel kapcsolatos egyéb kérdé-

sekről l. a 2. jegyzetben említett hasonmás kiadás kísérő tanulmányát. 
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összefüggések. A teológiai művekkel való kapcsolathoz az is hozzátartozik, hogy az 

élete végén átdolgozott De Fide traktátusába a Kalauzból emelt át részleteket.10 

A kompilációs átdolgozó technika következtében nem található vitairat Pázmány 

életművében, amely önmagában, elszigetelten állna az életműben. Az aktuális politi-

kai eseményekkel foglalkozó, 1620-ban latinul, németül és magyarul megjelent röp-

iratok érvelési anyagában is számos kapcsolódási pont található a hitvitákkal. A fenti-

ekből elvszerűen következik, hogy Pázmány további, egynél több kiadásban megje-

lent művei sem nélkülözik a kompilációs-átdolgozó szövegalakítás sajátosságait. 

Megemlíthető a négy – átdolgozott – kiadásban kiadott Imádságos könyv (1606, 1610, 

1625, 1631) vagy akár az az 1636. évi prédikációgyűjteménybe átalakítva fölvett be-

széd, amelynek alapja az „Egy keresztyen halgatótúl az eleven nyelv után, irásban 

foglaltatot” és 1610-ben már megjelent Posonban lött prédikáció szövege volt.11 

Mindezen szövegátalakítások pontos regisztrálása a kritikai kiadás feladata lesz, 

hasonlóképpen az álnév alatt megjelentett művek tüzetes vizsgálata. A művek fen-

tiekben vázolt összefüggésrendszere természetszerűleg a kutatások jelenlegi állapo-

tát tükrözi. A közölt vázlat különösen bonyolulttá válna a vitapartnerek műveinek 

figyelembevételével, hiszen egy-egy mű körül újabb „bokrok” feltüntetésére lenne 

szükség. (L. Keisz Ágoston kötetünkben közölt dolgozatának mellékletét.) 

4. Új kiadás vagy kompiláció? A Felelet munkapéldánya 

A szakirodalom tudósít néhány olyan Pázmány-műről, mely a szerző saját kezű korri-

gálásait és bővítéseit tartalmazza.12 Minthogy ezen példányok némelyike még lap-

pang, mások kritikai feldolgozása pedig még nem zárult le, e helyen egyedül a Felelet 

munkapéldányáról szólunk. A javítások az eredeti nyomtatvány több mint kétharma-

dát érintik: a 320 oldalas nyomtatvány 227 oldalán található kéziratos bejegyzés. Ezen 

felül Pázmány pótlapokat is illesztett a nyomtatott oldalak közé, amelyeken további 

                                                           
10 SZABÓ Ferenc, A teológus Pázmány, Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközös-

ség, 19982, 117–120. Az átdolgozások útja tehát sokszálú: „A prédikációk dogmatikai tanítása, de 

még kifejezettebben a Kalauz teológiája mögött ott van a grazi Theologia Scholastica aranyfedeze-

te”, Uo., 26., kiemelés az eredetiben. 
11 RMNy, 1004; BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédi-

kációi, Bp., Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 34, 35, 124, 137. 
12 CLAUSER Mihály, Pázmány Péter írói alkotó műhelyéből, Regnum, 1936, 142–149; BÜKY Bé-

la, Hogyan korrigált Pázmány Péter?, Magyar Nyelv, 1962, 346–356; PÁZMÁNY Péter, De iustitia et 

iure, De Verbo incarnato, bev., kiad., ŐRY Miklós, Eisenstadt, Prugg, 1984, 4–5, 14–17. 
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kiegészítéseket közölt. Az eredeti nyomtatvány minden részében, a címtől a Peroratióig 

meglevő javítások és kiegészítések alapján megállapítható, hogy Pázmány a Felelet új, 

átdolgozott kiadása számára egészítette ki művét. A bejegyzések nem egyidőben készül-

tek. Az apróbb szövegjavítások feltételezhetően nem sokkal követték az 1603. évi kiadást. 

Erre utal Pázmánynak Az kereztien olvasonak tett megjegyzése, mely szerint „soc helien 

az niomtatasba fogiatkozasoc estek, az igiknec, es bötüknec el valtoztatasaba, meg 

zaggatasaba, özue foglalasaba, el hagiasaba, hozza adasaba […] Ennec okaert, miuelhogi 

vöttem ezembe, hogi igen hazontalan dolog, az köniüben törtent fogiatkozasokrül hozzü 

laistromot cinalni, holot ezt senki meg sem tekinti, chiac kez irassal corrigaltatam meg az 

Derec fogiatkozasokat, soc aprolec vetkeket, mellieket akar kijs ezebe vehet, helien 

hagiuan”13. A munkapéldány figyelembe vételével a fentiek úgy értelmezhetők, hogy 

Pázmány csak a fontosabbnak ítélt hibákat javította ki kézírással, a kisebb sajtóhibák egy 

részét javítatlanul hagyta, s az így elkészült mintapéldány alapján korrigáltatta az összes 

kinyomtatott példányt. A munkapéldány javításaiból látható, hogy számos apró hibát is 

korrektúrázott Pázmány, néhány nyilvánvaló sajtóhibát azonban csakugyan javítatlanul 

hagyott. A bejegyzések második és harmadik rétege, hosszabb terjedelmű kiegészítések 

az argumentáció erősítésére, mindenekelőtt újabb locusok bejegyzése, valamint nem szo-

rosan a szöveg megformálásához tartozó egyéb megjegyzések valószínűleg legalább tíz 

évvel később, a Kalauz 1613. évi kiadását követően kerültek a munkapéldányba.  

A számos bejegyzés egyenkénti értékelése természetesen nem ennek a dolgozatnak a 

feladata. Mindazonáltal néhány – témánk szempontjából fontos és jellemző – javítást 

és bejegyzést példaként érdemes felidéznünk. 

a) A mű új, javított kiadásának szándékára utal, hogy Pázmány még műve címét is 

megváltoztatta: a címből kihúzta a „Magiari” neve előtt álló eredetileg kinyomtatott 

„az” határozott névelőt, nyilván zavarta a címben ismétlődő „az” névelő. A cím tehát 

az ultima manus alapján érvényesen ez: Felelet Magiari Istvan sarvari praedicator-

nak, az orzag romlasa okairul, irt köniuere”.14 

Ugyanez a tendencia figyelhető meg a műhöz készített, Nádasdy Ferenchez inté-

zett Peroratio javításaiban, mind az apróbb sajtóhibákat, mind a betoldásokat, locus-

kiegészítéseket illetően. Hiszen ez a Peroratio csakis ehhez a műhöz kötött funkció-

jában él, tartalmi kiegészítései csakis egy új kiadás szándékával értelmezhetők. 

b) Már Clauser közölt két bejegyzést, amely arra utal, hogy a Felelet részleteit 

Pázmány beillesztette a Kalauzba. A Felelet munkapéldányának 11. oldalán ezt ol-

                                                           
13 PÁZMÁNY Péter, Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt 

könyvére, kiad. HARGITTAY Emil, Bp., Universitas (Pázmány Péter Művei), 27. (A bejegyzések 

értelmezéséről bővebben: Uo., 8–9.) 
14 A munkapéldány kézzel átjavított fotója: Uo., 261. 



 260 

vashatjuk: „Posui lib 3. c. 4. Kalauz”, valamint a 16. oldalon: „Posui Kalauz lib 3 c. 4”. 

Hozzá kell tennünk, hogy Clauser olvasata mindkét helyen hibás, az első 4-es szám 

helyett IX-et, a második 4-es helyett pedig 9-et olvasott és közölt tanulmányában.15 

Egyébként a Kalauzban visszakeresve az utalt szövegrészeket, már az 1613. évi első 

kiadásban megtalálhatók, a 144. illetve a 148. oldalon. 

c) A bejegyzések között vannak olyanok, amelyek az 1605-ben megjelent Tíz 

nyilvánvaló bizonyságra vonatkoznak. Pl. a címlapra felírt „Adde ex 10 Ration fol 62 

totum omisi” bejegyzése a Tíz nyilvánvaló bizonyság 62. oldalára utal, s ott csak-

ugyan a „szamosfalvi”, inkább a „taligakenéshez” mint a vitézi élethez értő Magyariról 

és művéről esik szó. Hasonlóképpen a Felelet 260. oldalán kezdődő Hogi az kepek 

tizteletibe nincz semmi baluaniozas című fejezet mellett a margón álló bejegyzés: „Vide 

10 Ration Rat 5. fol. 57” ismét a Tíz nyilvánvaló bizonyságra utal, s a mű 57. oldalán 

csakugyan a képek tiszteletéről esik szó. 

d) Külön figyelmet érdemel a 7. oldal bejegyzése. Pázmány a nyomtatott szöveg-

ben összefoglalást adott Magyari könyvének tartalmáról. Minthogy azonban vitapart-

nere művének csak bizonyos kiválasztott részeire válaszolt, úgy látszik mégis szüksé-

gét érezte a reflektálatlanul hagyott részekre való utalásnak: amit Magyari „ezen kiuul 

ijr, az vitezlö rendnek hiuatalliarul, feslet erkölcserül, es az uitezlö dolgoknac moggiarul, 

nem akarom most megh uisgalni, noha bizoni azokbais sok fogiatkozasokat talalunk”.16 

e) Mint említettük, Pázmány nem javított ki minden sajtóhibát Feleletében. Mégis, 

alig érthető az a pedantéria, aminek jegyében még olyan helyeken is javította a ki-

nyomtatott szöveget, amelyek – tekintetbe véve az ingadozó helyesírást – a moderni-

zálás ellenére érthető és elfogadható alakok. Pl. a „sidalmaztok” javítása „szidalmaz-

tok”-ra,17 az „eretnekszegnec” javítása „eretneksegnec”-re,18 a „vakandac” és 

„vakandak” alakok javítása „vakondak”-ra és „vakondac”-ra.19 

Mindebből végezetül egy kérdés és egy tanulság adódik. A kérdés: erre a modern ér-

telemben vett filológiai aprómunkára hogyan volt képes időt szentelni a politikus, egy-

házszervező, intézményalapító? Talán segítői voltak? Pontosan tisztázni kell Némethi 

Jakab, Ferenczffy Lőrinc, Veresmarti Mihály, Balásfi Tamás, esetleg még mások szere-

pét is a művek kiadástörténetében. A tanulság pedig: Pázmány „egykönyves” szerző, aki 

egész életében ugyanazt a Művet írta. Ha bármelyik könyvét is vesszük kezünkbe, 

ugyanazt olvassuk, esetleg más megfogalmazásban és más funkcióval. 

                                                           
15 CLAUSER, i. m., 145. 
16 PÁZMÁNY, Felelet..., i. m., 32:18–22. 
17 Uo., 41:2. 
18 Uo., 49:21. 
19 Uo., 53:2 és 56:15. 
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Győri Levente 

PÁZMÁNY PÉTER VITAMÓDSZERE  

A KÉT RÖVID KÖNYVECSKÉKBEN 

A kutatás a Kalauz utáni vitairatokat mindeddig kevés figyelemre méltatta, holott az 

életmű egészéhez képest is jelentős terjedelmű szövegkorpusszal állunk szemben, 

amelynek részletes vizsgálata árnyalhatja Pázmány-képünket, jelentősen gazdagíthatja 

tudásunkat a XVII. század első felének vitairodalmáról. Előadásomban szeretném 

megvizsgálni Pázmány polemikus beszédmódját a Két rövid könyvecskékben.1 Milyen 

stratégiát követett a bizonyító anyag kiválasztásában és elrendezésében, ki a narrátor 

kommunikációs partnere és ellenfele? 

Pázmány 1626-ban jelentette meg Két rövid könyvecskék című traktátusát. Az első 

könyv – A Szent Írásrúl – nyolc részében Pázmány az Ecclesia és a Biblia viszonyát 

tisztázza. Azt állítja, hogy a Biblia nem lehet a hit és az igaz vallás egyedüli forrása. 

Minden keresztény hisz olyan dolgokat, amelyek a Szentírásban nincsenek benne. 

Nem lehet például a Bibliából bebizonyítani, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliába 

és melyek nem, ezt az egyházi tradíció alapján döntötték el. Ezután a Szentírás igaz 

értelmének megismerhetőségéről értekezik. A hiteles értelmezés egyedüli letétemé-

nyesének az Ecclesiát tartja, mert a Bibliát nehéz megérteni, az egyes ember könnyen 

tévedhet. A protestánsokról azt állítja, hogy félremagyarázzák a Szentírást. Szerinte a 

Biblia magyarázásában elsősorban az egyházatyákra kell támaszkodni, mert ők fedd-

hetetlen, jámbor emberek voltak, közel éltek az apostolok korához. Végül azt mutatja 

meg, hogy nem csak azt kell hinnie a kereszténynek, ami írva van, hanem a szóbeli 

hagyományt, a tradíciót is, ha az nem ellenkezik a Bibliával. 

A második könyv – Az Anyaszentegyházrúl – azt mutatja meg, hogy melyik az 

igaz egyház és melyik nem. Bizonygatja, hogy az Ecclesia mindenkor megismerhető 

volt és lesz, nem szűnhet meg és nem tévelyeghet, elutasítja a protestánsok tanát a 

lappangó egyházról. Négy jelét sorolja fel az igaz egyháznak: egység, szentség, kö-

zönségesség és apostoliság. Ezután megmutatja, hogy a protestánsok gyülekezete nem 

rendelkezik az igaz egyház jeleivel, míg a katolikus egyház igen. A második könyv 

                                                           
1 PÁZMÁNY Péter, Az Sz. Irasrul es az Anyaszentegyházrul két rövid könyvecskék, Pozsony, 

1626, RMNy, 1351; a szerző által javított és átdolgozott szöveg modern kiadása: PÖM, V, 343–469. 
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hatodik részét szinte kizárólag Augustinus-idézetek alkotják, kísérő szöveg alig van. 

A hitviták középpontjában álló tíz kérdést vizsgálja meg, amivel azt akarja bemutatni, 

hogy az Ecclesia Szent Ágoston idejében ugyanazt tanította, mint saját korának kato-

likus egyháza. 

A Két rövid könyvecskékben kifejtett kérdésekről Pázmány korábban már többször 

megfogalmazta tanait, időben a legközelebb a Kalauz második kiadása volt,2 itt a Ka-

lauzban összegyűjtött anyagot rövidítette le és rendezte újra, a szöveget teljes egészé-

ben átfogalmazta. Összességében a Két rövid könyvecskék mindkét könyve egyháztani 

kérdéseket fejteget, az első a Biblia és az egyház viszonyáról szól, a második az igaz 

egyház terjedelmesen kifejtett definíciója. Pázmány nagy ívű egyháztani rendszere 

azonban, amelyet Őry Miklós vizsgált,3 a polemikus beszédmód miatt természetesen 

nem férhetett bele a Két rövid könyvecskék szűk terjedelmébe. Azon kérdések, ame-

lyekben nem volt különösebben éles vita a protestantizmus és a katolicizmus között, 

illetve a túl bonyolult, katolikus felekezeten belül is vitatott témák nem kerültek be az 

elsősorban magyarul olvasók számára írt műbe. Nem esik szó a Két rövid könyvecs-

kékben Krisztusról, mint az egyház fejéről, nem fejti ki a pápasággal kapcsolatos né-

zeteit sem. Egyszerűsített, egyszeri polémia alapjául szolgáló egyháztani fejtegetése-

ket találhatunk a Két rövid könyvecskékben. 

1. Argumentációs technika 

Pázmány argumentációjában fontos szerepet játszanak az auctoritasok. A bizonyítás 

elsőrendű eszköze, akárcsak a prédikációkban, a Biblia.4 A protestánsok által apokrif-

nek tekintett ószövetségi könyvekre is hivatkozott, de többnyire csak korlátozottan, a 

nem apokrif könyvek tekintélye mögé bújtatva tudta felhasználni őket. Az Újszövet-

ség súlya lényegesen nagyobb, mint az Ószövetségé, a bibliai locusokra viszonylagos 

ismertségük miatt többnyire csak utal, lényegesen ritkábban idézi őket – latinul. Az 

egyházatyák közül ugyanúgy, mint az ilyen szempontból már vizsgált műveiben5 Au-

                                                           
2 PÁZMÁNY Péter, Igazságra vezérlő Kalauz, Pozsony, 16232, RMNy, 1293. 
3 Nikolaus, ŐRY, Suarez und Pázmány: Berührungspunkte in der Ekklesiologie = Homenaje a 

Elúterio Elorduy SJ, Universidad de Deusto, Bilbao, 1978, 209–233. 
4 BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., 

Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 57. 
5 PÁZMÁNY Péter, Krisztus látható egyházáról, bev., kiad. ŐRY Miklós, Eisenstadt, Prugg, 

1975; BITSKEY, i. m. 72; BITSKEY István, Ókeresztény szerzők Pázmány Kalauzában = A magyar 
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gustinusra hivatkozik a leggyakrabban (193-ból 124-szer), de Ágoston túlsúlya itt 

erősebb, az egész szöveg jellegét meghatározza. Korabeli katolikus teológusokra és 

középkori írókra nem támaszkodik, mert ezzel csak a szakadékot mélyítette volna a 

protestáns olvasó és maga között. Megjelenik ebben a kötetben is az a prédikációk-

ban megfigyelt törekvés, hogy megtalálja a közös alapot a protestánsokkal. 6 A pré-

dikációkban, amelyek a mindennapi életben igazították el a híveket, igen gyakran 

hivatkozik antik pogány auktorokra,7 a Két rövid könyvecskékben a polemikus be-

szédmód miatt alig. 

A protestánsok közül 7 személy műveire hivatkozik összesen 209 alkalommal. 

Kálvinra l86-szor, Bezára 12, Lutherre 6, William Whitakerre, Munsterusra, 

Albericus Gentilisre és Sleidanusra egy-egy alkalommal. Az Elöl-járo Levélben 

Pázmány említi, hogy azért is utal elsősorban Kálvinra, mert Institutióját nemrég 

megjelentették magyarul. 

A tekintélyérvek elrendezése a polemikus beszédmód szolgálatában áll a Két rövid 

könyvecskékben, egy-egy állítást igyekszik minél több auctoritasszal alátámasztani. A 

vizsgált disputában főként két tekintélyt állít szembe: Augustinust és Kálvint. A ma-

gyarországi protestánsok nagy tisztelettel övezték mindkét szerzőt, így Pázmány ké-

zenfekvő célja volt, hogy bebizonyítsa, Kálvin és Augustinus nem ugyanazt tanítot-

ták, tanaik nem egyeztethetők össze. Ugyanazon állításra több auktort idéz, így az 

idézetek kiragadottságát állító vádat is megpróbálja kivédeni. Hasonló módszert al-

kalmaz tehát, mint a Kalauzban, bár ott a tekintélyérvek eredete változatosabb. 

Pázmány teológiájának logikai alapja volt,8 bizonyítási eljárásában a logika mód-

szereit és alakzatait használta. Minden fogalmat precízen definiált, a definíciókat 

egymásra építette szigorú, jól követhető, érthető rendszerben. Érvei keretéül gyakran 

használta a Kalauzban a szillogizmus alakzatát, a Kalauz második kiadásában 86 szö-

vegegységet számoltam meg, amelyek nyomdatechnikai eszközökkel is ki vannak 

emelve (kisebb betűkkel szedték őket), megoszlásuk a köteten belül meglehetősen 

egyenetlen, az első, a második, a hatodik, a tizenegyedik, tizenharmadik, a tizenne-

gyedik és a tizenötödik könyvben egyáltalán nincs, míg a harmadikban 13-szor, a 

kilencedikben pedig 45-ször rendezi szillogizmusba érveit. Azokon a szöveghelyeken 

van a legtöbb szillogizmus, amelyek azt bizonyítják, hogy a protestánsoké hamis egy-

ház, a katolikusoké ellenben igaz (nagyjából a harmadiktól a kilencedik könyvig). A 

                                                                                                                                           
művelődés és a kereszténység, kiad. JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES Judit, Bp.–Szeged, 

1998, II, 710–716. 
6 BITSKEY, Humanista erudíció..., i. m., 117–118. 
7 Uo., 62. 
8 SÍK Sándor, Pázmány, az ember és az író, Bp., 1939, 144. 
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szillogizmusok megmutatják az elkövetkező szövegrészek gondolatmenetének, bizo-

nyítási eljárásának irányát. A szillogizmusok többsége az első figurába tartozik, lé-

nyegesen ritkábban fordul elő a második figura, a harmadik figurába tartozó szillo-

gizmust pedig nem találtam.9 

A Két rövid könyvecskékben annak ellenére, hogy elsősorban a Kalauz harmadik, 

hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik könyvének anyagára épül, sokkal ritkábban 

fogalmazza Pázmány állításait szabályos szillogizmusokba, egyszer sem alkalmazza a 

nyomdai kiemelést. Az első könyvben nem találtam szabályos alakzatot, a második 

könyvben már a Kalauzhoz hasonló helyzetben és funkcióban, de a nyomdai kiemelés 

hiánya és a kevésbé tagolt gondolatmenet miatt kevésbé látványosan megjelennek az 

első figura alapján szerkesztett szillogizmusok is, összesen 22. 

A mű két könyve nagyjából úgy viszonyul egymáshoz, mint egy szillogizmus két 

premisszája. Az első könyv tételmondata így fogalmazható meg: a Biblia értelmezésé-

re az igaz egyház hivatott. A másodiké: a Római Anyaszentegyház az igaz Ecclesia. A 

levonható conclusio azonban kimondva nem jelenik meg a kötetben. A Két rövid 

könyvecskék tehát ugyanúgy, mint a Kalauz hasonló tartalmú részei, döntően szillo-

gizmusok hálójára épül, de a logikai szerkezet kevésbé látványos, szinte rejtetten ér-

vényesül. 

2. A „ti vezéritek álnoksága” 

A Két rövid könyvecskék nem személyes polémia, a valós ellenfél helyett bevezet egy 

teremtett ellenséget, pontosabban ellenségeket – a bihariak „vezérit”, „tanító”-it stb. 

A térítő szándékú kötet Elöl-járo Írásában megjelenik a gondolat, hogy nem a bűnöst, 

hanem a benne lévő bűnt kell elítélni, ilyenformán tehát a bihariak bűnösök, bűnben 

élnek, de nem őket kell kárhoztatni, hanem az „új tanító”-kat, akik félrevezetik a köz-

séget, eltiltják a katolikus iratoktól, mert félnek, hogy bebizonyosodik álságos voltuk. 

A katolikusoknak tulajdonítják saját vétkeiket, őket vádolják, míg ők szinte minden 

vádpontjukban bűnösök. A bihariak felmenthetőségét tehát személyi érvekkel, az 

educatióval és conditióval bizonyítja. Az „új tanítók”-ról engesztelhetetlen kemény-

séggel ír, a vitában nem is őket tekinti partnerének, hanem „szeretett véreit”, a bihari-

akat, értük és nekik beszél. A kommunikáció két szintje rajzolódik így ki, éles polé-

mia az ellenfelekkel és a megszólított olvasó tanítása. 

                                                           
9 PAULER Ákos, Logika: Az igazság elméletének alapvonalai, Bp., 1925, 100–116. 
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Az ilyen módon kreált ellenség azonban túlzottan elvont ahhoz, hogy egységes 

hitrendszert lehessen tulajdonítani neki, feltétlenül szükséges volt tehát egy igazi te-

kintélyt is elismerni az ellenfél soraiban, hogy legyen valamilyen konkrét alapja a 

vitának. Az anyaszentegyházról írott első művében, a Diatriba Theologicában a fő 

ellenfél William Whitaker, angol teológus volt. Míg a Diatribával, a Bellarmino kö-

rüli európai hitvitákban vett részt, ezzel a művével a magyarországi reformátusok 

ellen akart támadást indítani, szükségszerűen adódik tehát, hogy a kálvinizmus elleni 

támadást Kálvin véleményét cáfolva hajtsa végre. Ahhoz, hogy abszolutizálni tudja 

Kálvin tételeit, a növelés (incrementum) retorikai eszközéhez nyúl, felhasználja mind 

pozitív, mind negatív irányban: „Sem hitelesbet, sem tudománnyal és díszes elmével 

bővelkedőbbet nem ismérek Vezérid közzűl Calvinus Jánosnál. Azért ennek irásiból 

akarom fő-képpen bélyegezni vallásodat: kivált-képpen pedig a keresztyéni oktatásrúl 

írt könyvet hozom-elő, mivel ezt magyarrá-is fordították, úgy hallom, és errűl a 

helveticus hitűk illyen böcsülletesen szóllanak: Praeter Apostolicas post Christi 

tempora chartas, Huic peperere libro saecula nulla parem. Úgy-is vagyon, hogy 

e’hez-képest söprű, moslék hulladék, és csak gyermeki alak, valamit a’ töb új tanítók 

irkáltak.”10 

Tehát az összehasonlításból (a comparatione) vett érvvel magyarázza meg, miért a 

genfi reformátor művét választotta a protestáns álláspont demonstrálására. Azzal, 

hogy Kálvint ismeri el a protestánsok közül egyedüli tekintélynek, akinek önálló és 

említésre méltó álláspontja, munkássága van, valamint hogy ő, Pázmány, alkalmas 

erre a vitára, messze az „új tanító”-k fölé emeli magát. Ez az eljárás azt sugalmazza, 

hogy mivel Kálvin a legnagyobb reformátor, szükségtelen a többiekkel vesződni, elég 

Kálvin tanításairól bebizonyítani, hogy tévtanok. Az ellenfél kiválasztása öndefiníció 

is, jelzése annak, hogy a vitázó nem talált magához méltó más vitapartnert a reformá-

tusok között, csak magát az alapítót, Kálvint. Ez az állandóan hangoztatott fölénytu-

dat jellemzi beszédmódját az új tanítók ellenében. A katolikus egyház egységével 

szemben állandóan felszínen tartja a protestánsok véleménykülönbségeit, vitáit. 

Soha nem használja a protestáns lelkészekre a pap vagy a prédikátor szót. Újítók-

ként, új tanítókként, protestáns atyafiakként emlegeti őket. Nem hajlandó elismerni 

lelkipásztorságukat, mert szerinte az Ecclesia egyetlen püspöke sem szentelte fel őket. 

A protestáns prédikátorokat eleve vert helyzetben lévőnek mutatja be, akik csak a 

katolikus könyvek olvasásának tilalmával tudják fenntartani uralmukat híveik fölött. 

Nem legyőzni kell őket, csak megmutatni vereségüket. A concessio retorikai alakza-

tának csonka változatát adja az ellenfelek szájába: annak bevallatása után, hogy a 

                                                           
10 PÖM, V, 351–352. 
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katolikusok érvei helyesek, és ez a protestánsok számára kellemetlen, soha nem kö-

vetkezik hosszabb és nyomósabb állítás, amely pedig a teljes alakzat része: „Ezekre 

nézve, megvallya Calvinus, hogy régen a római Ecclesia annya vólt minden egyéb 

Ecclesiáknak.”11 

Megtalálható ebben a műben is az az általános jellemzője vitamódszerének, hogy 

miután tételét bebizonyította az egyházatyák alapján, ugyanazt az igazságot megerősí-

ti a protestánsok munkáiból.12 Alkalmazza Pázmány a protestánsokkal szemben a 

gúny legsértőbb formáját, a névvel való gúnyolódást is: bizonyos latin személynevek 

etimológiája alapján (Scipio Africanus azért kapta az Africanus nevet, mert lerombol-

ta Afrikát, Britannicus Britanniát, Germanicus Germániát stb.) azt állítja, hogy az 

evangélikus név csak az evangélium megrontóit jelentheti. 

3. A Két rövid könyvecskék és a Kalauz 

Pázmány műveiben mindig erősen támaszkodott előző könyvei anyagára, gyakran 

hivatkozott saját régebben megírt munkáira, korai írásai kronológiájának megalkotá-

sában ezek a hivatkozások nagy segítséget nyújtanak. Az egyszer már bőségesen, 

egész fejezetekben vagy könyvekben kifejtett gondolatokat nem szívesen írta le újra, 

inkább a régi szöveghez utasította az olvasót. Korai írásaiban általában több művére 

utal.13 A Két rövid könyvecskékben egyetlen korábbi munkájára hivatkozik, a Kalauz 

második kiadására. Az 57 hivatkozásból egyetlen egyszer sem idézi a szöveget, csak 

utal a megtalálási helyre. Az eddig tárgyalt hivatkozásokra jellemző a nagyfokú pon-

tosság, megadja a mű címét, a fejezetet, az alfejezet és lap számát is. A Kalauz eseté-

ben közel sem jár el ekkora precizitással, a rövidített cím mellett csak lapszámot talá-

lunk. A hivatkozott szöveg gyakran túlnyúlik a megadott lapszámon, akár öt-hat lap-

nyira is kiterjed, mégis csak a kezdő lap van megadva. A viszonylagos nagyvonalúság 

okát valószínűleg abban kereshetjük, hogy a rendkívüli alapossággal és tudományos 

igénnyel megírt Kalauzban nem volt olyan mondat, szövegrész, amelyet ne vállalt 

volna, amelyet ellene tudtak volna fordítani. 

A leggyakrabban a Kalauz harmadik, Közönséges jelenségek, mellyekböl ki-

tetczik, hogy a Romai Hittül el-szakadot Vallások igazak nem lehetnek című könyvére 

hivatkozik. Ez a legterjedelmesebb könyve, amelyben részletesen kifejti azokat a bi-

                                                           
11 Uo., 447. 
12 ŐRY, i. m. 228–229. 
13 BITSKEY István, Megjegyzések Pázmány grazi vitairatairól = Pázmány Péter emlékezete, 

185–196. 
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zonyítékokat, amelyek alapján a protestánsokat eretneknek lehet nyilvánítani: „nincs 

lelkipásztoruk”, „egymással ellenkeznek”, „mert az ördögtől származnak” mert tana-

ik „bizonytalanságra visz”-nek, stb. A protestantizmus elleni legfőbb érvek gyűjte-

ménye a harmadik könyv, nem meglepő tehát a gyakori idézése. 

A Kalauz szintézis jellegéből következik, hogy Pázmány saját művei közül egye-

dül erre utal. Pázmány vitaíró munkásságát egy fával modellezve úgy látjuk, hogy a 

korai művek gyökereiből egyesül a fa, törzse, a Kalauz, amelyből a későbbi kötetek 

kinőnek a fa koronáját alkotva. 

* 

A Két rövid könyvecskék műveltséganyaga a Kalauzhoz képest lényegesen egysíkúbb, 

sokkal kevesebb auktort használt, markáns Kálvin és Augustinus idézésének túlsúlya, 

a bizonyítás jórészt kettejük ellentétére épül. A kötetből kirajzolódó ekkleziológia 

egyszerűbb a nagy terjedelmű traktátusokénál, de a méretéhez képest minden lénye-

ges probléma előkerül a Két rövid könyvecskékben. Közérthetően, röviden mutatja 

meg az igaz egyház jeleit, gondolatmenete, logikai eszközei is egyszerűbbek, mint a 

Kalauzé. 

Tarnai Andor a váradi Orator extemporaneust vizsgálva arra a következtetésre ju-

tott, hogy a váradi iskola köré csoportosuló protestáns értelmiség három stílusnemet 

különböztetett meg: az udvarit, a tudományost és a „cselédes gazdák”-nak szólót.14 

Bartók István a korszak több retorikai kézikönyvében talált példát arra, hogy a szer-

zőknek másként kellett szólniuk a tanult és a tanulatlan közönséghez.15 A retorikai 

műveltség a XVII. században nem volt felekezetileg kötött,16 hasonló felosztást Páz-

mány is követett. Az elmondottak alapján a Két rövid könyvecskék a „cselédes gaz-

dák”-at megszólító stílusnembe sorolható, a Kalauzhoz képest népszerűsítő tendencia 

figyelhető meg benne. 

                                                           
14 TARNAI Andor, A váradi Orator extemporaneus = Klaniczay-emlékkönyv, szerk. JANKOVICS 

József, Bp., 1994, 374. 
15 BARTÓK István, Medgyesi Pál: Doce Praedicare: Az első magyar nyelvű egyházi retorika, 

ItK, 1981, 1–15; BARTÓK István, Két XVII. századi egyházi retorika: Martonfalvi Tóth György: Ars 

concionandi Amesiana; Szilágyi Tönkő Márton: Biga pastoralis, ItK, 1983, 453–457; BARTÓK Ist-

ván, A casa rustica és a mechanici, ItK, 1992, 569–578. 
16 BARTÓK István, XVII. századi logikai és retorikai irodalmunk kritikai tanulságai, ItK, 1991, 10. 
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Barta László 

ADATOK A KALAUZRA ADOTT WITTENBERGI VÁLASZ 

KÉSZÍTÉSÉHEZ 

1. Eddigi ismereteink 

Az Isteni Igazságra vezérlő Kalauzt (röviden: Kalauz) 1613-ban jelentette meg Páz-

mány Péter. Átfogó apologetikus-polemikus műnek szánta „magyaroknak magyarúl”. 

A mű megcáfolására tett kísérletekről meglévő eddigi ismereteinket Gyurás István 

cikke1 alapján foglaljuk össze. Több sikertelen próbálkozás is történt protestáns rész-

ről. Ezek közül kiemelkedik Matthias Hafenreffer tübingeni professzor 1607-ben 

megjelent Loci theologici című könyvének magyarra fordítása,2 de más jellegű kér-

désfeltevése és módszere miatt ez sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Fordítá-

sát az a „Csepregi iskola” végezte, amelynek tagjai később valószínűleg a Kalauzt is 

latinra fordították. A „Csepregi iskola” dunántúli evangélikus lelkészekből állt, ki-

emelkedő tagjuk volt Zvonarics Imre és Sármelléki Nagy Benedek. Mindketten tanul-

tak Wittenbergben. A Kalauz fordításával kapcsolatos Czobor Erzsébetnek 

Klaszekovics Istvánhoz 1620. február 1-jén írott levele,3 melyre Hargittay Emil hívta 

fel figyelmünket. Ezt a levelet Gyurás nem használta fel az előbb említett cikke elké-

szítéséhez. A Kalauz fordításának munkálatait Klaszekovics irányította, akit Czobor 

Erzsébet ebben a levelében sürget, hogy minél hamarabb fejezzék be a fordítást, és 

egyúttal 40 forintot küld a fordítóknak. „Akartam kegyelmedet levelem által bizo-

nyossá tenni, hogy én az minémű indulattal és szívvel ahhoz kezdettem volt, most is 

azon szívvel (nézvén ebben legelsőbben Istennek tisztességét, ennek utána az keresz-

tyén lelkeknek épületikre való hasznot) kívánnám véghezvinni. Minek okáért kérem 

kegyelmedet, hogyha annak fordításában és fáradságában Isten által vég volna (kit 

eleitül fogva miuta ez dolgot elindítottam, kívántam, s kívánom is látni életemben), 

                                                           
1 GYURÁS István, Pázmány Kalauzának latin fordítása és a wittenbergi válasz = Pázmány Pé-

ter emlékezete, 389–398. 
2 Az szentírásbeli hitünk ágainak bizonyos móddal és renddel három könyvekre való fordítása, 

Keresztúr, 1614. 
3 Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század), szerk. HARGITTAY Emil, Bp., Magvető, 1981 

(Magyar Hírmondó), I, 525. 
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kegyelmed első alkalmatossággal küldené meg.” Az akkori nádor, Thurzó György 

azon fáradozott, hogy a wittenbergi egyetem professzora, Balthasar Meisner vállalja 

el a cáfolat megírását. Ipolyi Arnold szerint Meisner 1616-ban már hajlott a munka 

elvállalására, azonban Thurzó György 1617-ben meghalt. A továbbiakban fia, Thurzó 

Imre vette kézbe a cáfolat ügyét. Ő 1620. május 14-én Meisnernek küldött levelében 

(amelyet Gyurás István fedezett fel a hamburgi állami könyvtár levéltárában) már ezt 

írja a Kalauz fordításának küldésekor: „Tekintettel az érdeklődésre, amit Ti az igaz 

augsburgi hitvallás iránt tanúsítotok [...] nyomatékosan kérünk Benneteket a követke-

zőre: a mi és a magyarországi egyházak java érdekében hassatok oda a nagyrabecsült 

Teológiai Kollégiumnál, hogy megcáfolják az értekezést.” Gyurás István szerint a 

kéziratot 1620 júniusában adhatták át. A tények közt említi, hogy Fridericus Balduint 

1625. december 28-án bízták meg a cáfolat elkészítésével. Ezzel kapcsolatban a 

Balduin által megírt és 1626-ban Wittenbergben megjelent Phosphorus veri 

Chatolicismi c. cáfoló műre hivatkozik. Azonban még ugyanebben a cikkében 

Balduin Brevis institutio c. művének (Wittenberg, 1621) megjelenési ideje alapján 

valószínűsíti, hogy a döntés már 1620-ban megszületett. 

2. Hodik János és egy újonnan előkerült levele 

Hodik János naplójában fennmaradt egy latin nyelvű levél, amelyet 1622. szeptember 

9-én, Biccsén írt Fridericus Balduinnak, a wittenbergi evangélikus teológiai egyetem 

professzorának.4 A levél újabb adatokkal egészíti ki eddigi ismereteinket, világosabbá 

teszi az eddig kialakult képet, de egyúttal újabb kérdéseket is felvet, további kutatásra 

ösztönöz. 

Hodik 1585-ben született Tótprónán. 1609-től 1611-ig Wittenbergben tanult, ahol 

megszerezte a magiszteri fokozatot. 1614-től Trencsénben püspök. 1619-től 1628-ig 

Biccsén püspök, Czobor Erzsébet udvari papja. Ide Czobor Erzsébet fiának, Thurzó 

Imrének kérésére költözött. 1628-ban Biccse új ura, Esterházy Miklós elűzte, 1642-

ben halt meg trencséni lelkészként. Irodalmi tevékenységének jelentősebb alkotásai 

szlovák nyelvű gyászbeszédei. A szlovákok közt végzett pasztorációjára a most elő-

került levelében is utal: „Méltó tehát akarnod, hogy ne csak a te németjeid, hanem 

                                                           
4 Naplók és útleírások a 16–18. századból, közzéteszi SZELESTEI N. László, Bp., Universitas, 

1998 (Historia Litteraria, 6), 144–145. 
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azok a népek is, amelyeket Pannónia ölében nevel”.5 A „Gentes” a Kárpát-medencei 

többnyelvűségre utal. Hodik a szlovákok püspöke volt. A Kalauz fordításának és cá-

folatának ügyét Thurzó György halála (1616) után fia, Imre sürgette. Hodik valószí-

nűleg már ekkor is jócskán kivette részét a munkálatokból. Teljesen természetes, 

hogy Thurzó Imre 1622-ben bekövetkezett halála után ő vette át a közvetítő szerepét 

Balduin és a cáfolat elkészítését anyagilag is finanszírozó Czobor Erzsébet között. 

Érdekes úton-módon került sor a naplóban rögzített „Asztali beszélgetésre” Hodik 

János, Esterházy Miklós és Hajnal Mátyás jezsuita között. Nyáry Krisztina (Kisvárda, 

1604 – Sempte, 1641) 1618-ban lett Thurzó Imre felesége. Férje halála után, 1622-

ben hazaköltözött, két gyermekét anyósánál hagyva. 1624-ben vette feleségül Ester-

házy Miklós. Nyáry Krisztinának a gyermekeiért indított per során sikerült megsze-

reznie a biccsei birtokot is, ahová Esterházy rövidesen áthelyezte udvartartását. 1627-

ben megtörtént az „Asztali beszélgetés”, amit Hodik állítólag leírva terjesztett. A 

szakirodalom szerint ez volt a fő ok, amiért Esterházy elűzte Biccséről. (Ipolyi még 

szelídebben Hodik önkéntes elköltözésének mondja az eseményeket.) Valójában az 

előre eltervezett és tudatos térítésnek állt útjában, mert a szokásos módszerekkel: 

kedvezéssel, nyájassággal, adományokkal sem értek el nála semmit. Hodiknak fenn-

maradt 1631-ből egy Pázmánnyal folytatott vitairata is (RMNy, 1520), amelyről sem-

miféle szakirodalmat nem találtunk. 

3. Hodik levelének új adatai 

1622-ben meghalt Thurzó Imre, az immár öt éve özvegy Czobor Erzsébet fia. A „ha-

talmas özvegy” (Ipolyi) ezután vette át a teljes irányítást, szorosan együttműködve 

udvari papjával, Hodik Jánossal, akit még Thurzó Imre helyezett Biccsére, az uradal-

mi birtokra. A kapcsolatokat tovább erősíti, hogy Hodik Wittenbergben Fridericus 

Balduin tanítványa volt. Így dicséri egykori mesterét a levélben: „Szerettelek ugyanis 

téged, sőt tiszteltelek már régen csendes és mintegy bensőséges érzéssel, egykor a te 

előadásaid kifinomult édességétől megragadva.”6 Abban, hogy a cáfolatot 1626-ban 

sikerült kiadni, mindenképpen fontos szerepet játszott Czobor Erzsébet, jóval fonto-

                                                           
5 „Merito igitur velle debes, et talenti tibi concredito, non Teutonas saltem tuos; sed et quas 

Pannonia Gentes in gremio fovet, quae vere mercari, et Christo Domino lucrifactos adducere, cui 

tanqvam summo omnium Nostrum Archiepiscopo iam olim obstrictus, ad serviendum teneris.” Nap-

lók..., i. m., 144. 
6 „Amaui quidem Te imo colui iam pridem tacito quodam atque interno sensu, Tuarum olim 

praelectionum erudita suauitate captus.” Uo. 
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sabbat, mint amit eddig tulajdonítottak neki, valamint Hodik János is. Arra, hogy a 

mű elkészültére évekig kellett várni, maga Hodik ad magyarázatot ebben a levelében. 

Már 1622-ben ezt írja Balduinnak: „A munkát, bár nehéz és kellemetlen [...] elválla-

lod.”7 Ezzel valószínűleg Balduin munkával való túlterheltségére és az akkori háborús 

viszonyokra is utal. Az elvállalt munka nehézségével is tisztában van: Balduinnak 

„Krisztus erős atlétáját”, egy „lernai Hydrát” kell legyőznie. 

A megbízás időpontjáról a levél alapján annyit biztosan állíthatunk, hogy 1622 

előtt a döntést mindenképpen meghozták. Hodik így ír erről: „A munkát [...] elválla-

lod, részben a mi igen kegyes magisztrátusunk kérésére, a ti igen híres teológiai egye-

temetek konzíliuma szerint, ama római Thais kutyája Kalauzának összezúzásához és 

tönkretevéséhez bátor és rendíthetetlen lélekkel hozzáfogsz.8 

Azt is megerősíti a levél, hogy Czobor Erzsébet anyagilag is támogatta az egész 

vállalkozást, különösen pedig Balduint, aki a munkát elvállalta: „a grófnő tisztelendő 

uraságodnak ajándékkal együtt küldött levele”.9 

A levélben több helyen is szó esik bizonyos iratról/iratokról, amelyeket Balduin 

küldött Hodiknak, rajta keresztül pedig Czobor Erzsébetnek. Háromféle elnevezéssel 

illeti ezt Hodik levelében: „vestigia impressa”, „pars Elenchi Pasmaniani”, „pars 

Laboris [...] Elenchus Tuus”. A következő három idézetből kiderül, hogy az elküldött 

részek valószínűleg Balduinnak azzal a levelével érkeztek, amelyre jelen levelével 

válaszol Hodik: „a hozzám igen barátságosan írt levélben a nyomtatványt olvas-

tam”;10 „amit a munkádnak, vagyis megkezdett Elenchusodnak a minap elküldött ré-

sze tanúsít”.11 Egyrészt Balduin levelét illetően nem esik szó arról, hogy az egy előző, 

vagy régebben elküldött levél volna, másrészt a Hodik által írt válaszlevélnek már az 

elején kiderül, hogy korábban nem leveleztek. Az elenchus szó, ami tartalomjegyzé-

ket, összefoglalást jelent, utal Balduin Brevis institutio12 c. művének felépítésére, 

amelyben a Kalauz központi tételeit vitatja. Mindezeket figyelembe véve csak arra 

                                                           
07 „Laborem, cum arduum et molestum [...] suscipis.” Uo. 
08 „Laborem [...] suscipis, et partim rogatu Pientissimorum Magistratuum nostrorum pro Consilio 

Amplissimi Vestri Collegij Theologici, Hodegum Molossi illius Romanae Thaidis [...] 

confundendum conficiendumque forti atque inperterrito animo aggrederis.” Uo. 
09 „Literae Dominae Comitissae ad Reverendam Dominationem Tuam datae cum munere ibidem 

incluso.” Uo., 145. 
10 „in Literis ad me amicissime scriptis vestigia impressa contuerer” Uo., 144. 
11 „id quod transmissa nuper pars Laboris, siue Elenchi Tui inchoati testatur.” Uo. 
12 Teljes címe: Brevis institutio ministrorum verbi, potissimum ex priore Epistola D. Pauli ad 

Timotheum – Conscripta Autore Friderico Balduino S. Theol. D. Professore, Pastore & 

Superintendente in Acad. Wittebergensi, Wittebergae, Anno M. DC. XXI. 
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gondolhatunk, hogy ez az elküldött „pars” a Brevis institutio lehet. A parssal kapcso-

latos harmadik idézetben bizonyságot szerezhetünk Hodik közvetítő szerepéről is: 

„Egyébként Pázmány Elenchusának azt a részét, amelyet excellenciád eddig küldött, 

továbbküldtem Szomolány várába a grófnőnek.”13 A levélből azt is megtudjuk, hogy 

Czobor Erzsébet a levél írásakor már három hónapja betegen feküdt Szomolányban.14  

4. A levélben használatos képek 

Hodik az evangélikus egyházat a katolikus szóhasználat szerint hajóhoz hasonlítja, 

melyben ő és Balduin együtt ülnek ugyan, de Balduin nem a tengerészek közt nyuga-

lomban, hanem a hajó irányítói között. Ez a megtisztelő hely gondokkal jár, amihez 

képest az egyszerű emberek élete nyugodtnak (inter requies) mondható. Ezért írja a 

levél elején: „A munkát, bár nehéz és kellemetlen, [...] elvállalod.”15 Egy evangélikus 

számára Wittenberg jelentette Rómát, ott tanítottak az evangélikus teológiában legjár-

tasabb professzorok. Amint látjuk, a Kalauzt is ki kellett küldeni Wittenbergbe, mert a 

magyarországi próbálkozások a mű megcáfolására mind kudarcot vallottak, nem érték 

el céljukat. 

A korabeli hitviták stílusában említi ellenfelét Hodik: a római Thais Molossusa. 

Thais egy ismert athéni kéjhölgy, aki előbb Nagy Sándor szeretője, majd ennek 

halála után I. Ptolemaiosz felesége volt. Nyilvánvalóan a római pápáról van szó, 

akinek Molossusa, kutyája Pázmány. Másik – nem éppen hízelgő – említése Páz-

mánynak a lernai Hydra képében való megjelenítése: „Bizony tudom [...] te leszel 

az a Herkules, aki ennek a lernai Hydrának a fejét [...] összezúzza”.16 A Hydra a 

lernai mocsárban élő kígyóhajú szörny, akinek tekintete kővé változtatta az élőlé-

nyeket; kilenc feje közül az egyik halhatatlan volt. Herkules tizenkét munkája kö-

zül ez volt a legnehezebb; még ő is csak segítséggel tudta legyőzni. A levél elején 

írja Pázmányról Hodik: „aki meggyőzéssel mindenféle rangú embernél, tekintéllyel 

a királyság legfelsőbb hivatalánál és hatalommal ezeken a helyeken, sokra képes”, 17 

néhány sorral előtte pedig a „jezsuita méreg” roppant káros hatásait ecseteli: „akik 

                                                           
13 „Coeterum eam qvam Excellentia Tua huc misit Partem Elenchi Pasmaniani, transmisi in 

arcem Somolam, ad Dominam Comitissam.” Naplók..., i. m., 144. 
14 „ubi toto Trimestri degit aegerrime, ante hac decumbens” Uo. 
15 L. a 7. jegyzetben. 
16 „Scio namque [...] Te fore illum Herculem, qui Lernae huic Hydrae [...] caput conterat” 
17 „qui et persuasione apud plurimos summae infimaeque sortis homines et Authoritate apud 

summum Regni Magistratum, et opibus in his locis, multum potest” Uo. 
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a mi Magyar Királyságunkban a jezsuita méregtől megmérgezve és elcsábítva mos-

tanra a legnagyobb válságba jutottak.”18 

* 

Előadásunkban megpróbáltunk tisztább képet kapni a Kalauz megcáfolására tett 

kísérletek körüli bonyolult helyzetről. Új forrásunk néhány adata segített ebben, de 

újabb kérdéseket is felvetett. Például tanulmányozni kellene Balduin Brevis 

institutio c. művének és a Phosphorusnak az összefüggéseit. Ez azonban már egy 

újabb előadás témája lehet. 

                                                           
18 „qui [ti. homines] in Regno hoc nostro Hungarico Veneno Esavitico infecti atque inescati, 

summum in discrimen hactenus adducti fuerunt.” Uo. 
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Fukári Valéria 

A PÁZMÁNY–SALLAI KÉRDÉS NYOMÁBAN  

(KRITIKAI JEGYZETEK A MAI SALLAI-KÉPHEZ  

ÉS EGY RÉGI-ÚJ ADAT) 

A Sallai István pap, püspöki plébános neve alatt Pázmány egyik művének1 Pécsváradi 

Péter prédikátorral szembeni védelmében 1630-ban és 1631-ben Pozsonyban megje-

lent két vitairat (a Jó nemes Váradnak gyenge orvoslása és az Okok, nem okok) szer-

zőségének kérdése máig nincs egyértelműen tisztázva, végérvényesen lezárva. Min-

dent együttvéve, jó évszázada már, hogy a Pázmány-kutatók vitatják: írhatta-e ezeket 

a műveket, ill. közreműködhetett-e a létrejöttükben valamilyen módon a címlapjukon 

feltüntetett püspöki plébános, avagy maga az érsek tekintendő-e a szerzőjüknek, aki-

ről tudott, hogy taktikai okokból olykor nem a saját, hanem mások neve alatt bocsát-

kozott ellenfeleivel hitvitába. 

Magam Püspöki (Pozsonypüspöki, ma Pozsony része) plébánosai történetét kutat-

va kerültem kapcsolatba a kérdéssel,2 pontosabban a kérdés mai állásának azzal az 

egyébként nagyon hiányos Sallai-képével, amelyet a legújabb szakirodalom a Páz-

mány szerzősége mellett szóló pozitív érvei és feltevései mintegy megerősítése- vagy 

kiegészítéseképpen negatív argumentumok együtteseként mutat fel. 

Ezen argumentumok láttán (csak néhány van belőlük) már a püspöki plébános fe-

lől való tájékozódásaim elején feltűnt, hogy – egy kivételével – mennyire laza, irrele-

váns kapcsolatban állnak az adott kérdéssel. Majd helytörténeti kutatásaim előreha-

ladtával az is világossá lett, hogy nemcsak a tárgyszerű mondanivalónak vannak hí-

ján, igazából valós alappal sem bírnak. 

Rejtélyesnek tűnő meglétükre magyarázatot keresendő, végül eredeti feladatomon 

túlmenően irodalomtörténeti és filológiai érdek is késztetett arra, hogy megvizsgáljam 

                                                           
1 Az 1626-ban kiadott és protestáns részről 1629-ben megtámadott A Sz. Irásrúl és az 

Anyaszentegyházrúl két rövid könyvecskék címűnek. 
2 Vö.: FUKÁRI Valéria, A „Lelki-Tanítók”: Püspöki plébánosai = F. V., B. SINKOVÁ, M. 

STIEBEROVÁ, Adalékok Pozsonypüspöki iskolatörténetéhez I: A kezdetektől a XX. század elejéig, 

kiadta a Pozsonypüspöki CSEMADOK Alapszervezete kézirat gyanánt, 1998. 
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a szakirodalomban rögzített Sallai-kép genezisét, alakulását. Erről a kritikai vizsgálat-

ról és eredményeiről számolok be az alábbiakban. 

1. A Sallai-kép kritikája 

Lássuk hát a Sallai-kép adalékait, érveit. 

A kivételnek mondottal kritikai értelemben ugyan nem lesz dolgunk, a teljesség 

azonban úgy kívánja, hogy ezt is szemügyre vegyük. Keletkezése a múlt századra 

megy vissza, amikor is a két vitairat közül még csak az egyik, a veretes és terjedelmes 

Jó nemes Váradnak gyenge orvoslása volt ismeretes, ugyanakkor a szakírók – így 

Pázmány biográfusa, Fraknói Vilmos3 is – a bécsi Pazmaneumnak egy 1681-ből szár-

mazó könyvkatalógusa alapján még számon tartottak három latin nyelvű Sallai-

művet. Ebből a körülményből kiindulva Fraknói nem sorolta a Jó nemes Váradot 

Pázmány munkái közé, hanem úgy tekintette, hogy az érsek azt Sallai által bocsáttatta 

ki, noha egyúttal „a könyv irályának tisztaságára, érvelésének hatalmára” nézve két-

ségtelennek tartotta, hogy azt Pázmány gondosan átjavította, talán át is dolgozta.4 

Azóta a Pázmány-kutatás azonosította, hogy a bécsi katalógusban a Jó nemes Vá-

radnak c. vitairattal egyazon évben, egyazon hellyel és egyazon formátumban meg-

adott három latin könyvcím nem más, mint épp a magyar vitairat teljes, hosszú címé-

nek egy magyarul nem, vagy gyengén tudó katalógusíró által három mű címeként 

értelmezett és szövegében is hibás latin fordítása.5 E felismerés kiegészíthető a kata-

lógus mai feldolgozójának, Fazekas Istvánnak a tapasztalatával, miszerint a három 

latin cím valóban a katalógus magyar könyvei között található, melyeket külön vett 

fel a katalógus készítője, összesen mintegy huszonöt darabot.6 

Ezek alapján egy dolog tehát kétségtelennek tekinthető: a latin művek, amelyek 

közvetlenül bizonyíthatták volna Sallai irodalmi, írói jártasságát, nem léteznek. De ez 

a tényállás tekinthető egyúttal a Pázmány-filológia egyetlen számottevő, Sallaival kap-

csolatos adalékának, mai Sallai-ismerete semmi egyéb érdemlegeset nem tud felmutatni. 

Mint említettük, a Pázmány-filológia azonban további argumentumokat is felsora-

koztat. Kontextusukban idézem őket: „A Sallai név alatt kiadott két műben Roberto 

Bellarmino hatása erőteljesen tükröződik. A jelentéktelen püspöki plébánosról alig 

                                                           
3 Idézi: RMNy, 1485. 
4 FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter, 1570–1637, Bp., 1886, 303. 
5 RMNy, 1485. 
6 Fazekas Istvánnak a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségről 1998. dec. 15-én hozzám címzett 

leveléből. 
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tételezhető fel, hogy ismerte az olasz jezsuita teológust. Neve a két művön kívül csak 

egy 1634. évi canonica visitatio jegyzőkönyvében szerepel, amely már halottnak 

mondja.”7 „[...] a gondolatmenet és az érvrendszer [értsd: a Sallai neve alatt megjelent 

két vitairatban] egyaránt olyan erős Bellarmino-ismeretet mutat, amilyen elképzelhe-

tetlen a papi munkáját egyébként is meglehetősen hanyagul végző püspöki plébános-

ról, de amilyen egyértelműen elvárható Pázmánytól.”8 

Mint az érvek összetételéből látható, három jelzős kitételből állnak: Sallai 1) je-

lentéktelen, 2) ismeretlen, 3) hanyag a papi munkájában – s ezek egyként annak is-

mérveként hozatnak fel, hogy Sallai nem rendelkezhetett a két vitairatban erősen tük-

röződő Bellarmino-mű ismeretéhez szükséges adottságokkal. 

Az érvelés gondolatmenetét kidomborítandó, hadd kérdezzünk rá: a két vitairat-

ban ugyancsak erőteljesen, nagy számban jelenlévő többi irodalmi forrás ismeretéhez 

szükséges adottságokkal már – jelentéktelensége, ismeretlensége, papi hanyagsága 

ellenére – esetleg rendelkezhetett Sallai? 

Vajon hol, miben foghatók meg a fenti érvek és ismérvek? Mettől meddig terjed a 

jelentéktelenség? S egyáltalán, mi ennek a minősítésnek a tartalma? Mitől jelentékte-

len az a Sallai, akinek a személyiségéről, de még a személyéről sem tudunk szinte 

semmit? Pusztán attól, hogy számunkra ismeretlen? Annak, hogy a neve alatt vezetett 

latin nyelvű könyvek valójában nem léteznek, megvan ugyan a maga tényértéke, de 

nincs sem minősítő, sem kizáró ereje. Nem jelenti eleve azt, hogy Sallai tudatlan, mű-

veletlen pap volt, mint ahogy azt sem jelenti, hogy nem hozhatott létre valahol még 

lappangó vagy már elkallódott írásművet. De számos más oka is lehetett a püspöki 

plébános ismeretlenségének (eltávozhatott pl. az élők sorából, még mielőtt kamatoz-

tathatta volna esetleg meglévő tudását, írói készségét). 

Vagy azért jelentéktelen Sallai, mert falusi pap, s mint ilyenről, nehezen tételezhe-

tő fel, hogy ismerte Bellarminót? Az 1634-ben, Sallai halálának évében megejtett 

püspöki egyházlátogatás alkalmával ugyan nem készült összeírás a plébánia és a plé-

bános könyvtáráról, de egy XVIII. századi egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága 

szerint Bellarminónak Christianae doctrinae explicatio című kétkötetes nyolcadrét 

formátumú műve megvolt a püspöki plébánia könyvtárában.9 Persze nem tudható, 

mikortól volt meg, de tény, hogy falusi plébános használatára volt ott. 

                                                           
7 RMNy, 1485. (Kiemelés az eredetiben.) 
8 BITSKEY István, Egy modern Pázmány-kép elé, Vigilia, 1983/7, 485. 
9 Slovenský národný archív, Bratislava (Szlovák Nemzeti Levéltár): Nagyszombati Érseki Le-

véltár, canonica visitatiók (1781), Pozsonypüspöki egyházközség, mikrofilm: II. B 1419, XI. para-

grafus. – Ha már a helytörténeti adatok figyelembevételénél tartunk, hadd tegyünk még egy meg-

jegyzést. Természetesen könnyen lehet, hogy a Bellarmino-mű egy XVIII. századi, pl. a Pozsonyban 



 277 

Igaz, általánosságban véve társulhat Sallai korához a papképzés hiányainak képze-

te; köztudott, hogy Pázmánynak is nem kis gondot okozott érseksége idején, hogyan 

tehetne szert elegendő számú művelt papra. De lehet-e egy többé vagy kevésbé álta-

lános korjelenséget egyenesen rávetíteni egy konkrét helyre, helyzetre, személyre? 

Püspökin, az esztergomi érsekség mindenkori birtokán a hatósugarát kilenc filiára 

kiterjesztő anyaszentegyház10 plébánosainak sorában számos jól képzett, jeles pap-

egyéniségről tudunk Sallai korából. Nem sokkal őelőtte volt ott plébános Kisdi Bene-

dek, a későbbi váradi és egri püspök és Széchenyi György, a későbbi érsek;11 a Sallai 

utáni időkben a később különböző magasabb egyházi méltóságot viselők közül pl. 

Náray György az énekíró, Illyés István a tudós, jótollú egyházi író12 stb. 

A megfoghatatlan, sommás minősítések után nézzük most már a megfoghatóbbat: 

Sallainak a papi munkájára vonatkoztatott állítólagos hanyagságát. Ez elvezet ben-

nünket az általunk kifogásolt argumentumok eredetéhez és meglétének rejtélyéhez, 

amely egyidejű az Okok, nem okok c. vitairat felfedezésével. 

1937-ben Stripsky Hiador a pannonhalmi bencés könyvtár egyik kolligátumában 

rátalált a Pázmány és Pécsváradi között gyűrűző hitvita másik, addig ismeretlenül 

lappangó termékére, az Okok, nem okok című műre.13 Ez – a mind kis terjedelmére, 

mind a téma elnagyolt kezelésére nézve –, a vita utóhangjának vagy záróakkordjának 

tekinthető könyvecske tartalmaz bizonyos olyan állításokat, ill. utalásokat, amelyeket 

Stripsky perdöntő bizonyítékként prezentált arra vonatkozóan, hogy az Okok, nem 

okoknak, s következésképpen a Jó nemes Váradnak gyenge orvoslásának nem Sallai, 

                                                                                                                                           
1742-ben megjelent kiadásban volt meg a püspöki plébánián, de nem zárható ki annak a lehetősége 

sem, hogy Sallaitól maradt ott halála után, átvészelve később Thököly kurucainak, török meg tatár 

csapatoknak dúlásait is. Mint ahogy a szóban forgó XVIII. század végi vizitációs jegyzőkönyv 

könyvtári levéltárába ugyancsak fölvett Illyés István püspöki plébános és író XVII. századi katekiz-

musa is feltehetően tőle magától hagyatott ott. 
10 PÜSPÖKI NAGY Péter, Püspöki mezőváros története, Bratislava, 1968. Püspökiről mint az esz-

tergomi érsekség uradalmáról l. a 38., 42., 69. és 166., a plébánia hatáskörének XVII. századbeli 

kiterjedtségéről l. 64. 
11 Széchenyi Györgyöt Püspöki plébánosaként az egyháztörténeti szakirodalom nem, csupán egy 

püspöki lelet, az 1731-ben nyitott anyakönyv lapjain fennmaradt Nomina D[omi]norum Parochorum 

ex antiquo libro Ecclesiae huc trans[s]umpta c. névjegyzék tartja számon. Lelőhelye: Archív 

mesta Bratislavy, Bratislava (Pozsony Város Levéltára), matrika r. k. farského úradu Podunajské 

Biskupice č. 345. 
12 Vö.: Ludovicus NÉMETHY, Series parochiarum et parochum Archidiocesis Strigoniensi ab 

antiquissimus temporibus usque Annum MDCCCXCIV, Strigonii, MDCCCXCIV, 230–231. 
13 Pázmány Péter ismeretlen magyar könyve: Okok, nem okok, Pozsony, 1631, hasonmásban 

közrebocsátja és ismerteti STRIPSKY Hiador, Bp., 1937. 
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hanem Pázmány a szerzője. Ezt a kor irodalomtörténészeinek többsége is elfogadta,14 

ellenvetésekkel csupán Varjas Béla lépett fel.15 

Stripsky az Okok, nem okok hasonmás kiadásához fűzött ismertetésében kialakított 

Sallairól egy képet. Ennek alapjául az a néhány soros adalék szolgált számára, ame-

lyet Némethy Lajos közöl a püspöki plébánosról,16 s amelynek egy kissé hosszabb 

eredetijét az 1634. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv rögzítette.17 Az adalékot itt 

Stripsky magyar fordításában idézem: „Aki az életből már eltávozott, annak életét 

vastagabb tollal mocskolni nem akarom; azt az egyet azonban mégis felhozom, amiről 

utódja tekintetében is panaszkodott a község, hogy ti. igen gyakran volt távol 

parochiájától, mert hol Nagyszombatba furikált, hol Dienesdre, hol Szemetre meg 

másegyebüvé, s emiatt az istentiszteletet igen sokszor elhagyogatta”.18 

Mire Stripsky – a vizitátor bevezető fordulatait stilárisan utánozva, ám közlésének 

korántsem valódi jelentését adva vissza – ilyen következtetésre ragadtatja magát a 

püspöki plébánosra vonatkozóan: „Ha az egykorú hivatali elöljáró így nyilatkozik 

papjáról, azt a mai történetíró sem bánthatja keményebb szóval. Annyit azonban még-

is csak ki kell mondanom, hogy az ilyen, ki tudja, miféle kereskedésben té-tova kó-

dorgó pap nem lehetett a nagy érseknek irodalmi munkatársa, még kevésbé az Okok, 

nem okok írója. Ugyanolyan szürke falusi pap volt tehát Sallai, mint akár Jemicius 

vagy Szyl Miklós, ezekről pedig lehetetlen annak föltevése, hogy ilyen, éppenséggel 

nem literátus emberektől kért volna kölcsön tollat az a Pázmány, aki csak úgy ontotta 

a polemikus írások íveinek százait”.19 

Stripsky állításának ama képtelenségére, hogy ki tudja, miféle kereskedésben kó-

doroghatott a püspöki plébános Nagyszombatban, nota bene a magyarországi katoli-

cizmus akkori központjában, egy felkiáltójellel már Varjas is rámutatott.20 

                                                           
14 Vö.: RMNy, 1485. 
15 VARJAS Béla, Pázmány Péter ismeretlen magyar könyve, Magyar Könyvszemle, 1983, 174–177. 
16 NÉMETHY, i. m., 906. 
17 Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei, kiad. BEKE Margit, Bp., 1994 (Prímási Levél-

tár Kiadványai, Strigonium Antiquum, 3), 297. Az eredeti vizitátori följegyzés szövege: „Parochus 

Stephanus Sallaj qui e vita cessit, vitam ipsius calamo non perstringo: de mortuis enim aut nihil, aut 

bene. Hoc unum attingam quod etiam de successore Parochiani questi sunt: sepe abesse Parochum a 

domo vel Tyrnaviam vel in Dienesd, Szemet aut alio itare: tantum multitudinem in Püspöky Sacris 

saepe numero destitui”. 
18 Pázmány Péter ismeretlen magyar könyve..., (a 13. jegyzetben) i. m., 18. (Az eredeti vizitátori 

följegyzést l. a 17. jegyzetben.) 
19 Uo. Joannes Jemicius és Szyl Miklós neve alatt is jelentetett meg Pázmány vitairatot. 
20 VARJAS, i. m., 179. – Varjas a Pázmány–Sallai kérdéskör különböző összefüggéseire hivat-

kozva óvatosságra int Stripsky bizonyítékainak kezelését illetően, rámutat továbbá az érvként felho-
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Ez azonban Stripsky önkényes értelmezői eljárásának csak egy mellékterméke. 

Sokkal lényegbevágóbb, hogy Stripsky az általa lényegében hűen tolmácsoltak jelen-

tését alapjában változtatja meg, amikor rá sem hederít arra, hogy a község panasza a 

vizitátor fogalmazása szerint Sallai utódjára is vonatkozott. Ami más fénybe állítja a 

püspöki plébános(ok) dolgát, mint ahogy azt Stripsky láttatja, hiszen világosan jelzi, 

hogy távollétei(k)nek valami külső, objektív okának kellett lennie! 

Mint ahogy volt is. Említettem már, hogy a püspöki anyaszentegyház hatásköre az 

időben még kilenc további településre is kiterjedt. S ha megnézzük a szóban forgó 

egyházlátogatási jegyzőkönyv megfelelő helyeit,21 akkor láthatjuk: Dienesdre és 

Szemetre is híveket gondozni „furikált(ak)” a püspöki plébános(ok). (Más lapra tarto-

zik, hogy a hívek ott is kevesellették jelenlétüket22 – de ennek oka az elmondottak 

alapján érthető.) 

Nehezebb megtalálni az okát annak, mi késztethette az oly szorgos kutató és adat-

gyűjtő23 Stripskyt arra, hogy adatai értelmezésében függetlenítse magát azok tényle-

ges jelentésétől. A benső fék, az önkontroll bizonyos hiánya? Hagyta, hogy magával 

sodorja őt a felfedezés öröme, mámora (vagy éppenséggel ördöge)? 

Így állunk a Sallaival kapcsolatos többé-kevésbé (inkább többé, mint kevésbé) 

meghatározhatatlan, megfoghatatlan minősítéseken alapuló érvekkel s azok igazság-

tartalmával. Jó oka lett volna a Pázmány-filológiának felülvizsgálni Stripsky értelme-

zéseit és következtetéseit, még mielőtt átplántálta volna azokat a saját érvei és feltevé-

sei közé. 

A továbbiakban még egy olyan esettel kell szembenéznünk, amely során Stripsky-

ben a kutató és az értelmező – Pázmány kifejezésével élve – „éllel állnak egybe”. 

2. A régi-új Sallai-adat 

Az adat régóta ismert (lehetne), hiszen a kutató Stripsky 1937-ben már tudott róla, 

ismertette is. De mert a „másik”, az értelmező Stripsky éppolyan önfeledt lendülettel 

                                                                                                                                           
zott „hanyagság” irreleváns voltára, egyúttal a kétélűségére is figyelmeztet:  „Hihető-e, hogy Páz-

mány puszta cégérül egy nem egészen feddhetetlen papjának a neve alá rejtőzött volna éppen egy 

protestánsokat támadó vitairatban!” 
21 Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei, i. m., 264, 265. 
22 Uo. 
23 Stripsky adatgyűjtő szorgalmának köszönhetően, az Okok, nem okok kiadásához fűzött ismer-

tetéséből örvendeztethettem meg a senkvici Jemicius pap történeti létét igazoló adattal egy, a 

senkvici egyháztörténettel foglalkozó szlovák kollégát. 
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vetette el, mint amilyennel „kódorogtatta a hanyag Sallait té-tova, ki tudja, miféle 

kereskedésben”, így az adat újnak is tekinthető. Annál inkább, mert a Pázmány-

filológia – Stripskyre hagyatkozva – máig nem méltatta figyelemre. 

Az adatot az 1731-ben nyitott püspöki anyakönyv első két oldalán fönnmaradt 

Nomina D[omi]norum Parochorum ex antiquo libro Ecclesiae huc trans[s]umpta 

címet viselő névjegyzék tartalmazza, amelyen a következő följegyzés áll Sallairól: 

„Stephanus Szallay 1630 qui deffendit scripta quondam Petri Pázmány adversus 

quendam Predicantem Varadinensem”.24 A régi-új adat tehát: maga a Szallay névalak. 

Stripsky Pozsonypüspöki korabeli plébánosának, Tyukoss Ev. Jánosnak a révén 

szerzett róla tudomást, s rövid úton ilyen indoklással minősítette hasznavehetetlennek: 

„Van ugyan 1731-ből való adat az egyik kötetben, mert a Nomina parochorum ex 

antiquo libro Ecclesiae [...] című névsorban ott van Stephanus Szallay 1630 qui 

defendit [...]. Ennek a bejegyzésnek azonban bizonyító ereje nincsen, mert nyilvánva-

lóan kései, XVIII. századi hagyományt örökít meg, a Szallay névalak szerint láthatóan 

minden autopszia híján; Sallainak csupán 1630. évi nyomát őrzi, tehát pontosan 

ugyanazt az évet, melyben a Várad orvoslása megjelent, a másik Sallai-könyvről mit 

sem tud”.25 

Figyeljük meg a már-már halmozottan ellent- és önellentmondásos érvelést: kései, 

XVIII. századi hagyományt örökít meg a bejegyzés, állítja Stripsky, s teszi ezt an-

nak ellenére, hogy két-három sorral feljebb maga idézi a névjegyzék „ex antiquo 

libro” származását. A továbbiakban először hangsúlyozza, hogy a névalak híján 

van minden autopsziának, majd ennek meg az előző állításnak is, egyszerre tehát 

két saját állításának mondva egycsapásra ellent, leszögezi: Sallainak csupán 1630. 

évi nyomát őrzi. 

Ezzel Stripsky értelmezéseitől búcsút is veszünk. 

Úgy vélem, semmi okunk kételkedni a Szallay névalak hiteles, Sallaira vonatkozó 

mivoltában. Nemcsak azért, mert a névjegyzék címe világosan utal arra, hogy nem 

holmi kései elképzelésekről vagy légből kapott nevekről van szó, hanem mert afelől 

sincs okunk kételkedni, hogy – számos korábbi, egykorú és későbbi plébános nevéhez 

                                                           
24 Nomina D[omi]norum Parochorum..., a 11. jegyzetben i. m., 1–2. A névjegyzéken elsőként a 

XIV. század első felében élő Péter plébános neve és működésének adatai állanak; utána, jó két év-

századnyi időt áthidalva következnek a XVII. és XVIII. századi plébánosok nevei, adatai egészen 

1753-ig. Az átmásolást, ill. összeállítást a XIV. századi plébánostól egészen az 1724-ben elhunyt 

plébánosig egyazon kéz végezte, míg az 1724-től 1753-ig elhunyt négy plébános mindegyikének az 

emlékét más és más kézírás – nyilván az egymást követő papoké – rögzítette. 
25 Pázmány Péter ismeretlen magyar könyve..., a 13. jegyzetben i. m., 17. 
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hasonlóan26 – a Sallai plébánosé is többféle változatban lehetett használatos. Más 

szóval: a Szallay névalak bízvást tekinthető a latinos ortográfiával írt Sallay,27 Sallaj,28 

Sallai magyaros változatának. A névhasználatnak ennél jóval eltérőbb változatosságá-

ra is van példa – ha csak a püspöki plébánosok neveit nézzük – még a XVIII. század-

ban is. (Az 1724-ben kinevezett plébános pl. „Joannes Bartos”-ként jegyzi nevét az 

anyakönyvben; elhunyta után utódja „Bartholos” névvel örökíti meg őt a plébános 

urak jegyzékén; a történeti szakirodalom ezen kívül még a „Bartha”, „Barta” névvál-

tozatokat is számon tartja.29) 

Mindenképpen érdemes tehát Sallai plébános kilétének kérdésében megpróbál-

kozni a Szallay névalak nyomon követésével. A kérdés csupán az, hogyan, milyen 

irányban kísérelhető meg a nyomozás. 

Számomra a lehetséges irányt Fraknói ama említése sugallta, hogy Pázmánnyal 

egyidőben fölvettek a jezsuita rend újoncai közé egy Szalay István nevű ifjút is.30 S 

miután efelől a Pázmány tanulóéveit feldolgozó Őry Miklós könyvében31 is meggyő-

ződhettem, további támpontok végett már egyenesen a jezsuita szakirodalomhoz for-

dultam. Ebben két Szalay Istvánra találtam. (Az egy, ill. két „l” használata a Szalay–

Szallay névalakokban tán még kevésbé bír megkülönböztető jelentőséggel, mint az 

ortográfiai eltérések: hangzóközi helyzetben az „l¨ geminációja, megkettőződése máig 

elég sűrűn előforduló hangtani jelenség.) 

Az egyik Szalay István az, akit Fraknói említ és Őry hosszabb távon is nyomon 

követ. Ő mindvégig jezsuita maradt, a szakforrás tehát végigkíséri életútját egészen a 

haláláig, amely 1611-ben, 42 éves korában következett be Kassán.32 Nos, ez a Szalay 

István semmiképpen nem azonosítható a püspöki plébánossal. 

A másik Szalay Istvánról föllelt adalékok viszont – noha nem vezetnek végig az 

életén – mind konkrétumaikban (évszámok, helyszínek), mind virtuális vonatkozása-

ikban meglehetősen közel állnak az azonosíthatóság vagy legalábbis az elképzelhető-

ség kívánalmaihoz. 

                                                           
26 Vö.: NÉMETHY, i. m., a tárgyalt kor plébánosainak nevei végig a művön, a püspökiekéi: 230–231. 
27 Uo., 230. 
28 Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei, i. m., 297. 
29 NÉMETHY, i. m., 231, 483. 
30 FRANKL [FRAKNÓI], I, 9. – Egyébként Némethy is ismer, méghozzá Sallai korából egy 

Stephanus Szalay nevű papot, licenciátust, aki azonban a püspöki plébánostól eltérően még 1647-ben 

is él. Vö.: NÉMETHY, i. m., 953. 
31 ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, Eisenstadt, Prugg, 1970. (L. a névmutatót.) 
32 Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I., collegit et edidit Ladislaus 

LUKÁCS S. I., I, 1551–1600, Romae, 1978, 794. 
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Lássuk csak: 1595-ben született Nagyszombatban. – 1616. szeptember 29-én a je-

zsuita rendbe lépett Brünnben. – 1617–18-ban novícius éveit tölti Brünnben. – 1619-

ben bölcseletet hallgat Olmützben. – 1622-ben az alsóbb osztályok praeceptora 

Brünnben. – 1623-ban a grammatikai osztály praeceptora Nagyszombatban. – 1624-

ben a teológia hallgatója Grazban. – 1625-ben egy erkölcstani ág (a cas. conscientiae) 

hallgatója Bécsben. – 1626. június 30-án [sic!] elbocsátják a rendből, Eberndorfban 

[sic!].33 Egy másik, az 1627. [sic!] július 30-án elbocsátottak neveit felsoroló adalék 

szerint: Szalai [sic!] István pap, iskolai szónok (scholasticus) elbocsátva 1626. július 

[sic!] 30-án, Oberndorfban [sic!].34 

És most vázoljuk fel a fentiekből (konkrétan és virtuálisan) kialakítható Szalay-

képet, kiegészítve némi családtörténettel és összeillesztve a Szallay–Sallaj–Sallay–

Sallai püspöki plébánosról tudottakkal. 

Szalay István 1595. évi születésének anyakönyvi bejegyzését hiába keresnénk. A 

születettek (és házasulók) nagyszombati anyakönyvei csupán 1650-től maradtak fenn, 

ezekben tehát csak a Szalay család kései elterjedtségének adatai lelhetők fel. De van-

nak levéltári nyomai annak is, hogy a feltehetően a Pozsony vármegyében is eléggé 

elterjedt nobilis Szalayakhoz tartozó család már régebbről honos volt Nagyszombat-

ban. Íme, a nagyszombati Szalayak XVI. századi nyomai: 1584-ben adót vet ki a vá-

ros Szalay Péterre; 1541-ben Szalay Miklóssal, 1543-ban Szalay Mihállyal, 1548-ban 

Szalay Tamással és 1598-ban Szalay Jánossal szemben kereskedők lépnek fel külön-

böző árucikkek (marha, báránybőr, posztó) utáni tartozásuk behajtásának követelésé-

vel.35 A század második feléből három Szalay-házról tud a nagyszombati levéltár: 

Szalay Andráséról 1556-ban, Szalay Balázséról 1584-ben és Szalay Ferencéről 1589-

ben.36 Egyébként ebben a században „Z”-vel írták a nevüket (Zalay), ami a kor orto-

gráfiájában az „Sz”-et jelentette (vö. a Zabó, Zylassy, Zegedi egykorú nagyszombati 

családnevekkel.37) – Ezek szerint a Szalayak Pázmány korában már Nagyszombat 

régi, ismert családai közé tartoztak. Feltehető tehát, hogy az 1607-ben Forgách Ferenc 

érsek nagyszombati udvarába kerülő, majd 1616 szeptemberétől már érsekként Nagy-

szombatban székelő Pázmány ismerte a családot, netán szerepe is lehetett abban, hogy 

Szalay István 21 éves korában jezsuitának ment. Esetleg kapcsolatuk jelének tekinthe-

                                                           
33 Catalogi personarum..., i. m., II, 1601–1640, Romae, 1982, 764. 
34 Uo., 305. 
35 Štefan KAZIMÍR, Obchod Trnavy v 16. storočí [Nagyszombat kereskedelme a XVI. században] 

= Trnava, okres a mesto, zostavil J. ŠIMONČIČ, Bratislava, 1980. 
36 Mária BOTŤÁNKOVÁ, Ku topografii mesta Trnavy v 16. storočí [Nagyszombat XVI. századi 

helyrajzához] = Trnava, okres a mesto, i. m. 
37 KAZIMÍR, i. m. 
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tő az is, hogy a Pázmány nagyszombati nevelőintézete alapítását (1619) követő évek 

egyikében a rend Nagyszombatba is kiküldi Szalayt tanítani? S ki tudja, talán a mű-

velt papok hiányát felszámolandó, végül az érsek kezdeményezte Szalay elbocsátását 

a rendből, hogy majd plébánosként működhessék tovább? – Szalay életének a rendből 

való elbocsátása és püspöki plébánosként való ismertsége közötti időszakáról, arról, 

hol élt, mivel foglalkozott 1626 júliusától vagy augusztusától kezdve egészen 1630 

szeptemberéig-októberéig, nem tudunk semmit. Lehet, hogy ekkor is működött már 

valahol papként, noha az egyháztörténeti szakirodalomban ennek semmi nyoma. De 

érdemes tán felfigyelni két, ezen időszak elejével és végével nagyjából egybeeső kö-

rülményre. Az egyik: az időszak elején, feltehetően már 1625-től,38 mindenesetre 

1628-tól már dokumentálhatóan pap híján volt a püspöki plébánia; új plébánosként 

1628-ban mégsem Szalayt nevezik ki, hanem a frissen végzett pazmanita Baghy (Ba-

git) Józsefet.39 A másik körülmény: Sallai plébánossal csak a Jó nemes Váradnak 

című vitairat megjelenésének az évében, 1630-ban találkozunk először, pontosabban 

1630. október elején, amikor püspöki plébánosként vesz részt Nagyszombatban a 

Pázmány-féle nemzeti zsinaton.40 Ezen egybeeséseket a virtuális lehetőségek szintjén 

mérlegelve felvetődhet, hogy Szalay az említett időszakot szülővárosában, tán épp az 

érsek közvetlen szolgálatában töltötte. – A későbbiek során Szalay (ha úgy tetszik: 

Szallay, Sallay, Sallaj, Sallai) plébánosnak már csak az 1634 szeptembere előtt, 39 

éves korában, talán a plébániáján bekövetkezett haláláról értesülhetünk.41 Ennek 

anyakönyvi nyoma sem található ma már meg: a püspöki anyakönyvek csak 1687-től, 

a nagyszombati halottas anyakönyv 1651-től maradtak fenn. – Végezetül még egy, 

természetszerűleg kínálkozó következtetés, valamint egy feltevés. 1) Aligha férhet 

kétség ahhoz, hogy Szalay István művelt pap volt, jezsuita tanulmányaiból ismernie 

kellett Bellarminót is. 2) Amennyiben életrajzi adatai és tágabb családtörténeti adalé-

kai alapján feltételezhető, hogy közvetlen kapcsolatban állt az érsekkel, miért ne kép-

zelhetnénk el azt is, hogy esetleg lehetett annak irodalmi tevékenységében, ha nem is 

szerzőtársa, de valamilyen szinten szolgálatot tevő famulusa? (Netán, a családi és 

egyházi indokokon túlmenően, ez is oka volt annak, hogy 1630 után, a püspöki plé-

bániáról is gyakorta visszatért Nagyszombatba?) 

                                                           
38 Vö.: NÉMETHY, i. m., 230. 
39 Uo., 475. – A zárójelben közölt névváltozatot a Nomina Dominorum parochorum c. névjegy-

zék őrzi. A névjegyzékről l. a 24. jegyzetet. 
40 NÉMETHY, i. m., 906. 
41 Pázmány egyházlátogatási jegyzőkönyvei, i. m., 297. – Pozsony vármegye egyházainak vizitá-

ciójára 1634 szeptemberében és októberében került sor. Vö.: uo., 173. 
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Azt hiszem, akadnak ezen a képen olyan vonások, amelyeken érdemes elgon-

dolkodni, ha az önkényes értelmezéseknél és erőltetett érveknél valószerűbb adalé-

kokkal, feltevésekkel próbálunk Sallai plébános és a Pázmány–Sallai kérdés köze-

lébe férkőzni. És talán bizonyos kiindulópontokat is nyújthat a kép a téma további 

tanulmányozásához, a jezsuita források, a nagyszombati városi levéltár, de legfőkép-

pen tán a nagyszombati érseki levéltár fondjaiban folytatandó kutatásokhoz.42 

                                                           
42 Ezúton is köszönetet mondok Mészáros Klárának, a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Kéziratok, 

Régi Nyomtatványok és Ritkaságok Kabinetje vezetőjének a kutatásaimhoz nyújtott tájékoztatásaiért 

és segítségéért. 
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Bajáki Rita 

PÁZMÁNY IMÁDSÁGOS KÖNYVÉNEK UTÓÉLETÉHEZ 

„Ennec okaert, minap kegielmed itt Graeczben letébe, panaszolkoduán, mind maga, s’ 

mind a teob Magiar országhi kereztienec neuéuel, mely szükón es ritkan talaltatnec a 

mi Nemzetünc keozt, kereztieni imadsagos keoniuecske, Engemet arra inte 

kegielmed, hogy efféle aytatos kereztien keoniueczket irnéc.”1– olvashatjuk Pázmány 

Péter Grazban 1606-ban megjelent Imádságos könyvének ajánlásában. E szerint Kapi 

Anna Grazban járván kérte meg Pázmányt, állítson össze a hívők épülésére egy kato-

likus imakönyvet, amelyre nagy szükség volt szerte az országban. Pázmány, jóllehet 

külömb-külömb foglalatosságai voltak, több dolgai közt helyt adván elkészítette az 

imádságos könyvet. 

Az imakönyvre oly nagy szükség volt, hogy Pázmány életében még háromszor, 

1610-ben,2 1625-ben3 és 1631-ben4 kiadták. Az 1606-os kiadástól szerkezetében né-

mileg eltér a másik három editio. A második, harmadik és negyedik kiadás között az 

eltérés tartalmi szempontból lényegtelen, említésre csak az ajánlások közti különbség 

érdemes. Az első kiadásban Pázmány Kapi Anna asszonyhoz írt ajánlást, az 1610. 

évi, második kiadásban ezt megtoldotta a keresztény olvasóhoz írt elöljáró beszéddel. 

Az életében megjelent harmadik és negyedik kiadásban Pázmány csak a keresztény 

olvasóhoz írt elöljáró levelet. Az 1606-ban megjelent imakönyv elején még nem sze-

repel a későbbi kiadásokban megtalálható Az esztendörül és az ö részeirül szóló rész. 

Ezekből a kiadásokból viszont az 1606-os imakönyv végén található Rövid tanúság 

hiányzik. 

Kapi Annához írt ajánlásában Pázmány az imák keletkezéséről is szót ejt, misze-

rint „teob dolghaim keozt, egynehany aytatos keoneorgéseket, es halaadasokat szedec 

eozue, nem csak a Reghi zent Atiac irasibol, de legh feoképpen, a Zent Irásbol, hogy 

az Istennec, az Isten szaiábol szarmazot ighieckel keoneorgenénc, Mert noha a keoniu 

szelire fel nem iegeieztettem mindenüt a Z. Iras helieit, de mind az altal, e keoniube 

                                                           
1 RMNy, 945; PÁZMÁNY Péter, Kereztyeni imadsagos keonyv [...], †3r–†3v. 
2 RMNy, 1003.  
3 RMNy, 1345. 
4 RMNy, 1513. 
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foglalt imadsagoknac, csak nem minden része, a zent Irásbol vétetet.”5 Pázmány 

1610-ben Kapi Anna támogatásával – mint említettük – másodszor is kiadta imádsá-

gos könyvecskéjét. Ezúttal a keresztény olvasóhoz is írt elöljáró beszédet, melyben 

tájékoztatást ad arról, hogy egy eperjesi prédikátor maga nevével írásának „nagy ré-

szét ki Nyomtatá” Bártfán, és kijelenti, hogy azt magáénak el nem ismeri. Mihálykó 

János, a Wittenbergben tanult eperjesi származású evangélikus lelkész 1609-ben je-

lentette meg azt az imádságos könyvet,6 amelyre Pázmány hivatkozik. A kérdés adott: 

mit jelent, hogy „nagy részét ki Nyomtatá”, vagyis mennyiben vette át Mihálykó 

Pázmány művét, mit változtatott rajta, hogyan történhetett az, hogy egy evangélikus 

szerző csekély változtatással ad ki egy katolikus imakönyvet, valamint Pázmány ho-

gyan értékelte mindezt. 

Elsőként azt vizsgáljuk meg, mi a különbség az 1606. évi illetve az 1609. évi ima-

könyv között. 

Mihálykó János rövid ajánlásában a Szentlélek malasztját, hitben való nevelkedést 

és hosszú életet kíván Czobor Erzsébetnek és férjének Thurzó Györgynek. Az imák 

sorát Pázmány könyvének második fejezetével kezdi, amelynek címe Reggeli és esti 

imádságok és könyörgések. Ebből a fejezetből csak a reggeli imádságokat vette fel 

saját imái közé. Elhagyta a teljes első részt, Pázmány szavaival élve, „az Mi atyánk-

nak értelmes mondását ki hagyá, mintha ez ötet nem illetné, [...] az szent kereszt jel-

érül való tudományt elhalgatá, [...] de ezen kívül, az estveli könyörgéseket, az 

Litaniákat, és töb jeles dólgokatis ki törle az eo Nyomtatasában:”7 például Pázmány 

teljes harmadik, negyedik fejezetét, vagyis Az Isten jótéteményeiért való hálaadáso-

kat, illetve A prédikációhoz és a szent áldozathoz tartozó imádságokat. 

Az ötödik fejezetből elhagyta az Olvasót miként kelljen mondani című részt, 

amelyben Pázmány elmagyarázza, hogyan és miért kell a rózsafüzért imádkozni, va-

lamint a Reggeli, déli, esti csenditéskor mondandó imádságot. Az ebben a részben 

található Tévelygések kigyomlálásáért, valamint Az Anyaszentegyházért szóló könyör-

géseket átveszi Mihálykó. Ezt teszi a hatodik fejezettel is, amely a Lelki javakért való, 

valamint a Hét fő vétek elleni könyörgéseket tartalmazza. Ebben a részben más imák is 

találhatók, amelyek közül Mihálykó a Halálos betegségben való embernek könyörgé-

sét, és a Halálra ítélt ember könyörgését hagyta el. Ugyanennek a fejezetnek része 

Pázmánynál Szent Brigitta asszonynak az igaz poenitentia tartásért 15 ájtatos imád-

                                                           
5 PÁZMÁNY, i. m. (1606), †3v. 
6 RMNy, 976; MIHÁLYKÓ János, Kereztién istenes es aitatos imadsagok, ez mostani nyomorúlt 

és veszedelmes üdökben minden kereztién és istenfélö embernek felötte szükségesek és hasznosok., 

Bártfa, 1609. 
7 PÁZMÁNY, i. m. (1610), Második elöljáró levél, ):( 5 v; ):( 6. 
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sági. Mihálykó az átvétel során elhagyta Szent Brigitta nevét, és a 15 imából három 

helyett más imádságot vett fel. A hetedik fejezetet mellőzte, mindössze két imát tartott 

meg, a Tévelygések kigyomlálásáért és Az egész Anyaszentegyházért címűeket. 

Mihálykó a Pázmány-féle imádságos könyv sorrendjéhez képest e két rövid ima he-

lyét megváltoztatta: ezeket saját könyvének elejére, a reggeli imádságok után tette. Az 

imakönyv nyolcadik részét teljesen elhagyta, amely a Szükölködö atyafiakért tartal-

maz könyörgéseket. A kilencedik részből, amely a Gyónáshoz és Úrvacsorához tarto-

zó könyörgésekből áll, Mihálykó pusztán négy könyörgést vett át, kilencet nem. Így 

mellőzte például a Gyónáshoz mit kelljen készülni című imát, a Tíz parancsolatot, Az 

Anyaszentegyház öt parancsát, viszont átvette a Gyónáshoz készülő ember könyörgé-

sei, illetve a Bűneink bocsánatáért címűeket, de Pázmánnyal nem egyező sorrendben. 

Ez a másik hely, ahol Mihálykó eltér a forrásában található sorrendtől, sőt, önállóan 

egy Pázmánynál nem található imát illesztett be, amelynek címe Bűnbocsánatért és az 

örök életért. A tizedik részben Pázmány hét zsoltárt idéz egymás után, illetve egyet 

később, valamint litániákat. Ez a rész szentekhez, angyalokhoz, apostolokhoz szóló 

könyörgéseket is tartalmaz, amelyben a segítségükért epedezik. Ezek után található 

Szent Bernát könyörgése, valamint Szűz Máriához himnuszok. Mihálykó a hét egymás 

után lévő zsoltárt vette át a Pázmánynál található sorrendben, valamint Bernát kö-

nyörgését. Mihálykó imádságos könyvének végén található még öt ima, A keresztény 

és Istenfélő asszonyállat imádsága ura távollétében című, A keresztény és Istenfélő 

házasok imája, A hálaadás mindenféle bajra, Az ember halálos szükségben és az Em-

ber betegségből felgyógyul címűek. Ezzel ér véget Mihálykó János munkája. Páz-

mány imakönyve végén a Rövid tanúság című függelék található. 

Összefoglalva: Mihálykó János imádságos könyve 221 oldal, ebből 25 oldal, amit 

nem Pázmánytól kölcsönöz, a Pázmánytól átvett imák 196 oldalt tesznek ki. Ez a 

mennyiség Pázmány imakönyvének körülbelül a harmada. Mihálykó imakönyvéről 

nem mondhatjuk, hogy megírása különösebb erőfeszítést igényelt, hiszen a munkája 

során leggyakrabban alkalmazott módszer nem az önálló alkotás, nem az átírás, nem 

is a szerkezeti változtatás, vagy a kompiláció, hanem a kihúzás volt. Mihálykó a Páz-

mány által kialakított sorrenden mindössze két esetben változtatott, valamint az erede-

ti corpust mindössze három helyen szakította meg más imádságokkal. A hatodik és a 

kilencedik fejezetben valamint az imakönyv végén az öt könyörgés esetében. 

Ezek ismeretében a későbbi érsek joggal méltatlankodhatott a keresztény olvasó-

hoz írt elöljáró beszédben, „Mikor pedig oluasny kezdettem vólna, eszemben vöm 

hogy sok helyén meg szaggatta, és az eo foltos teczésenek rongyáual béis tatarazta az 

én irásomat, [...] Annak okáért nem hogy jauallanám ezt az Eperjesi Predikátor mun-

káját, de söt inkab az benne való sok fogyatkozásokért gyalázom, és enymnek [!] nem 
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ismérem.”8 Pázmány tehát elítéli, megtagadja a Mihálykó által megváltoztatott ima-

könyvet. 

Ellentmondás található az átvétel nagy mértékének ténye, valamint Thienemann 

Tivadar 1922-ben az ItK-ban megjelent cikke,9 s rá hivatkozván az RMKT 8. köteté-

nek jegyzete10 között, melyek szerint Mihálykó művének eredetije egy XVI. századi 

szerző, Andreas Musculus imakönyve,11 amelyet egyházatyák írásaiból, elsősorban 

Szent Ágoston műveiből állított össze.  

Andreas Musculus imakönyve valóban megjelent önálló magyar fordításban, de 

nem Mihálykó János készítette, hanem Kecskeméti C. János, amely munkát 1624-ben 

Bártfán adta ki Klösz Jakab.12 A fordítás ajánlásából az derül ki, hogy Musculus mű-

véből egynéhány könyörgést Mihálykó János is fordított, de nem oly sorrendben, 

ahogyan az az eredetiben található, s a források megjelölését is elhagyta, ezért Kecs-

keméti C. János azt a könyvecskét „igiről igire” magyarra fordította. Ez a kiadás még 

egyszer lényegében változatlanul megjelent 1640-ben Lőcsén.13 

Kecskeméti C. János munkája kiforrott fordítói tehetségre vall,14 noha nem teljes 

fordítás. Musculus imakönyvének mind a 18 fejezetéből fordít, sorrendje az eredetivel 

megegyezik, de minden fejezetből elhagy egy-két könyörgést, imát.  

Mihálykó imakönyvét egybevetvén Musculuséval, elmondhatjuk, hogy egybeesés 

nem található. Mihálykó imakönyvének igen nagy része, majdnem 90%-a Pázmányé-

val azonos. A fennmaradó mintegy 10% nem egyezik Musculusszal.  

Mihálykó valamint Kecskeméti fordítása között, ez utóbbi előszavából sejthetően, 

nincs egyezés. Miért írhatta 1624-ben a fordító, hogy csak azokat az imákat ülteti át 

magyarra, amelyeket Mihálykó János nem fordított le? A válasz nem egyértelmű. A 

legvalószínűbb, hogy Kecskeméti C. János munkája során Musculus könyvének 

1562-ben megjelent elő kiadását használta,15 míg az én rendelkezésemre csak egy 

                                                           
08 PÁZMÁNY, i. m. (1610), Második elöljáró levél, ):( 5; ):( 6. 
09 THIENEMANN Tivadar, A XVI. és XVII. századi irodalmunk német eredetű művei, ItK, 1922, 

88–89. 
10 RMKT, 8, 515. 
11 Andreas MUSCULUS, Precationes ex veteribus orthodoxis doctoribus, Erfurt, 1562. 
12 RMNy, 1295; KECSKEMÉTI C. János, Szép és aytatos imadsagos könyveczke. Az reghi iras 

magyarazo doctoroknak és szent attyáknak, fö-keppen penigh az szent Agoston doctornak irásából 

egyben szedegettetet és szép rendben helyheztetet Andreas Musculustól. Magyarrá penig igéröl igére 

fordittatott [...], Bártfa, 1624. 
13 RMNy, 1835. 
14 VÁSÁRHELYI Judit, Egy jezsuita-ellenes vitairat és magyar fordítója, OSzK Évkönyv, 1981, 

Bp., 1983, 268. 
15 L. 11. jegyzet. 
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későbbi, Musculus által 1571-ben átdolgozott, majd 1581-ben Lipcsében kiadott pél-

dánya állt.16 A megoldás tehát a két Musculus-kiadás közötti különbség lehet. Ezek a 

vizsgálódások arra sem adnak egyértelmű választ, hogy hogyan alakulhatott ki Thie-

nemann Tivadarnak az a véleménye, mely szerint az eperjesi prédikátor eredetije a 

latin nyelvű imádságos könyv. 

A választ Mihálykó imakönyvének kiadástörténetében kereshetjük. Ugyanis az a 

munka, amelyre Pázmány az 1610-es második kiadás előszavában utal, csak az 1609-

es kiadás lehetett, Thienemann azonban Mihálykó 1630. évi kiadását vizsgálta, ame-

lyet 1931-ben, mint a legkorábbi ismert példányt említi Incze Gábor.17 Így Thiene-

mann is csak ezt láthatta 1922-ben. Ebben 73 ima található, amelyek közül 33 Páz-

mány könyvéből való. A fennmaradó 40 imáról közli Incze, hogy Musculus művéből 

való fordítás, amely művet teljességében Kecskeméti C. János jelentetett meg. Az 

összehasonlítást nem lehetett elvégezni, minthogy az 1630-as csepregi kiadás egyet-

len teljes példánya a sárospataki református kollégium könyvtárából Nyizsnij Novgo-

rodba került. Az 1630-as kiadásból összesen nyolc egész és nyolc féloldalnyi töredék 

maradt meg az Országos Széchényi Könyvtárban.18 Ez a néhány lap az 1606-os és az 

1609-es kiadásban is megtalálható Szent Brigitta könyörgéseiből tartalmaz részlete-

ket. Ezen felül Thienemann közlésére támaszkodhatunk, miszerint e csepregi kiadás 

ajánlását Farkas Imre könyvnyomtató írta, amiben megemlíti, hogy „ez szép imádsá-

gos könyvecskét, (mellyet az előtt egy néhány esztendőkkel Mihálykó János, az néhai 

Eperjesi Magyar Prédikátor dedicalt volt Thurzó György groffné Asszonyom őnagy-

ságának) magam költségén, az Nagyságod neve alatt kinyomtattattam egynéhány szép 

Isteni Dicséretekkel és Énekekkel egyetemben.”19 A fragmentum valamint az ajánlás 

részlete alapján biztos következtetést nem vonhatunk le. 

Ezért érdemes az összehasonlítást elvégezni Mihálykó imakönyvének többi kiadá-

sa vagyis az 1629-es,20 1640-es21 és az 1642-es22 kiadások, valamint Musculus műve 

között. Az RMNy tanúsága szerint készült egy kiadás az 1620-as évek körül,23 az a 

példány azonban elveszett. 

                                                           
16 Andreas MUSCULUS, Precationes... i. m. 
17 INCZE Gábor, A magyar református imádság a XVI–XVII. században, Bp., 1931, 126–127. 
18 RMNy, 1549. 
19 THIENEMANN, i. m., 90. 
20 RMNy, 1442. 
21 RMNy, 1818. 
22 RMNy, 1942. 
23 RMNy, 1229. 
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Az 1629-es lőcsei, Brewer Lőrinc által kiadott imádságos könyv teljes hasonlósá-

got mutat az 1609-es kiadással. A különbség pusztán az a három fohász, amely a lő-

csei kiadás végén található. E kiadás ajánlása Nyáry Krisztinának, gróf Thurzó Imre 

feleségének szól. Brewer Lőrinc a következőt írja ajánlásában: „egynéhány esztendő-

vel ez elöt, egy-néminémű Imádságos könjvecske bocsáttatot ki a’ bóldog emlekezetü 

Mihálykó Iános, Eperjessi Magyar Praedikátortól, az Tekintetes, és Nagyságos 

THVRZO GYÖRGY Groffné Aszszonyom, az Nagyságod Napa, Patrociniumja 

óltalma alat, és kölcségével”.24 Thurzó György felesége Czobor Erzsébet, neki aján-

lotta Mihálykó művét. Az ő fiuk, Thurzó Imre, kinek felesége Nyáry Krisztina, akihez 

Brewer írta ajánlását. Az RMNy ezen ajánlás alapján tételez fel egy kiadást az 1620-as 

évek körül, minthogy az ajánlásban szerepel Thurzó Imre, aki 1618. november 11-től 

1621. október 19-ig, haláláig volt Nyáry Krisztina férje. Nem ritka eset, hogy ugyan-

az az ajánlás két kiadásban is szerepel. Sőt ez az ajánlás szerepel a szintén Brewer 

Lőrinc által kiadott 1642. évi lőcsei kiadásban, annak ellenére, hogy Nyáry Krisztina 

1641. február 17-én elhunyt. A fentiek ismeretében megállapítható, hogy Mihálykó 

János 1621 előtt halt meg, minthogy az ajánlásban boldog emlékezetűnek nevezi 

Brewer. 

Az 1640-es bártfai kiadást Klösz Jakab készítette. Ebben az imakönyvben már ta-

lálunk egyezéseket Musculus imakönyvével. A részletes elemzés eredménye: a 320 

oldalas imakönyvből 89 oldal egyezik Musculus imakönyvével, egyben Kecskeméti 

fordításával. Ebből a bártfai imakönyvből 137 oldal egyezik Mihálykó 1609-es kiadá-

sával, és tartalmaz 46 olyan oldalt, amellyel az 1610. évi Pázmány-féle kiadásban 

találkozhatunk.  

Az 1642. évi lőcsei, Brewer-féle kiadás, az 1640-es kiadással 7 oldal kiegészítés-

től eltekintve teljesen egyezik. 

Elmondható, hogy az 1630 előtt megjelent Mihálykó-féle imakönyvek nem mu-

tatnak rokonságot Musculus könyvével, az 1630 utániak azonban igen. Elképzelhető, 

hogy Farkas Imre volt, aki az 1609-es kiadást bővítette, s ezt nyomtatta ki Klösz Ja-

kab újra 1640-ben. A másik eshetőség, hogy Klösz Jakab volt az, aki Kecskeméti 

fordításából egészítette ki Mihálykó művét. A bártfai nyomda élén három generáción 

keresztül Klösz Jakabnak hívták a nyomdászt. Az idősebb, aki 1618–19 táján halt 

meg, jelentette meg Mihálykó imakönyvét. Unokája, aki 1622–1665-ig igazgatta a 

nyomdát, adta ki Kecskeméti fordítását, valamint az 1640-es imakönyvet. 

                                                           
24 „KERESZTENI Istenes és áijtatos IMADSAGOK, EZ Mostani nyomorult és veszedelmes 

vdökben minden keresztyén és Isten felö embereknek felötte igen szüksegesek és hasznosok. MOSTAN 

Vijonnan Manuale helyet tisztábban ki bocsáttattak. LÖCSEN Nyomtattatot, BREWER LÖRINCZ 

által 1629”, (2)v–(3). 
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Ezekre a kérdésekre bizonyos források hiányában biztos választ adni nem lehet. 

Ami azonban egyértelműen szembetűnő, mennyire szabadon kezelik az imakönyvek 

anyagát a különböző felekezethez tartozó szerzők. A katolikus Pázmány imakönyve 

tovább él az evangélikus Mihálykónál, valamint az 1615-ben Prágában megjelent 

katolikus kiadásban.25 Andreas Musculus evangélikus imakönyve megjelenik egy 

református fordításában, és Pázmány imakönyvének kiadása után alig több mint har-

minc évvel megjelenik egy olyan imádságos könyv Bártfán, majd kis változtatással 

Lőcsén, amely mind az eredeti katolikus és evangélikus imakönyvből, valamint a re-

formátus fordításból is tartalmaz részleteket. 

A fentiek értelmezéséhez visz közelebb Szabó András gondolata26 Pázmány 1606. 

évi imádságos könyvének hasonmás kiadásáról szóló recenziójában, mely szerint 

Pázmány imakönyve a frissen katolikus hitre tért protestánsok számára készülhetett, 

ezért is oly mérsékelt hangú a kiadás végén található hitvédő mű. Pázmány műve 

elsősorban a Szentíráson, valamint az egyházatyák azon művein alapszik, amely 

művekből a protestánsok is szívesen idéztek. Andreas Musculus maga is szíveseb-

ben fordult az egyházatyák műveihez, mert igazabb kereszténynek tartotta őket 

kicsinyes kortársainál. 

A XVII. század első felének imádságos irodalmáról tehát megállapíthatjuk, hogy a 

szerzők kis változtatásokkal kölcsönöznek egymástól, még nem teljesen rögzültek a 

különböző felekezetekre sajátosan jellemző jegyek. 

                                                           
25 RMNy, 1092; [FERENCZFFY Lőrinc], Imádságos keonyvechke magiar nielven, Prága, 1615. 
26 SZABÓ András,  Pázmány Péter: Keresztyéni imádságos könyv. Graz 1606, ItK, 1994, 279–280. 



 292 

P. Vásárhelyi Judit 

PÁZMÁNY VÉLEMÉNYE A MAGYAR NYELVŰ 

PROTESTÁNS BIBLIAFORDÍTÁSRÓL 

Pázmány Péter 1613-ban jelentette meg Kalauzát, a katolikus hit bizonyságait összefog-

laló monumentális munkáját. Már ebben az első kiadásban, majd az ezt bővítő 1623. évi 

másodikban és az 1637. évi harmadikban is a hitújítók tanításaival polemizálva fejtette 

ki a katolikus hitelveket. Összefoglalásából természetesen nem maradhatott ki a protes-

tánsok bibliafelfogásának a cáfolata sem. Igaz, már 1605-ben röviden foglalkozott e 

kérdéssel Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilván-való bizonysága 

című munkájában. A hetedik bizonyság szól ebben arról, hogy „az Új tanítók nem csak 

hamis magyarázattal megrútították az Isten igéjét: de sok egyéb módonnis 

megmarczongatták, elváltoztatták, megförtöztették az Istennek Testamentomát.”1 De 

még sem ebben a korai művében, sem a Kalauz első kiadásában nem foglalkozott a ma-

gyarra fordított protestáns Bibliával, csak ígéretet tett arra az utóbbiban, hogy rövid időn 

belül arra is sort kerít: „Az Magyar Bibliában, mennyi sok rút szennyet hattak az el for-

dultak és mint mocskolódtak az Isten szavával; ki nyilatkozik az magyarul fordítot Ke-

resztyén Bibliábúl: melyet ha az nagy Istennek kedves akaratja leszen, rövid üdön szem 

eleiben bocsátunk.”2 Erre az 1623. évi második kiadás III. könyvében kerített sort. En-

nek XII. része az Új tudományok hamisságának 11. bizonyságaként foglalkozik e kér-

déssel. Címe: Mert a’ Szent Irást rútúl meg-marczongiák.3 

A polémiában Pázmány kiindulópontja az, hogy a történelem folyamán minden 

eretnekség a Szentírásra hivatkozva fejtette ki, terjesztette el és igazolta tanításait. Sőt 

nézeteik igazolása érdekében még magának a Szentírásnak a „megvesztegetésétől” 

sem riadtak vissza. Ennek négyféle módja volt: némely bibliai könyveket megvetet-

tek; némelyeket megcsonkítottak; némelyekhez hozzátoldottak és/vagy a bibliai tex-

tust az anyaszentegyház tanításaitól eltérő módon hamisan magyarázták. A lutheránu-

sok és kálvinisták szerinte ugyanezt teszik. Nem tartják tiszteletben a római anya-

szentegyház tradícióját, s vitatják néhány, a római egyház által addig elfogadott bibli-

                                                           
1 PÖM, I, 393. 
2 PÁZMÁNY Péter, Kalauz, Pozsony, 1613, 295. 
3 PÁZMÁNY Péter, Kalauz, Pozsony, 1623, 323. 
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ai könyv hitelességét, mint pl. Tóbiás, Judit, Baruch, Macchabeusok, Ecclesiasticus, 

Bölcsesség könyve. „Azon-kivül, egyéb könyveknek darabját-is el-metélgetik, mint 

meg-tetczik az Molnártul ki-bocsáttatott Magyar Bibliából” (335). Pedig nincsen biztos 

módszerük a szent könyvek megismerésében és kiválasztásában. Téves ugyanis szerinte 

az újítóknak azon nézete, amely szerint az Ótestamentum könyveiről bizonyság tétetik 

az Új Testamentumban, és Kálvin azon nézete, hogy Isten szava megkülönböztethető az 

idegen szótól. Pázmány tétele az, hogyha a „Szentírásnak magán-való finyességéböl 

akár-ki meg-ismérheti az Szentírást, kétség-nélkül az Ecclesia is meg-ismérheti” (337). 

Szerinte mindenképpen annak, azaz az egyháznak a tanításából kell megtanulni, melyek 

a szent könyvek. Kálvin, Martinus Chemnitius német lutheránus teológus, stb. hasonló-

képpen gondolkodtak, csakhogy ők „ex testificationibus veterum” ill. „ex ecclesiae 

primitivae testimonio” indultak ki, tehát nem a korabeli egyház tanítását tartották mérv-

adónak e kérdésben, miként azt Pázmány vallotta (338–339). Pázmány egész 226-ig, 

Origenesig nem ismer lajstromot az ó- és új testamentumi könyvekről. Ebből arra a 

megállapításra jut, hogy az újítóknak sem lehet biztos módszerük a Szentírás könyvei-

nek megismerésére, s ebből egyenesen ateizmusukra következtet. 

Miután sorra cáfolja az újítók ellenvetéseit az ecclesia követésének jogosságával 

szemben, ismerteti a katolikus egyház tradícióját a szent könyvekről (344–346). Kr. u. 

400-ig sorolja fel visszafelé annak felfogását az ótestamentumi könyvekről. Az Új Tes-

tamentum könyveit illetően Euszebiosz és Origenész felfogásának az ismertetésével 

egészen 225-ig nyúl vissza. Nem tartja jogosnak az újítóknak azon felfogását, hogy el-

vetnek minden olyan könyvet, amely a zsidók kánonában nem volt benne. Nem kis 

csúsztatással erre az az ellenérve, hogy az Evangéliumok sem voltak abban benne, még-

is azokat elfogadják az újítók. Arra pedig, hogy a reformátorok elvetik mindazokat az 

újtestamentumi könyveket, amelyekben a „primitiva ecclesia” kételkedett, azzal vág 

vissza, hogy az apostolok levelei sem terjedtek ki keletkezésükkor az egész világra, s 

azokat az anyaszentegyház ismertette meg és terjesztette el mindenhol (347). 

Tehát szerinte az újítóknak nincsen hiteles és biztos módszerük a szent könyvek 

megismerésében és kiválasztásában. 

A következő, Pázmány által vitatott kérdéskör az, hogy a szent könyveknek nin-

csen „igaz bötüje az újítóknál”. Oka ennek az, hogy az újítók elvetették az ecclesia 

által ezer éve használatban lévő Vulgata editiót. Az újítók fordításai ugyanis nem a 

Vulgata szövegén alapulnak, hanem – mint a Vizsolyi Biblia is – az Ótestamentum 

esetén a zsidó, az Új Testamentum esetén a görög nyelvű szövegeket vették alapul. 

Pázmány szerint ezért nincsen a Szentírásnak hiteles fordítása náluk, s természetesen 

Károlyi és Molnár tudománya sem hiteles: „Azért, az kik az Sz. Lélektül vezérlett 

Ecclésiának hinni nem akarnak az Sz. Írás bötüjérűl, csak az Károlyi vagy Molnár 
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tudományán éppítik hitelét az Sz. Irásnak, és azért hiszik, hogy ez az Szent Irásnak 

igaz bötüje, mert Molnár így fordította, az vagy hogy ö-néki így tetczik.” (348) 

Rájuk is érvényes, hogy a Szentírást „mosdatlan kézzel vesztegetik,” noha az el-

lenkezőjét híresztelik (348). Megjegyzése közvetlenül vonatkozik Molnár Albert kije-

lentésére az 1608. évi hanaui Biblia-kiadás bevezetőjéből: „én is ez második kibocsá-

táshoz [...] nem kezdettem bizonyára mosdatlan kézzel”.4 

Pázmány felfogásának igazolására magát a kálvinista Bézát idézte, aki szerint nin-

csen olyan Szentírás-fordítás, amelynek „inviolabilis autoritas”-a volna.5 Ezt ismerte 

el az 1604. évi angol, Hampton Court-i zsinat is, amelyen a király, I. Jakab úgy nyi-

latkozott, hogy Angliának nincsen jó bibliafordítása, ezért „uniformis Biblia-

fordításra” lenne szükség.6  

A zsidó szöveghez való visszanyúlást Pázmány azért nem javallja, mivel a 

rabbinikusok 500 táján Tyberias városában a zsidó szavak vokálisai helyére „punctokat 

[...] rendelének”. Ezek szerint ez a „sidó punctolt Biblia” az ő szerzeményük. A zsi-

dóban amúgyis egy szónak rengeteg jelentése van, ugyanannak a zsidó szövegnek a 

fordítói ezért igen eltérő fordításokat készíthetnek (350). 

A görög szövegű Biblia sem lehet biztos forrás az újítók számára. Igaz, hogy 400 

évig volt használatban, de az újítók sem ragaszkodnak teljesen szövegéhez, hanem 

sokszor élnek helyette a római ecclesia latin fordításával, amit Béza is „istenes” fordí-

tásnak ismert el (352). 

Pázmány kérdése ezek után az, hogyha a Bibliának zsidó és görög szövege oly 

sok helyen „kétes, [...] meghamisíttatott [...] meg-vethetö”, akkor miért nem vetik el 

ezeket az újítók, és miért appellálnak mégis rájuk ahelyett, hogy a Vulgata editióval 

élnének (353). 

A bizonytalanságon kívül felette veszedelmeseknek is tartja a zsidóból újonnan 

fordított Bibliákat, konkrétan Sebastian Münster (1525), Oecolampadius (1526), 

Conradus Pellicanus (1543) és Immanuel Tremellius (1590) zsidó „bötüből” készült 

latin versióit. Ezek szerinte aláássák a régi Biblia hitelét és tekintélyét, botránkozást 

és háborúságot keltenek a keresztények szívében, nem lévén mások, mint „egy-

nehány grammatikusoknak bizonytalan, állhatatlan és egy-mással ellenkező 

grammatikálásai” csupán. Példaképpen Joannes Cochlaeus De novis ex Hebraeo 

translationibus Sacrae Scripturae disceptatio című könyvéből7 idézi a 109. (=110.) 

                                                           
4 SZENCI MOLNÁR Albert Válogatott művei, kiad. VÁSÁRHELYI Judit, Bp., Magvető, 1976, 226. 
5 Praefatio Novi Testamenti ad Reginam Angliae, anno 1588. edita. 
6 Jakab király kezdeményezésére a korabeli angol szaktekintélyek közös munkájaként 1611-ben 

látott napvilágot az ún. „King James Version”, az angol „Great Bible Authorized Version”-ja. 
7 Ingolstadt, 1544. 
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zsoltár harmadik versének különböző verzióit: Luthertől, Pellicanustól, Münstertől, a 

tigurumi Bibliából, Tremelliustól, Károlyi Gáspártól és Molnártól. Az utóbbiban 

nyolc szó betoldását konstatálta Pázmány. Ezt valószínűleg az 1612. évi kiadásból 

vette, mivel ott a betoldott szavak kurzív szedéssel különülnek el az eredeti szövegtől. 

Az ebben az egy versben tapasztalható, valóban nagy eltérésekből egyenesen követ-

kezik Pázmány következtetése: „gondold, mit miveltek az egész Bibliában!” (354) 

Az új fordítások Pázmány szerint az új tévelygések erősítését szolgálják változta-

tásaikkal és főleg apróbb betűkkel írt önkényes kiegészítéseikkel. A Kalauz harmadik 

kiadása8 a Biblia Tigurina előszavát idézi elítélően, amely az ezt a kiadást fordító Leo 

Juda fordítói módszerének lényegét abban foglalta össze, hogy nem szóról szóra for-

dított, hanem az értelem visszaadására törekedett.  

A sort Luther fordításának a kritikájával kezdi Pázmány. Szerinte Luther sok bib-

liai könyvet kihagyott, sokat meghamisított, kiegészítésekkel, elhagyásokkal és vál-

toztatásokkal élt. Konkrét példákat is mond Luther „czigányságára”. Célzatos módon 

mind az additióra (hozzáadás), mind a subtractióra (ellopás), s mind a multiplicatióra 

(elváltoztatás) felhozott példái olyan tanokat érintenek, amelyek a lutheránus vallás fő 

teológiai felfogását jelentik. Pázmány szerint pl. az „egyedül hit által igazul az em-

ber” (Rom 3,28) mondatban az egyedül szó Luther betoldása. Ugyanakkor Luther 

kihagyta fordításából Márk 11,26 verséből „hogyha mi meg nem bocsátunk, az mi 

mennyei Atyánk sem bocsát-meg nékünk.” Megváltoztatta, „megszaporítván az 

Szentírás szavait” a maga tetszésére pl. a Korinthusiakhoz írott levél 9:5. versét. Itt 

ugyanis uxor-ként (feleség) fordítja soror (nővér) helyett a nőket, akik az apostolokat 

kísérték, mintegy feltételezve és sugallva az apostolok házasodását (355–357). 

Luther után a „Molnártul nyomtatott Károlyi Bibliájának éktelensége” következik 

(357). Bőségesen hoz fel abból is példát a felesleges betoldásokra („rossz toldalé-

kok”), kihagyásokra („lopások”) és a szöveg helytelen értelmezésére („változtatások”).  

Ezután tér rá a Vulgata védelmére. Tisztának, igaznak tartja, bár elismeri, hogy 

lehet benne fogyatkozás és nyomtatási hiba, sőt azt sem vitatja, hogy „mindenütt 

szórul szóra fordíttatot volna az görög vagy zsidó bötü” (362), vagyis hasonló a vé-

leménye ellenfeleiével, de ennek ellenére örök tekintélynek gondolja azt, amelyben 

„igazán és azon értelemmel let az forditás, mellyel az Istentül kiadatot” (363). Conradus 

Pellicanus pozitív véleményét is idézi a Zsoltárok könyvének Vulgata-beli fordításá-

                                                           
8 „Praefat. Tigurin. Biblio. de Leone Iuda sic scribit: In vertendo non fuit superstitiosus: 

Sensum enim reddidit: Verbis non nimium affixus inhaesit. A verbis, quoties res ipsa ferebat, quam 

minimum recessit [...] Im hallod, hogy nem a bötűt, hanem a maga értelme-szerént-való 

magyarázattyát, Sensum, adgya előnkbe az újítók bibliája”, PÁZMÁNY Péter, Hodoegus, Pozsony, 

1637, 351. 
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ról, amennyiben az értelmileg a héber eredetinek kitűnően megfelel. Ez annyit jelent, 

hogy ugyanazt az értelembeli megfelelést – amelyet Leo Juda elveként korábban kri-

tizált Pázmány –, a Vulgata mellett érvelve pozitívumként használta fel. Ez az ellent-

mondás a harmadik kiadásban vált csak feltűnővé, mivel az előzőekben nem idézte 

Leo Juda fordítási elvét. (Valószínűleg 1623 és 1636 között jutott hozzá a Biblia 

Tigurina egy példányához és dolgozta bele a Kalauz harmadik kiadásába.) 

Majd Károlyi fordításának „csatázó levelére”, azaz a Vizsolyi Biblia elöljáró be-

szédére tér át, amelyben az a Deák Bibliát vádolja. Ennek az alfejezetnek a címében 

újra előfordul Károlyi neve mellett Molnáré is, mint a Bibliafordítás második kiadó-

jáé: „Mód-nélkül vádollya Károlyi és Mólnár az Deák Bibliát” (363), de Pázmány 

valójában Károlyi elöljáró beszédének megállapításaival folytat polémiát.9 Először is 

„Nem igaz, hogy [...]” kezdetű pattogó kijelentésekkel cáfol néhány, Károlyi által 

támadott Vulgata-beli helyet.  

A vádak cáfolata után foglalja össze Pázmány a katolikus egyház Bibliaolvasással 

kapcsolatos felfogását. Kétszeres hazugságnak tekinti – amit Károlyi a katolikusok 

szemére vetett, hogy „az községtül mindenestül meg-tiltyák az Bibliának olvasását és 

annak közönséges nyelvre-valo fordítását.” Pázmány szerint senkit nem tiltottak el a 

Biblia olvasásától, csupán azt parancsolta meg az egyház, hogy anyanyelvű Bibliát 

„engedelem-nélkül” ne olvassanak (364). Sőt e parancsolatot már fel is oldották az 

északi országokban, s ott a hívek a katolikus fordítást szabadon olvashatják. A refor-

máció után V. Pius pápa sem tiltotta meg az anyanyelvű Biblia olvasását, de azt csak 

a lelkipásztorok javallásával engedte meg. 

Pázmány két dolgot fűzött még hozzá kívánalomként a Biblia olvasásához: elő-

ször is nem kötelező a Bibliát olvasni. A hit hallásból van. Az apostolok sem követel-

ték meg ezt híveiktől és nem is fordítottak Bibliát, sőt sokan nem is tudnak olvasni. 

Másodszor pedig a Biblia sok olyan nehéz dolgot tartalmaz, amelynek igaz értelmét 

nem értheti meg senki sem magától; ahhoz a doktorok, papok, püspökök eligazítása és 

magyarázata szükséges. 

Károlyi további ellenvetéseit végső soron bagatellizálni igyekszik, lényegtelen, 

„apro dolgoknak” (369) minősíti azokat. S hogy Károlyi sok helyen „nem érti” a Vul-

gatát, azt hiányos tudásának és műveletlenségének tulajdonítja. 

Rövidebb fejezetben cáfolja a Vulgata „deáktalanságát”, „barbarizmusát” ért vá-

dakat. Károlyi ilyenekre csak felszínesen utalt, Pázmány mégis foglalkozott e kérdés-

sel. Béza és az egyházatyák egybehangzó véleményét idézi, hogy jobb a deákságban 

                                                           
9 Más, későbbiekben említendő utalásaiból világos, hogy Pázmány a Molnár-féle 1612. évi 

oppenheimi Biblia-kiadásból dolgozott. Ez közölte a Vizsolyi Biblia elöljáró beszédét is.  



 297 

vétkezni, mint homályosan fordítani a Szentírást. Majd az olvasó figyelmébe ajánlja a 

„fö tudós” kálvinista Alberico Gentile Liber de Latinitate veteris Bibliorum versionis 

male accusata című könyvét,10 amelyben a Bibliában található nyelvi barbarizmusok-

hoz hasonló példákat mutat be világi latin nyelvű írásokból (370).  

A Kalauz III. könyve XII. részének további paragrafusaiban Pázmány az újítók: 

Luther és Kálvin Szentírás-értelmezését támadja. Károlyira és a magyar Biblia-

fordításra ott már nem utal. Két ízben idézi viszont Molnár Albert Dictionariumát 

saját érvelése igazolására. Először akkor, amikor a Szentírás szavainak új, szokatlan 

jelentéseként Kálvin azon kijelentését vitatja, hogy az „aqua” nem vizet jegyez, ha-

nem lelket: „Aquam ergo et spiritum simpliciter accipio pro spiritu, qui aqua est.” (4. 

Institutio 16:25). Kár, fűzi hozzá, hogy az aqua = lélek azonosságot Molnár nem je-

gyezte fel Szótárában (372). 

Kicsit később Bézának az Apostolok cselekedetei 2:27-hez fűzött magyarázatát 

utasítja el. Béza ugyanis a „Christus lelke nem hagyatik pokolban” igében a lelken 

holttestet, a poklon koporsót ért. Molnár Dictionariumában természetesen ezeket a 

megfeleltetéseket nem találta meg Pázmány: „Ez-is jo vólna az Mólnár Dictionariumá-

ban: Anima, test; Infernus, koporso” – jegyzi meg (373). Érdekes, hogy nem ismerte 

Sylvester Jánosnak az Új testamentum-fordítása végén olvasható Tanuságát „az olyan 

igíkrül, melyek nem tulajdon jegyzísben vítetnek”.11 Pázmány további kifogása az 

volt, hogy „az Minden-napi kenyéren az Lutheristák, sarut, barmot, feleséget, gyer-

mekeket, szolgákat, böcsülletes tiszteket értenek”. Példaképpen a Molnár Bibliája 

végébe „ragasztot” énekre utalt, amelyben a mindennapi kenyéren jó házastársat 

„magyaráznak”. Idézete az 1612. évi oppenheimi Bibliában közreadott Mi Atyánk, ki 

vagy mennyekben, te fiaid szükségükben című versre vonatkozik. E számos magyaror-

szági forrásban előforduló ének Luther Vaterunser in Himmelreich című verse alapján 

készült. Szerzője ismeretlen.12 Molnár Albert mint katekizmusi éneket közölte. Páz-

mány az ötödik szakaszra gondolt Kalauzában:  

                                                           
10 E mű Alberico GENTILE Disputationes tres című, Hanauban 1605-ben megjelent munkájának 

harmadik része.  
11 Rendszerek: A kezdetektől a romantikáig, kiad. TARNAI Andor, CSETRI Lajos, Bp., Szépiro-

dalmi, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai, 1), 82–85. 
12 Répertoire de la poésie hongroise ancienne, Direction Iván HORVÁTH, assisté par Gabriella H. 

HUBERT, Paris, 1992, 906. 
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Mindennapi kenyerünket, 

Minden testi szükségünket, 

Hív szolgát, jó fejedelmet, 

Egyességet, békességet, 

Jó házastársot, bévséget, 

Adgyad nékünk ma ezeket. (122.) 

Pázmány további kritikája már nem a magyar Bibliára ill. Biblia-kiadásokra irá-

nyul, hanem általában Luther és Kálvin bibliaértelmezésére, ezért bemutatásától elte-

kintünk.  

*  

Pázmány bibliavitája tehát a Kalauz második, 1623. évi kiadásában teljesedett ki, és 

rögtön fő forrásává válhatott Káldi György Oktató intésének is, amely a katolikus 

bibliafordítás függelékelént jelent meg 1626-ban. Káldi Pázmánynál szűkebb témát 

választott magának: kizárólag Károlyi előljáró beszédének támadásait igyekezett 

meggyőzően cáfolni, majd Károlyi Vulgatával szemben emelt kifogásainak mintájára 

támadta Károlyi fordítását. Forrásanyaga szinte teljesen megegyezik Pázmányéval, de 

ő nem mint tudós teológus, hanem mint a magyar katolikus bibliafordítás elkészítője 

foglalkozott témájával. 

A Vulgata magyarra fordítását Pázmány nagyon helyesnek tartotta. Ismerjük 

1624-ben a Kempis-fordítása előszavában tett kijelentését, mely szerint „maga én a 

Biblia után nem olvastam könyvet, melynek előtte ezt nem ítéltem volna fordításra 

méltónak.”13 Ezért támogatta anyagilag is a Káldi-Bibliát, és adott megjelenésére en-

gedélyt.14 

1626-ban Pázmány újra foglalkozott e problémával. Ekkor jelentette meg Bécsben 

Az Sz. írásrúl és az anyaszentegyházrúl két rövid könyvecskék című művét.15 Az újí-

tók felfogását cáfolva lényegében itt is arról értekezett, hogy lehet-e a hit forrása 

                                                           
13 PÁZMÁNY Péter Válogatott művei, kiad. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1984 (Magyar 

Remekírók), 468. 
14 „Sacra Biblia per Reverendum in Christo Patrem Georgium Kaldi Societatis IESV 

Sacerdotem, vulgari Hungarica lingva versa, a doctis theologis visa et approbata, nihil habent 

impedimenti, quo minus in lucem emitti possint: facultatem concedimus, ut pro communi in Hungaria 

Ecclesiae Catholicae bono ac emolumento, imprimantur, presentium nostrarum litterarum vigore ac 

testimonio. Datum Tyrnaviae, in Curia nostra Archieposcopali, die tertia mensis Aprilis, Anno Do-

mini M.DC.XXV.” = KÁLDI György, Szent Biblia, Bécs, 1626, Facultas, [ ]2 a. 
15 PÖM, V, 343–467. 
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egyedül a Szentírás, és hogy magyarázhatja-e akárki a Bibliát. Részben a Kalauzban 

elmondottakat ismételte meg, illetve foglalta össze, s sok esetben a Kalauz megadott 

helyeire irányította olvasóit. A magyar nyelvű protestáns Biblia-fordítással csak érin-

tőlegesen foglalkozott. A Biblia-fordítások első számú fogyatkozásának azt tartotta, 

hogy nem szóról szóra fordítják a Bibliát. Itt is Leo Juda törekvését kritizálta, aki ki-

zárólag a bibliai szöveg értelmének visszaadására törekedett. Ennek az elvnek a köve-

tése a bibliai szöveg megváltoztatását hozza Pázmány szerint magával. 

A Biblia-fordítások fogyatkozása még az is szerinte, hogy a fordítók Krisztust és 

apostolait ismeretlenné kívánják tenni. E tekintetben Pázmány elismerően szólt Káro-

lyi munkájáról. Károlyi ugyanis nem követte alapvető forrását, Tremelliust Krisztus 

és az apostolok nevének megváltoztatásában: „mert Tremellius (hogy-már a sidó 

bötüből) Jesust Jeschuá-nak; Moysest Mosché-nek; Jerusalemet Jeruschalaim-nak; 

Simon Pétert Schemeum Cyphá-nak; Tyrust Sidont Tzur-Tzaidonnak; Izaiast Jeschahiá-

nak; Jeremiast Jirmeiá-nak; Evat Ehanva-nak nevezi [...] Károlyi a magyar biblia-elöt-

való írásában azt fogadgya, hogy a Tremellius fordítását követi; de azért efféle rút neve-

ket nem mere kiírnyia; félvén, hogy a magyarok eliszonyodnak tőllök.”16 

Érdekes módon a Tremellius-fordítás zsidó névhasználatát Pázmány a Kalauz má-

sodik és harmadik kiadásában is kritizálta (350. ill. 355.), s az utóbbiban a margóra 

írta latinul, hogy Károlyi nem követte azt. Erre részletesen csak a Rövid könyvecskék-

ben utalt.  

Az átvitt értelemben szereplő metaforák ellen itt is szót emelt. De nem vonatkoz-

tatta Károlyira, Molnárra, csupán Lutherre és Kálvinra.  

A Rövid könyvecskékre 1629-ben Pécsváradi Péter felelt. A Károlyit és Molnárt il-

lető néhány Pázmány-megállapítással csak érintőlegesen foglalkozott.17 Neki is fel-

tűnt, hogy Pázmány Leo Judát, a Biblia Tigurina fordítóját jogtalanul vádolja pontat-

lansággal amiatt, mert azt az elvet vallotta, hogy elsősorban a Biblia értelmének visz-

szaadása a fontos: „Mert nem igaz, hogy Leo Judas, Isten igéje gyanant az maga ér-

telmét elegyitötte volna az ű forditasahoz. Mert ebböl az propositioból: Leo Iudas 

nem forditotta szóról szóra az Bibliat. Ez a Conclusio nem jű ki: Azert az maga 

tulaydon értelmét irta be az Bibliaba Isten igeje gyanant.” (169). Pécsváradi 

Tremellius névközlési eljárását is védelmébe veszi. Hiszen azzal, hogy Tremellius az 

eredeti szír illetve zsidó szavakat deák betűkre átírta, az volt a célja, hogy az eredeti 

alakok hangzását megőrizze (174). 

                                                           
16 Uo., 373. 
17 PECS-VARADI Peternek Feleleti Pazmany Peternek, esztergami erseknek ket könyvetskeire, 

mellyeket az Szent Irasrol es az Anyaszent-egyhazrol irt, Debrecen, 1629, 172–174.  
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* 

Már korábban is szokása volt Pázmánynak, hogy vitairataiban Molnár Bibliájának 

szövegéhez folyamodott. Valószínűleg azért, mivel nem volt még 1626 előtt magyar 

katolikus fordítás, illetve a kálvinisták ellen hatásos érvnek számított, ha éppen azok 

bibliaszövegét olvasta fejükre az ellentábor vezére. Az 1620-ban megjelent Rövid 

felelet két kálvinista könyvecskére című vitairataira utalunk, melyeknek egyike okát 

adja, miért nem felelnek az kálvinista prédikátorok az Kalauzra. Ebben Pázmány Mi-

lotai Nyilas Istvánnak a Kalauzt bíráló, ma ismeretlen vitairatára is válaszolt.  

Milotai ebben azt a kijelentést tehette, hogy a Kalauz azért nem méltó feleletre, 

„mert soha szem olyan könyvet semmiféle nyelven nem látott, kinek az margóján 

annyi vide supra, vide infra, lásd oda feljebb, lásd oda alább volna, mint az Kalaúz-

ban. Ezerkétszázhatvanháromszor igazit oda feljebb s oda alább, annyira megtanulta 

tapogatni az felit és az alját. Efféle vide supra-val s vide infra-val ki veszekednék?”18 

Pázmány azonban ismer ilyen könyveket: „Mert az kálvinista Bibliában, melyet 

Tremellius kibocsátott deákul, sőt az Molnár Magyar Bibliájának szélin is, sokképpen, 

többször vagyon írva az supra, infra, hogysem az Kalaúz-ban. Az Molnár Magyar Bib-

liájának csak az Mózes könyveinek karéján, nagy künnyen, háromszázharminckétszer 

számláltam ezeket az szókat: supra, infra, sőt azon Magyar Bibliának két rövid 

caputjának az szélin, úgy tetszik, ezt a két szót: supra, infra huszonkilencszer találtam.”  

Részletesen fejtegeti az ilyen jellegű utalások értelmét is, és azt a Bibliának is és az 

Kalauznak is erényeként tünteti fel: „Ennek fölötte, egy hely az másiknak értelmére vi-

lágosságot adhat: amit együtt rövideden említ az Írás, azt másutt bővebben megmagya-

rázhatja. Azért, hogy mindenüvé ne kellessék beírnya mindeneket, és hogy azonegy 

dolog sokszor elő ne kerüljön az Írásban: hasznos és ugyan szükséges is, hogy egyik 

hely az másikra mutasson [...] Az kálvinista könyvekben, elhittem, efféle egybecsatlott 

és kötözött írást nem láttak az prédikátorok; mert mind hitek s mind írások olyan, mint 

az széltűl ide s tova hányatott polyva, melyet nehéz egybekötözni.”19 

Tehát Pázmány e tekintetben kiemelte Molnárt kálvinista társai közül, és elismerte 

Bibliakiadásának konkordanciáit. A margón jó filológusként Molnárnak az 1612. évi 

oppenheimi nyolcadrét kiadására utalt.20 A Rövid könyvecskék a Kalauz második ki-

adásában is megjelent. Így Pázmány Károlyit és Molnárt illető bibliakritikája és a 

Molnár-féle bibliakonkordancia pozitív megítélése 1623-ban ha nem is egymás mel-

lett, de ugyanabban az egy kötetben olvasható volt. 

                                                           
18 PÁZMÁNY, 13. jegyzetben i. m., 414. 
19 Uo., 415. 
20 „Edit. Oppenh. Anno 1612. in octavo” – PÁZMÁNY, 15. jegyzetben i. m., 259. 
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* 

Bármennyire élesen kritizálta is sokszor Pázmány a magyar nyelvű protestáns biblia-

fordítást, azért több vonatkozásban is pozitívan értékelte. Semmiképpen sem akarta 

megsemmisíteni. Miként – ahogyan Péter Katalin az előző Pázmány-konferencián 

rámutatott – Pázmány felismerte, hogy a protestantizmussal együtt kell élni.21 Érde-

kes, hogy a Kalauz harmadik kiadásában, 1637-ban, amikor már több mint tíz éve 

megjelent a katolikusok magyar nyelvű Bibliája, Pázmány egyáltalán nem buzdított 

annak használatára. Csak a Káldi-fordítás elején, az általa adott jóváhagyás szövegé-

ben mondta ki, hogy „pro communi in Hungaria Ecclesiae Catholicae bono et 

emolumento” azaz a magyarországi katolikus egyház javára szánta a Káldi-féle fordí-

tást. Ellentétben Káldival, aki nyomatékosan kimondta, hogy azért fordította le a Bib-

liát, hogy kizárólag azt és ne a Vizsolyi Bibliát olvassák a hívek.22 

Pázmány Káldival ellentétben tehát nem viseltetett ennyire elutasítóan a Vizsolyi 

Bibliával és újabb kiadásaival szemben. Ugyanúgy, ahogy Molnár Albertről is felje-

gyezték, hogy felülemelkedve a felekezeti ellentéteken és az őt ért támadásokon – 

örömmel nyugtázta a katolikus magyar nyelvű Biblia megszületését. 

Szini István, Gyulafehérváron működő jezsuita ugyanis úgy tájékoztatta a római 

rendi generálist 1628. május 28-án: „Biblia Sacra magnum applausum habent vel ipso 

Alberto Molnaro teste.” – ami annyit jelent, hogy a „Magyar (katolikus) Biblia nagy 

tetszést arat, amit maga Molnár Albert is tanusít!”23 

                                                           
21 PÉTER Katalin, Pázmány Péter és a protestánsok, Confessio, 1988/2, 91–94. 
22 KÁLDI György, Oktató intés = Szent Biblia, Bécs, 1626, 43–44. 
23 LUKÁCS László, Újabb adatok Káldi Bibliafordításának történetéhez = Káldi György Társa-

ság Civitas Dei évkönyvei I. 1956, I, 24. Vö.: VÁSÁRHELYI Judit, Néhány adat Szenci Molnár Albert 

munkásságához = Collectio Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, szerk. GALAVICS 

Géza, HERNER János, KESERŰ Bálint, Szeged, 1990, 266. 
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Ács Pál 

JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA.  

PÁZMÁNY ÉS JOSEPHUS FLAVIUS*  

A katolikus egyház a pünkösd utáni 9. vasárnapon hagyományosan megemlékezik 

Jeruzsálem Kr. u.. 70-ben történt lerombolásáról.1 Ismeretes, hogy Pázmány Péter e 

napra rendelt prédikációja „Jeruzsálemnek és a zsidó nemzetnek utolsó romlásárúl”2 – 

voltaképpen Josephus Flavius-adaptáció.3
 

Pázmány a prédikáció műfaji keretei között egy kerek elbeszélést ad elő. Nem a 

szentbeszédekben megszokott prédikációs exemplum ez,4 nem pusztán az argumentá-

ció része, nem is retorikai díszítőelem. Nem valamely erkölcsi dörgedelem megtámo-

gatására szolgáló történeti érv, hanem egy irodalmi eszközökkel kifejtett történelmi 

gondolat.5 Ebben a nemben egyedülálló elbeszélés ez a tíz fólió terjedelmű beszéd a 

prédikációskötet szövegtengerében. 

Súlyos és mély értelmű mondandóját Pázmány egy teljes prédikáción átvezetett 

nagyszabású allegóriában kívánja kifejteni.6 

                                                           
*  A tanulmány megjelent: ItK, 103(1999), 551–560. 
1 Anselm SCHOTT, Das Messebuch der heiligen Kirche, Freiburg–Basel–Wien, 1966, 516–

519. 
2 PÁZMÁNY Péter, A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynehány 

innepekre rendelt evangéliumokrúl predikációk, Nagyszombat, 1768, 867–878. 
3 BENDI Nándor, Pázmány Péter prédikációi és az ókori klasszikusok, Székesfehérvár, 1910; 

Josephus Flavius latin fordításairól és átdolgozásairól l. Borzsák István, Jeruzsálem veszedelme; 

Josephus doctor = B. I., Az antikvitás XVI. századi képe: Bornemisza-tanulmányok, Bp., 1960, 183–

214; Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századól, kiad., bev. KECSKEMÉTI Gábor, NOVÁKY 

Hajnalka, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 1988, 425. 
4 BENEDEK Katalin, A prédikációs exemplum a régi magyar irodalomban = A magyar népmesék 

trufa- és anekdotakatalógusa (AaTh 1430–1639*), kiad. VEHMAS Marja, BENEDEK Katalin, Bp., 

1988, 23. – Magyar népmesekatalógus, 7/B. 
5 Az exordium, narratio, a propositio, a két részre osztott prédikáció és a conclusio ugyanazt a 

témát dolgozzák fel, melyet Pázmány a címben megjelölt. 
6 Vö. Peter BIETENHOLZ, Historia and Fabula. Myths and Legends in Historical Thought from 

Antiquity to the Modern Age, Leiden, 1994 (Brill’s Studies in Intellectual History, 59), 1–20. 
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Jeruzsálem pusztulását Pázmány egy történelmi világkorszak tragikus lezárása-

ként értelmezi. „Zsidó József” írása szerint Pázmány sorra veszi a pusztulás borzal-

mait: A négy éve tartó Róma-ellenes háború végén, a 70. év húsvétján Titus, a római 

hadvezér ostromgyűrűbe fogta Jeruzsálemet: „Tömve teli volt a váras minden országok-

ból öszvegyűlt zsidósággal.” Az ostromlott lázadók pártokra szakadtak, raboltak, gyil-

koltak, s felégették a városban felhalmozott élelmiszertartalékokat. „Így 

bérekesztetvén a zsidók hamar éhezni kezdének [...], a metélt széna csemege volt [...], a 

kamora-széken nyalakodtak, a száraz tehénganéjt kedves falatúl ették”. Egy Mária nevű 

„nemes, értékes asszony [...] szerelmes fiát megfőzé”, s azzal kínálta a pecsenyeszagra 

odagyűlő rablókat. Hegyekben álltak a holtak, az élők pedig egyre-másra átszökdös-

tek az ellenséghez, s lenyelt aranyaikat „egyenként ganéjokból” szedegették – ez sokak 

pusztulásához vezetett. Öthavi ostrom után végül elesett a város, s a templom porig 

égett: „noha Titus minden tehetségével igyekezett a tűzoltásra, de ellene nem állhata 

Istennek”.7
 

Pázmány szerint ezzel a zsidók nemzeti, történeti léte befejeződött: „Nemcsak 

elromlott a Kristus vérében mosdott háladatlan váras, hanem úgy romlott, hogy 

amint eddig ezer és közel hétszáz esztendő forgásában soha meg nem építtetett, úgy 

ezután is [...] soha váras nem lészen, soha meg nem épül [...], a váras és templom 

pusztasága [...] világ végéig marad, mert semmi erő azt soha fel nem építheti.” 8 

Ebből a nemzethalálból nincs feltámadás: „ollyanokká lettek, mint amaz átkozott 

fügefa, mellyrűl azt mondotta Kristus, hogy soha, örökké azon gyümölcs nem te-

rem”.9 

Prófétai jóslatok sokasága teljesedik be ezáltal. De nemcsak Ézsaiás, Dániel, Je-

remiás és maga Krisztus látták előre a végső napok borzalmait. Josephus Flavius ta-

núsága szerint „a szállás előtt egész esztendeig Jeruzsálem felett tüzes kard látszott. 

Húsvét napján éjszaka olly fényesség volt fél óráig a templom és oltár körül, mint 

nappal... Fényes nappal az egen szekerek és roppant seregek látszottak a váras kö-

rül. A papok pünkösd napján virradta előtt a templomba menvén nagy indulást hal-

lottak a Szentegyházban, ilyen szózattal [...]: jertek, költözzünk ki innen; mellyel je-

lentetett, hogy az őrzőangyalok, sőt, Isten őmaga veszni hagyák a Templomot. Egy 

Jésus nevű közember a váras szállása előtt utcákrúl utcákra járván csak azt kiáltotta 

[...], Jaj Jeruzsálemnek”. A jajveszékelést hét évig nem hagyta abba – ekkor ezt kiál-

                                                           
07 PÁZMÁNY, i. m., 870–871; vö. JOSEPHUS FLAVIUS, A zsidó háború, ford. RÉVAY József, Bp., 

19645, V/2–VI/4. 
08 PÁZMÁNY, i. m., 873. 
09 Uo., 877. 
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totta: „jaj immár nékem is; azon szó közben a római vitézektűl béhajított kő agyon-

ütötte”.10 

Pázmány szerint a pusztulás iszonyú, de mindez mégsem a történelmet alakító, 

bosszúálló Isten megmásíthatatlan tervének része. „Nem cselekszi ezt a nagy ir-

galmú Isten. Azt akarja, hogy senki el ne vesszen, hanem mindnyájan üdvösségre 

jussanak.”11 A zsidók is elkerülhették volna végzetüket, ha megismerték volna 

Szabadítójukat: „a fecske és gólya eszébe veszi a tavasz közel voltát, de a zsidók 

nem ismerték a messiás látogatását”.12 Nem negyven nap türelmi időt kaptak, mint 

egykor Ninive, hanem negyven évet. A vízözön, az asszír hódítás, a babiloni fog-

ság mind-mind elkerülhető lett volna. Jeruzsálem utolsó romlása sem következett 

volna be, ha a zsidók felismerték és elfogadták volna Jézus Krisztust.13 

* 

Pázmány előtt már sokszor, sokan elmesélték ugyanezt a történetet, s nem ritkán von-

tak le belőle hasonló tanulságot. Sem az elbeszélésmód, sem az interpretáció nem 

mondható eredetinek. A XVII. század első harmadában, Magyarországon mégis 

mindez sajátosan új jelentéstartalmat hordozott. Az újszerű gondolatok főként a 

bűn és bűnhődés kérdéskörében és e problematika apokaliptikus értelmezésében 

mutatkoznak meg. 

Többen rámutattak már arra, hogy ebben a prédikációjában Pázmány az elmúlt 

XVI. század reformátorainak kedvelt paraboláját, a „magyar–zsidó történelmi sors-

párhuzamot”14 eleveníti föl: „És hogy messze ne nézzünk, a mi édes hazánk szebb és 

jobb része rabságra jutott, tősgyökeres, nagy, úri és régi nemes nemzetségek a föld 

színérűl eltöröltettek, a nyomorúlt község nagy részre pogány igájában nyomorog, a 

hátramaradott kevés nemesség óránként fejére várja a sujkot [...], ha a zsidóknak nem 

kedvezett Isten, néked sem kedvez, akar ki légy, ha a zsidók vétkeit követed, a zsidók 

romlását szenveded.”15 

Borzsák István szerint az a helyzetkép, melyet Jeruzsálem pusztulása kapcsán már 

Bornemisza Péter is lefestett a töröktől szorongatott Magyarországról, voltaképpen a 

                                                           
10 PÁZMÁNY, i. m., 870; JOSEPHUS, i. m., VI/5. 
11 PÁZMÁNY, i. m., 868. 
12 Uo., 875. 
13 Uo., 868. 
14 HORVÁTH János, A reformáció jegyében, Bp., 1957, 315; KLANICZAY Tibor, A magyar re-

formáció irodalma = K. T., Reneszánsz és barokk, Bp., 1961, 76–82. 
15 PÁZMÁNY, i. m., 877. 
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költő Zrínyiig elevenen él, jóllehet a reformáció első nemzedékei nem fogalmazzák 

meg egyértelműen a törökkel szembeni fegyveres ellenállás szükségességét.16 

Bitskey István később több tanulmányában is hivatkozik Borzsák Bornemisza-

könyvére, s Pázmány Jeruzsálem-prédikációját Zrínyi „interkonfesszionális” (fele-

kezetek közötti), törökellenes nemzeti programjával állítja párhuzamba.17 Pázmány 

„interkonfesszionalizmusa” Bitskey szerint különösen ebben a prédikációban mu-

tatkozik meg, melyben a „protestáns történetfelfogásnak azokat az elemeit, ame-

lyek Magyarország sorsának bemutatását szolgálták [...], ugyanúgy fejtette ki, mint 

felekezeti vitapartnerei”.18 

Nehéz megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy Pázmány sorai „ugyanazt a hely-

zetképet vázolják fel, amelyet a wittenbergi történetszemlélet fogalmazott meg né-

hány évtizeddel korábban”, s ily módon húzhatnánk „gondolati ívet” Farkas András-

tól Pázmányon át Zrínyiig.19 Az argumentáció nagyfokú azonosságából ugyanis nem 

következtethetünk a mondandó lényegének azonosságára. Pázmány allegorikus hely-

zetértékelése szöges ellentéte a wittenbergi protestáns történetszemléletnek. 

Bornemisza Péter a Postillák IV. részében,20 valamint a Foliopostillában21 már 

Pázmányhoz hasonló részletességgel feldolgozta a Bellum Judaicum vonatkozó 

fejezeteit. Borzsák István elemzéséből kitűnik, hogy Bornemisza szerint Jeruzsá-

lem, egyszersmind Magyarország romlását főként a „röttenetes és iszonyú vétkek” 

okozták: „Az vének elbolondulának, az ifjak ellatródának, ki miatt ím országunk is 

úgy kezde járni, mint zsidóság.”22 Jeruzsálem pusztulása más protestáns prédikáci-

ókban is gyakran szerepel prédikációs exemplumként.23 Károlyi Gáspár Két köny-

vében – Melanchthon nyomán – a bálványimádás bűnének büntetéseként magya-

rázza Jeruzsálem és a magyarok vesztét.24 Magyari István szintén felsorolja Jeru-

zsálem romlásának főbb epizódjait, s figyelmeztet, hogy mindez „tükörül romlá-

                                                           
16 BORZSÁK, i. m., 200. 
17 BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., 

Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 867–868; UŐ., Pázmány és Zrínyi = R. Várkonyi 

Ágnes-emlékkönyv, szerk. TUSOR Péter, Bp., 1998, 320–332. 
18 BITSKEY, i. m., 1998, 330. 
19 Uo., 329. 
20 RMNy, 422. 
21 RMNy, 541. 
22 BORZSÁK, i. m., 200. 
23 DÖMÖTÖR Ákos, A magyar protestáns exemplumok katalógusa, Bp., 1992, (Folklór Archí-

vum, 19) No 36. 
24 Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor, kiad. SZABÓ András, Bp., Magvető, 1984 (Magyar Hír-

mondó), 64–66. 
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sunknak nevekedéséről való emlekezet volna”.25 Jól ismertek a téma verses feldolgozá-

sai is. Szilády Áron már 1896-ban figyelmeztetett arra, hogy ezeket a verseket érdemes 

lenne összevetni Pázmány prédikációjával.26 Farkas András Az zsidó és magyar nemzet-

ről szóló énekébe építi be Jeruzsálem veszedelmét,27 Madai Mihály és Csegedi András 

pedig Josephus Flavius latin átdolgozása alapján külön versezetben éneklik meg Jeru-

zsálem pusztulatát.28 Az aktualizálás ezekből a feldolgozásokból sem hiányozhat: „Meg-

tetszik rajtok [értsd: a zsidókon] Istennek haragja, / Itéletig ő nagy bosszúállása, / Az 

bűn ellen való ő nagy haragja, / Fertelmes életért bosszúállása.”29 

A Szigeti veszedelem „alapeszméjének forrásairól” szólva Klaniczay Tibor már 

összevetette Pázmány Péter és a XVI. századi reformátorok helyzetértékelését az 

ország romlásának okairól. Megállapította, hogy a protestánsok a „bálványozás” és 

keresztényüldözés mellett a tűrhetetlen mértéket öltő közbűnökben látták Isten ha-

ragjának eredetét. Ezzel szemben Pázmány kizárólag az eretnekség, vagyis a pro-

testantizmus terjedésében jelölte meg az isteni bosszú okát.30 

Pázmány Péter tehát úgy forgatja az Isten ostorát, hogy az lehetőleg legnagyob-

bat a protestánsokon csattanjon. Már Magyari István ellen írt „harcoló könyvében” 

szembeszállt a protestáns színezetű, jóllehet a protestantizmusnál jóval régebbi 

„bűneiért bünteti Isten a magyar népet” gondolattal.31 Szokása szerint vitapartneré-

nek érveit saját javára fordította: „Hogy penig nem mi, hanem ti légyetek nagyobb 

okai [értsd: az ország pusztulásának], az ti újonnan toldozott-foldozott, sok régen 

kárhoztatott eretnekségekből összvetataroztatott vallástokkal, mely (mint az 

viperakígyófiakról szokták mondani) megemészti azokat, akik őtet szülték és tartot-

                                                           
25 MAGYARI István, Az országokban való sok romlásoknak okairól (Sárvár, 1602), kiad. 

FERENCZI Zoltán, Bp., 1911 (Régi Magyar Könyvtár, 27), 161–162. 
26 RMKT, XVI/6, 364. 
27 Balassi Bálint és a 16. század költői, kiad. VARJAS Béla, I., Bp., Szépirodalmi, 1979 (Ma-

gyar Remekírók), 393–394. 
28 RMKT, XVI/6, 33; jegyzetek: 295–296; 153–187, jegyzetek: 345–364. 
29 Uo., 183. 
30 KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., 19642, 102; vö. TURÓCZI-TROSTLER József, Az orszá-

gokban való sok romlásoknak okairól: Forrástanulmány Magyari István könyvéről = T.-T. J., Ma-

gyar irodalom – világirodalom, Bp., Akadémiai, 1961, I, 152–155. – Magyari István kapcsolódik a 

török-kérdés lutheri–melanchthoni felfogásához, de az apokaliptikus felfogást már elveti. L. MAKKAI 

László utószavát Magyari új kiadásához: Bp., 1979, 193. 
31 ŐZE Sándor, „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet”: Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. 

századi nyomtatott egyházi irodalom alapján, Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1991 (Bibliotheca 

Humanitatis Historica a Museo Nationali Hungarico Digesta); FODOR Pál, Az apokaliptikus hagyo-

mány és az „aranyalma” legendája: A török a 15–16. századi magyar közvéleményben, Történelmi 

Szemle, 39(1997), 1–49. 
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ták, igen könnyű megmutatnunk. Mert ez az Istennek ostora avagy az egyéb rendbéli 

bűnökért vettetett mireánk, avagy az hit dolgaiban való tévelygésért [...] Tagadhatat-

lan dolog, hogy miúta ti ez világra hoztátok az új tudományt [...], azúta felnyittaték az 

emberek szeme minden gonoszságra és istentelenségre [...] Isten ostorit is ti gyümöl-

csötöknek nevezhetjük.”32 

A Felelet logikája egyúttal a Jeruzsálem-prédikáció logikája is. „Vajon mi volt 

oka a zsidók romlásának? Szent Pál világos szókkal két okát adja annak. Első: a 

hitetlenség [...], második a jóság fogyatkozása”.33 A két ok között ezúttal is ok-

okozati összefüggés van: „Mert ahol az igaz hit virágzik, ott állandó a birodalom, 

ahol pedig a hamis tévelygés elnyomja az igazságot, veszedelem követi az orszá-

got.”34 A fő ok tehát a hitetlenség, ebből ered a jóság megfogyatkozása. Márpedig 

láthattuk, hogy ez a közkeletű protestáns felfogásnak éppen a fordítottja. Hargittay 

Emil nagyon sok hasonló okfejtést gyűjtött össze Pázmány írásaiból.35 Látni fog-

juk, hogy ez az érvrendszer akár Josephus Flaviustól is eredeztethető.  

* 

A kardinális visszafogottabban polemizál a prédikációkban, mint pl. a Kalauzban36 

– ezt maga is nyíltan kimondja37 –, ez azonban csak műfaj- és stílusváltást jelent, 

szó sincs arról, hogy jottányi engedményt tenne a protestantizmus eszméinek, még 

akkor sem, ha ezek a nemzeti lét nagy kérdéseivel függenek össze.38 A küzdelem 

nem szünetel, csak a harc formája változik. Pázmány nem fogadja el az „Isten osto-

ra”-gondolat formájában jelentkező protestáns apokaliptikát sem. Hasonlóképpen 

                                                           
32 RMNy, 905;  PÁZMÁNY Péter Művei, kiad. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1983 (Magyar 

Remekírók), 16. 
33 PÁZMÁNY, i. m., 877. 
34 Uo., 878. 
35 HARGITTAY Emil, A politikai elmélet Pázmány tevékenységének hátterében = Pázmány Péter 

emlékezete, 405–448. 
36 KLANICZAY Tibor, Pázmány Péter = K. T., Reneszánsz és barokk: Tanulmányok a régi ma-

gyar irodalomról, Bp., 1961, 355–356; SZÁNTÓ Konrád, Pázmány főpásztori tevékenysége = Páz-

mány Péter emlékezete, 273–275. 
37 „A mostan támadott tévelygések ellen mivel bévséggel írtam a Kalauzban és egyéb harcoló 

könyveimben, nem akarom itt kétszerezni írásimat, hanem azokrúl ritkán és revideden emlekezem 

a prédikációkban”, PÁZMÁNY, i. m., 1768, IX. 
38 BITSKEY, i. m., 1998, 330. 
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utasította el Kalauzában a protestáns antikrisztológiát, hosszan bizonygatva, hogy 

nem a pápa, hanem Luther és Kálvin „az Antikrisztusnak hopmestere”.39 

Márpedig Jeruzsálem pusztulásának szimbolikája kezdettől fogva összefügg ezzel 

a témakörrel is: minden keresztény és zsidó számára az utolsó ítéletet, a harag napját, 

a történelem végét példázta, s részét képezte a legkülönbözőbb eszkatológikus elkép-

zeléseknek.40 Pázmány is utal erre a pünkösd utáni XXIV. vasárnapra írt első prédiká-

ciójában: „Mikor lészen az a romlás? [értsd: a jeruzsálemi Templomé]; Micsoda jelei 

lésznek a világ végének? Megfelelt mindkettőre a Kristus. És a mái evangéliomban a 

Templom pusztulásának, az advent első vasárnapi evangéliumban az utolsó itíletnek 

és világ végének elöljáró jelenségit adta”.41 

Lássuk hát, mi módon függenek össze a Jeruzsálem és a Templom pusztulásáról, 

valamint az utolsó ítéletről szóló prédikációk témakörei. 

A kikerülhetetlen végítéletben senki sem kételkedett, sokan sokféleképpen gon-

dolkodtak viszont Istennek a történelemben megnyilatkozó akaratáról, s arról, hogy 

betekintést nyerhet-e az ember ebbe a tervbe.42 

A Kr. u. I. századi zsidó közösségekben fokozatosan megerősödött az a meggyő-

ződés, hogy Isten előre meghatározta a történelem minden eseményének időpontját, s 

                                                           
39 PÁZMÁNY Péter, Isteni igazságra vezérlő kalauz, Pozsony, 1613, 646–676. (RMNy, 1059.) – 

Az európai protestáns antikrisztológiáról kimerítő összefoglalást nyújt Christopher HILL, Antichrist 

in Seventeenth-Century England, London–New York, 1990. Aegidius Hunnius wittenbergi profesz-

szor protestáns antikrisztológiáját Esterházy Tamás és Kürti István fordították magyarra: Sárvár, 

1602 (RMNy, 888). A magyarországi protestáns antikrisztológia kezdeteiről l. RÉVÉSZ Imre, Krisztus 

és Antikrisztus: Ozorai Imre és műve, Debrecen, 1928. 
40 HAHN István, Josephus és a Bellum Judaicum eschatologiai háttere, Antik Tanulmányok, 

1961, 199–219. – A Zsidó háború legjellegzetesebb epizódjai a kor szinte valamennyi apokaliptikus 

tárgyú teológiai értekezésében felbukkannak, többek között a Magyarországon is tanulmányozott 

angol szerzők írásaiban. Ioannes FOXIUS népszerű protestáns egyházi író pl. az Apokalipszis első 

harsonaszavaként értelmezi Jeruzsálem pusztulását (Eicasmi seu meditationes in sacram 

Apocalypsin, London, 1587, 74). William PERKINS ugyanebben a szellemben szól Isten végtelen 

türelméről: hosszan és kegyesen tűri az Úr a „zsidó rebellió”-t, s csupán e nép makacssága és meg-

átalkodottsága miatt kénytelen – ultima ratióként – az apokaliptikus büntetés eszközéhez nyúlni. (A 

Treatise of Gods free grace, and Mans free-will, Cambridge, 1605, 870). A XVII. századi közfelfo-

gás szerint Josephus műve a megélt háborús pusztítások és a természeti katasztrófák allegóriája volt. 

Daniel DEFOE beszámolója szerint az 1665-ös londoni pestist megelőzően Angliában láthatóak vol-

tak a Josephus által feljegyzett előjelek – A londoni pestis, ford. VÁMOSI Pál, Bp., 1967, 24–25; vö. 

Bryan W. BALL, A Great Expectation: Eschatological Thought in English Protestantism to 1660, 

Leiden, 1975 (Brill’s Studies in the History of Christian Thought, 12). 
41 PÁZMÁNY, i. m., 1768, 1154; vö. 1–21. 
42 BIETENHOLZ, Judaeo-Christian Eschatology = P. B., i. m., 118–126. 
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a világtörténet kiszabott periódusokon át halad célpontja, a messiási kor felé.43 Ebből 

a meggyőződésből a világvégére vonatkozó eszkatológikus számítgatások egész soro-

zata származott.44 A legtöbben a belátható jövőben várták a zsidók szenvedéseinek Dá-

niel könyvében megjövendölt végét.45 Josephus Flavius szerint a lázadó zsidók fanatikus 

hitét megsokszorozták a különféle messianisztikus jóslatok. Hahn István bizonyította be, 

hogy ezek jórészt a Dániel könyvére alapozott misztikus számításokon alapultak.46 A 

Judeát sujtó pusztításokat kedvező jelekként fogadták: a fokozódó borzalmakban „a 

messiás szülőfájdalmait” vélték felismerni.47 

Josephus sajátos nézőpontból látta és láttatta az eseményeket. A Róma-barát párt-

hoz tartozott, a rómaiak oldalán vett részt a végső ostromban, egyszersmind minden 

tőle telhetőt megtett azért, hogy népét kedvező színben tüntesse fel Vespasianus csá-

szár és a rómaiak szemében. Jártas lévén maga is a jósjelek megfejtésében, egészen 

másként értelmezte azokat, mint a népet „bolondító” álpróféták, akik optimisztikusan 

értékelték a nyilvánvalóan baljós jeleket – ezek jó részét Pázmány is felsorolja.48 

Josephus és a zsidó békepárt tagjai szerint a végpusztulást el lehetett volna hárítani, 

ha a zsidók felismerték volna a rossz ómeneket, melyek a rabbinikus hagyomány sze-

rint egymást követték már negyven évvel a szentély lerombolása előtt.49 

Josephus Bellum Judaicuma az események két egybefüggő, ám egymással hom-

lokegyenest ellenkező értelmezését örökítette az utókorra. Az egyik szerint a romlást 

megelőző jóslatokban egy megmásíthatatlan isteni terv kiszabott terminusa nyilatko-

zik meg. A másik szerint a zsidók maguk okozták vesztüket, mely szinte még az utol-

só pillanatokban is elhárítható lett volna. 

„Josephus doctor” keresztény interpretációjában mindkét álláspont helyet kapott. A 

középkori khiliazmus50 Wittenbergben új lendületet vett.51 Luther és Melanchthon egy-

                                                           
43 VERMES Géza, Jézus és a judaizmus világa, ford. HAJNAL Piroska, Bp., 1997, 65, 30. j. 
44 HAHN, i. m., 212. 
45 Dán 9,22 skk. 
46 HAHN, i. m., 207–210. 
47 Uo., 216, 90–91. j. – A Josephus Flavius által feljegyzett jóslatok történeti elemzését l. Ro-

bert Karl GNUSE, Dreams and Dream Reports in the Writings of Josephus: A Traditio-Historical 

Analysis, Leiden, 1996 (Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums und des Urchristentums, 

36). 
48 L. fent a 9. jegyzetet. 
49 A Pázmány emlegette negyven éves időköz motívuma mind a qumráni szekta apokaliptikus 

irataiban, mind az evangéliumokban, mind a rabbinikus hagyományban szerepel: HAHN, i. m., 216.  
50 BÁN Imre, Dante és a joachimizmus = B. I., Dante-tanulmányok, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, 

KIRÁLY Erzsébet, Bp., 1988, 146–158, jegyzetek: 250–256; TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni 
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aránt fogékonyak voltak a misztikus kronológiák és az apokaliptikus számítgatások 

iránt.52 A Bellum Judaicumban olvasható jóslatok is beépülnek a lutheri–melanchthoni 

történelemszemléletbe: Hieronymus Rauscher Weissagung der Zerstörung Jerusalems 

(Jóslat Jeruzsálem pusztulásáról) című könyve Luther előszavával jelent meg 1552-ben.53 

Nem szükséges itt bemutatni, milyen hatása volt ennek a szemléletnek a XVI. századi 

Magyarországon. Bornemisza Péter írásaiban a protestáns apokaliptika és a nemzeti bűn-

tudat gondolata egységes, kiforrott történelmi világképet alkot. Ebben a gondolatkörben 

Jeruzsálem nevének a puszta említése eszkatológikus látomásokat gerjesztett: „Sodoma, 

Jeruzsálem, Magyarország” – így hangzik Bornemisza Péter rövid summázata.54 

Pázmány prédikációja nem néhány évtizeddel, hanem csaknem egy évszázaddal a 

wittenbergi apokaliptika kibontakozása után keletkezett. Ekkorra már a magyar re-

formátusok is módosították vagy elvetették a „birodalom átszármazására” vonatkozó 

spekulációkat.55 Újra meg újra erőre kapott viszont ez az eszme a protestáns eretne-

keknél, az unitáriusok és a szombatosok között.56 

Láthattuk, hogy Pázmány a Josephus által is vallott állásponton volt, hitt abban, 

hogy Isten ostora elhárítható lett volna a zsidók fejéről, s elhárítható a magyarokéról 

is – Jeruzsálem végzetét éppen ennek vétkes elmulasztásáért látta tragikusnak. Ez a 

történelemszemlélet összhangban áll a kardinális elszánt törökpolitikájával is.57 Elis-

meri Pázmány, hogy a keresztényeket Isten akaratjából pusztítja a török, a magyar 

                                                                                                                                           
kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1984 (Irodalom-

tudomány és Kritika), 103–155. 
51 Aby WARBURG, Pogány–antik jóslás Luther korából, ford. ADAMIK Lajos, Bp., 1986, 32 

skk.; André CHASTEL, Az Antikrisztus a reneszánszban = A. CH., Fabulák, formák, figurák, ford. 

GÖRÖG Lívia, Bp., 1984, 70–80; Robin Bruce BARNES, Prophecy and Gnosis: Apocalypticism in the 

Wake of the Lutheran Reformation, Stanford, 1988. 
52 ÁCS Pál, A Szent Makkabeusok nevei: Pseudo-Josephus mint Sztárai Mihály, Bornemisza Mik-

lós és Zombori Antal forrása, ItK, 101(1997), 199–216, 102–106. j.; vö. BÁN, i. m., 21. j. 
53 Vö. DÖMÖTÖR, i. m., i. h. 
54 SCHULEK Tibor, Bornemisza Péter (1535–1584): A XVI. századi magyar művelődés és lelki-

ség történetéből, Sopron–Bp.–Győr, 1939, 200–204, 280–290; Magyari István könyvének második 

része teljességében a pusztulások előjeleivel foglalkozik, ebben a fejezetben beszéli el Jeruzsálem 

veszedelmének példázatát is: i. m., 1911, 146–180. 
55 KECSKEMÉTI ALEXIS János, Dániel próféta könyvének magyarázata, kiad. SZUROMI Lajos, 

előszó GOMBÁNÉ LÁBOS Olga, Bp., 1974 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 3); l. a kötet előszavát. 
56 DÁN Róbert, Erazmus Johannis „világos bizonyítékai”, ItK, 87(1983), 120–129; KÁLDOS Já-

nos, Az erdélyi unitárius egyház Enyedi György püspöksége idején (1592–1597) = Europa–

Balcanica–Danubiana–Carpathica, szerk. MISKOLCZY Ambrus, Bp., 1995, 138–156. 
57 HARGITTAY Emil, Balásfi Tamás és Pázmány Péter politikai nézetei, Irodalomtörténet, 

1980, 134–147. 
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romlás eszkatológikus értelmezését mégis elutasítja: „Nem tudjuk, ha Isten [...] ezt a 

hadat teljes romlásunkra rendelte-e vagy csak próbánkra [...] Az Isten itíletinek fene-

ketlen mélysége vagyon, által nem érthetjük.”58 

Pázmány lendületesen ostorozza a zsidók „mostani” tudatlanságát, vakságát, sö-

tétségét: „setétségre vetemedett szívök bolondsága” – mondja –,
 

igazán
 

rajtok 

teljesedék, amit Jeremiás prófétával mondatott Isten: bolonddá lett az én népem, en-

gem meg nem ismert. Egyébre nincs esze, hanem uzsorára, csalárdságra, gonosz ke-

reskedésekre, jó tudományokra pedig teljességgel alkalmatlan.”59 „Sőt, a Szentírás 

ollyan nálok, mint a pecsételt könyv, mellyet kívül látnak, de fedél lévén szívökön 

nem értik, mi vagyon benne. Mert a Szentírás értelmének kulcsa Kristusnál vagyon 

[...] Azért, noha a zsidók késsel nem metélik és tűzbe nem vetik a Szentírást, de tudat-

lan és esztelen magyarázatokkal minden velejét megvesztegetik”.60  

Kik tehát ezek a „mostani” tudatlan zsidók, akiket Pázmány emleget? Vajon 

gondolhatunk-e tényleg a szombatosokra? Úgy vélem, hogy igen, rájuk is gondol-

hatunk.61 

A zsidózó „rajongók” között62 Erdélyben és a Hódoltságban valóban lobogott 

az egykori jeruzsálemi zelóták apokaliptikus tüze, s szívesen hallgatták „fanaticus 

chiliasták” jóslatait.63 Pázmány sem, de a református erdélyi fejedelmek sem szen-

                                                           
58 PÁZMÁNY 1. prédikációja a vízkereszt utáni 3. vasárnapra: Hogy minden dolgainkat Isten 

akaratjához kell alkalmaztatnunk = PÁZMÁNY, i. m., 1768, 262–263; vö. az advent 2. vasárnapjá-

ra írt 1. prédikációval (Miért sanyargatja Isten híveit a földön és ellenségeit gyakorta kedvekre 

tartja?), valamint a Kalauz III. könyvében a XI. rész 3. §-át: A török ellen való hadat tiltja Luther 

= i. m., 1613, 276–277. – A világvége időpontjára vonatkozó számítgatások nagy vitákhoz vezet-

tek a magyar protestáns felekezeteken belül is. A református Károlyi Gáspár (Két könyv, RMNy, 

192) és az unitárius Dávid Ferenc (Rövid magyarázat, RMNy, 232) ellentmondásos, kétkedően 

khiliaszta nézeteire vonatkozóan l. SZABÓ András szövegkiadását (i. m.), vö. RÉVÉSZ Imre, Deb-

recen lelki válsága, 1561–1571, Századok, 1936, 165–169; BALÁZS Mihály, Teológia és iroda-

lom, Bp., Balassi, 1988 (Humanizmus és Reformáció, 25), 180–182; RMKT, XVI/11, 445. 
59 PÁZMÁNY, i. m., 1768, 874–875. 
60 Uo., 876–877. 
61 „Azért Béza sem tagadja, és bév beszéddel előhozza Schlüsselburgius, hogy valamennyi 

éleselméjű tanítványi voltak Calvinusnak, majd mind arianussá, zsidóvá, vagy törökké lettek.” 

(PÁZMÁNY, Kalauz, i. m., III. könyv, 2. rész). „A mi boldogtalan üdőnkben [...] nemcsak a lutherista 

és calvinistaság, de a visszakeresztelő, szentháromságtagadó, szombatos zsidó és minden egyébféle 

tévelygés szabadságot nyere.” (uo., III. könyv, 3. rész). 
62 KESERŰ Bálint, „Rajongók” Erdélyben = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születés-

napjára, szerk. KOVÁCS András, SIPOS Gábor, TONK Sándor, Kolozsvár, 1996, 249 skk. 
63 A szombatosság sokáig, az 1638-as dési complanatióig „föltétlenül igen heterogén vallási 

mozgalom maradt” (KESERŰ, i. m., i. h..); KÁLDOS, i. m., 147. 
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vedhették őket. Korábban már kifejtettük, hogy Pázmánynak komoly szerepe volt 

abban, hogy Bocskai István fejedelem halála után Erdélyben jelentős politikai szerep-

pel bíró katolikus, főúri kör működhessen.64 Bethlen Gábor nemegyszer kedvezett 

ennek a csoportnak, s jezsuita források föl- fölröppentették azt a hírt, hogy a fejede-

lem katolizálni készül.65 Mindezen törekvések a heterodoxia elleni katolikus–

református összefogást is szolgálták. Ifjabb Székely Mózes66 és a zsidózók megítélés-

ben feltétlenül egyetértett Pázmány és az erdélyi fejedelem: „Nem tagadom, féltem 

Erdélyt is az Székely Mojzes támadásátúl. Mert aminémű embernek azt hallom, talám 

kevés munkával kedvet talál a töröknél” – írja a kardinális Rákóczinak 1634-ben. 

Végső soron ez a politika a szombatosokkal való végső leszámolást, az 1638 -as 

dési complanatiót érlelte. Erre az az I. Rákóczi György szánta el magát, akivel 

Pázmány bensőséges kapcsolatokat ápolt, s akinek Prédikációiból is elküldött egy 

„exemplárt”, „ne restellje általolvasássát, azt hiszem, hogy kegyelmed pápista pré-

dikációt talám nem is hallott. Ottan csak olvasni ne restellje kegyelmed” – írja.67 

Nem lehetetlen, hogy a „mostani” zsidókra szórt szidalmak a radikális reformáció 

köreiben egyre nagyobb erőre kapó zsidózókra és szombatosokra is vonatkoztak. 68 

Nemcsak a törökkel szemben, hanem ellenük is számíthatott Pázmány a református 

erdélyi fejedelemmel való „nemzeti” összefogásra. 

* 

                                                           
64 ÁCS Pál, „Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled”: Pázmány vitairata Bocskai haláláról, A Ráday 

Gyűjtemény Évkönyve, 7(1994), 32–45. 
65 Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók, kiad. BALÁZS Mihály, FRICSY Ádám, LUKÁCS László, 

MONOK István, I/2. Szeged, 1990 (Adattár XVI–XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 

26/2), 286, 287, 292, 340, 341. 
66 Ifjabb Székely Mózes neveltetéséről és vallásáról l.: SZAMOSKÖZY István, Erdély története, 

1598–1599, 1603, ford. BORZSÁK István, szerk. SINKOVICS István, Bp., 1977, 375, 326. j. 
67 Pázmány és I. Rákóczi György kapcsolatáról l.: R. VÁRKONYI Ágnes, Erdély és a törökkérdés 

Pázmány politikájában = R. V. Á., Europica varietas – Hungarica varietas, Bp., Akadémiai, 1994, 

37–61; I. Rákóczi Györgynek az unitarizmushoz és a zsidózókhoz való viszonyára SZILÁGYI Sándor, 

I. Rákóczi György, Bp., 1893, 310–318; az erdélyi szombatosságot sújtó dési complanatióról: 

SZALÁRDI János, Siralmas magyar krónikája, kiad. SZAKÁLY Ferenc, Bp., 1980, 192–194; KOHN 

Sámuel, A szombatosok: Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Bp., 1889, 214 skk.; DÁN Róbert, 

Székely Mózes „üszögi” és a dési végzés = D. R., Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon, Bp., Aka-

démiai, 1987, (Humanizmus és Reformáció, 13), 289–314. 
68 I. Rákóczi György szombatos-ellenes akciója jelentékeny „irodalmi” támogatásban részesült. 

LASKAI János, Jesus királysága = Laskai János válogatott művei, kiad. TARNÓC Márton, Bp., 1970, 

(Régi Magyar Prózai Emlékek, 2), 56–59, 415–476; GELEJI KATONA István, Titkok titka, RMNy, 

2103; vö. KOHN Sámuel, i. m., 215–216. 
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Jeruzsálem pusztulásának allegóriája kiválóan alkalmasnak bizonyult Pázmány 

számára, hogy a török pusztította magyarság helyzetéről átfogó történelmi értéke-

lést adjon. Elvetetette a zsidó–magyar sorspárhuzam protestáns felfogását: a pusz-

tulás okairól szólva a reformátorok által megfogalmazott érveket megfogalmazóik 

ellen fordította, a végromlás közkeletű apokaliptikus értelmezésével pedig az irgal-

mas Isten terveinek elfátyolozottságát állította szembe. 

A XVI. századi reformátorok, Pázmány, valamint Zrínyi történetszemlélete közt 

lényegesek a különbségek: a hasonló példázatokat nem egyformán értelmezték, a tör-

ténelmi kérdésekre más–más válaszokat adtak, s a „nemzeti egység”-ről mint a pusz-

tulásból kivezető útról is eltérően vélekedtek. 
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Kovács Sándor Iván 

HURIK ÉS ANGYALOK – PÁZMÁNY ÉS ZRÍNYI 

MENNYORSZÁGAI (I.) 

Az 1997/98-as tavaszi félév egyik szemináriumának bölcsészhallgatói azt a feladatot 

kapták, hogy két vers szövegét sorról sorra vessék össze egy Pázmány-prédikációval. 

Beniczky Péter: Hogy az Isten egyedül maga veri az hadakat és nem emberi erő által, 

Esterházy Pál: Az hadverés egyedöl Istentől van – ezt a két verset kellett össze-

hasonlítaniok a „Szent Márton püspök napján” A keresztény vitézek kötelességérül 

prédikáló Pázmány szentbeszédével (PÖM, VII, 679–693). Benkei Kovács Balázs, 

Herpai Péter, Kováts Nóra, Ozsvár Andrea, Palkó Balázs, Selmeci Anna csak úgy ontot-

ták a párhuzamokat, Császi Ádámnak pedig a prédikációt imitáló Beniczky-verset és 

a Beniczkyt parafrazáló Esterházy Pált kellett szembesítenie egymással. (Ezt a Császi-

dolgozatot 1998. május 13-án vitattuk meg; azóta újabb változata is elkészült.) 

A tanár a maga műhelyéből most a Pázmány és Zrínyi mennyországa című filoló-

giai esszé 1. részét: a Kalauz függelékeként megjelent A Mahomet vallásáról és a 

Szigeti veszedelem III. éneke közötti összefüggést mutatja be. A 2. rész A mennyei 

boldogságrul elmondott Pázmány-prédikációt (PÖM, VII, 136–157) és a Zrínyi-eposz 

XIV–XV. énekének mennyországképét vizsgálja. (Ennek még csak egyetemi 

előadásváltozata hangzott el 1998 tavaszán.) 

Előrebocsátandó, hogy Pázmány és a magyar barokk irodalom bontakozása közötti kap-

csolat már a század elejétől nyomon követhető. A költő Nyéki Vörös Mátyást Pázmány Pé-

ter fedezte fel és juttatta szóhoz grazi imakönyvében (1606), jó ízléssel arra kérve: a bűnbánó 

zsoltárok közül az ötvenedikkel ne bajlódjék, mert abból van már fordítása (alighanem 

Dobokay Sándor révén) Balassitól. Lépes Bálint végső dolgok „tükreit” szintén Pázmány 

ösztönözhette: a neki címzett latin dedikáció ezt is honorálhatja. Az aranysarkantyús vitéz 

Beniczky „hivatalból” is közel került a Pázmány-hagyományhoz, az esztergomi érseki udvar 

kapitánya volt. Esterházy – ha a napi politikában támadtak is súrlódásaik –  természetesen 

tisztelte, forgatta Pázmány prédikációit. Katolikus egyházi irodalmunk bölcsőrengetője 

azonban Zrínyi Miklósnak legfeljebb nevelésébe szólhatott bele. Zrínyit másfelé is vonta 

géniusza. Bajvívó heroizmusuk mégis közös, ékesszólói tehetségük, politikusi formátumuk 

is párba állítható, de – többek között – mi sem idegenebb a horvát bántól, mint a bíboros 
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érsek térítő intranzigenciája, az „egymásra írás” minden áron győzni akaró szenvedélye. 

Világképük, teológiai és világi determinációi merőben különbözők. 

Legfőbb professióját, az „országunk szolgálatjára” vállalt vitézséget Zrínyi külö-

nösképp nem úgy szemlélte, mint a főpap-prédikátor. Pázmány „a keresztyén vitézek” 

karakterét és „kötelességei”-t összegezve olyan „hadakozó emberek”-ről prédikált, 

akik „az Anyaszentegyház oltalmazó bajnaki”; akik a „hazánkban Sabariában szüle-

tett Szent Mártont” (PÖM, VII, 680), aztán Mauritiust, Szent Györgyöt, Achatiust, 

Alexandert, Flóriánt, Anastasiust, Gallicanust, Marcellust, Nicostratust” és „az egész 

légiókat”, a „hatezres szent hadakat” (PÖM, VII, 684) követik példaként. A Vitéz 

hadnagy intonációja és peroratiója szerint is „csudára méltó, hogy az Élő Isten, ura 

mennynek, földnek, legdicsőségesb nevei közé téteti azt: Seregeknek Istene” (Zrínyi 

Prózai művei, 1985, 107, 175). De Zrínyinek ehhez nem kell segítségül hívott barokk 

katalógus („Isaias ötvennyolcszor, hatvannégyszer Jeremiás és [...] az Ótestamentom 

kétszázszor nevezi Istent, Sabaot, Seregek Urának” – számolja ránk a Lépes módsze-

rét kedvelő Pázmány: PÖM, VII, 688); Zrínyi természetes tényként fogadja el, hogy a 

„legtündöklőbb, becsületesebb” vitézséget (107, 115) és a szerencsét Isten igazgatja: 

„egyedül a vitéz ez vitéz Seregeknek Istene: ha ő nem fog haragudni mireánk – teszi 

hozzá logikus következményként –, ád fejeinknek értelmet, szíveinknek bátorságot és 

dolgaink folyásának értelmet” (175). Az általam kiemelt értelem és bátorság a Páz-

mány-féle keresztyén vitézi attribútumok közül hiányzik; említésük mindenesetre nem 

következmény, hanem szónoki ellentételezés. Íme: nem „az ő karja és kardja, hanem a 

Seregek Istene hatalma szerzi a győzedelmet; Isten az, aki tanítja a vitéz ember kezét 

a hadakozáshoz és [...] oltalmazza. Annakokáért nem erőből vagy sokaságból, nem 

okosságból vagy bátorságból kell a győzedelmet reménleni, hanem Isten segítségéből 

és oltalmából” (PÖM, VII, 688). Az okosság és bátorság mellett Pázmánynál ott van 

még az erő. Mintha éppen erre felelne Zrínyi eposzával, az erőt is a Vitéz hadnagy-

beli értelem és bátorság mellé sorakoztatva (V, 13–14): 

Nem gondolhatjuk azt hatalmas vitézek, 

Hogy az mi kezeink, bár készek s kemények, 

Véghez ily rettenetes próbákat vittek 

Mellyekeért tisztelnek minket az emberek: 

Nagyobb erő volt az, mert az nagy Isten volt, 

Az ki miérettünk hatalommal harcolt, 

Kezünknek erőt, s szívünknek bátorságot 

Csinált, és az pogánytul elvette aztot. 
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A „hatezres szent hadból” (ha jól tudom) senki sem szerepel Zrínyi műveiben, de 

eposzából természetesen nem hiányozhatnak a Biblia kardos angyalai, mint ahogy 

prózai munkái is érvelnek a hős prófétákkal. A Vitéz hadnagyból, a Mátyás-

elmélkedésekből világi vitézkedők légiója sorakoztatható fel: Attila, Szent László, 

Nagy Lajos, Hunyadi János, Mátyás király, Kinizsi Pál, Svendi Lázár, Thuri György, 

szigeti Zrínyi Miklós... Az Anyaszentegyház szentjeit hadrendbe állító Pázmány ter-

mészetesen az ő dicsőséges tetteiket is nagyra tartja, s közülük Sziget hősét laudálja is 

abban a művében, amelynek történetszemlélete, politikai felfogása a legtöbb egyezést 

mutatja az író Zrínyivel. 

Ez a Mahomet vallásáról című értekezés (PÖM, III, 727–753). Rövidebb első ki-

dolgozása már az 1605. évi Tíz nyilvánvaló bizonyságnak appendixe volt (Mahomet 

vallása hamisságárul, PÖM, I, 557–573). A bőséges forráshivatkozásokkal teli Páz-

mány-tanulmány bővített változata a Kalauz első (1613), második (1623) és harmadik 

kiadásában is kapott helyet (1637). 

Sziget vitéz hősére Pázmány mind 1605-ben, mind húsz évvel később méltó mó-

don emlékezik: 

1605  

„Ő maga pedig Szolyman Szigetet 

megszállá, de mikor a vitéz Zrínyi 

Miklós erősen oltalmazná a helt, és 25 

ezer töröknél többet vesztett volna el, 

4. Septemb. bánattyában meghala 

Solyman. 7. Sept. megvövék Szigetet 

is, mert senki meg nem segíté.” 

(PÖM, I, 564.) 

 

 

1623 

„Szoliman Szigetet megszállá; és 

mikor a vitéz Zrínyi Miklós a régi 

igaz hitért és szép hazájaért emberül 

vitézkedék, bosszúban megfortyana és 

megdermede Szoliman, látván hogy 

megcsökönt szerencséje; mindazáltal 

halála után harmadnappal megvevék 

az erős házat a törökök” [a margón: 

„4. Septemb.”]. (PÖM, III, 741.) 

 

Csak egy pillanatra időzzünk el a különbségeknél. 1605-ben a fiatal gyóntató és 

tanár még leírhatta, hogy a szigeti hőst hagyták segítségnyújtás nélkül meghalni. 

1623-ban már nem: az esztergomi érsek-főkancellár, II. Ferdinánd megkoronázója 

hogyan tehetne szemrehányást Bécsnek?! A „régi igaz hit” is tendenciózus betoldás, 

mert a szigetvári hős még protestáns volt. (Lásd Benda Kálmán tanulmányát, Sziget-

vári emlékkönyv, 1966.) 

A költő Zrínyi Miklósnak megvolt könyvtárában a Kalauz második editióját rep-

rodukáló harmadik kibocsátás (Bibliotheca Zriniana, 1991, Nr. 493), s Zrínyi figyel-
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mét a Mahomet vallásáról minden sora leköthette. Pázmány ugyanis a magyar érdekű 

események kiemelésével összefoglalta és olykor személyes megjegyzésekkel kísérte a 

török terjeszkedésének teljes addigi történetét, görögországi és balkáni hódításaival 

együtt a „rácországi Szenderő” elfoglalásától (1437) Amurat szultán regnálásáig (1623). 

Hadd idézzem ezt a szép vallomását és tisztán látó figyelmeztetését: „Tükörid és 

példáid ezek tenéked, kedves hazám, megromlott Magyarország. Mert noha fazekad-

ban főtt dolgokból is tanulhatnál; de ha a magad sebhelyeit orcádon nem látod, ám 

csak szomszédodra fordítsad szemeidet. És abban bizonyos légy, hogy aki ördögnek 

szolgál, kínnal fizet néki; és ha ki ellenségével cimborál, forrót öntnek alája, ha eszén 

nem jár. Eszedbe veheted, hogy eleitűl fogva a keresztyének erejével vett erőt a török 

a kereszténységen, midőn barátság színe és segítség reménsége alatt egybebocsátván 

a keresztyéneket, addig fogyatta és erőtlenítette őket, hogy végre ellepte. Azért úgy 

tartsad a törökkel frigyedet, hogy semmi kísztetésére kardot ne köss a keresztyénség-

re. Mert ha külömben cselekszel, sem nemesebb, sem gazdagabb, sem okosabb, sem 

egyéb isteni és emberi jókkal bévelkedőb nem vagy Görögországnál; igába ejted en-

nél is inkább nyakadat. Hazája-gyűlölő, csak maga tisztessége-vadászó fiadnak tart-

sad, valaki arra akar vinni, hogy a mely úton Budád oda vagyon, most is azon sétálj és 

a török paissa alól lövöldözzed a keresztyénséget.” (PÖM, III, 738–739.) 

Az eposzra készülve, a Szigeti veszedelem írása közben Zrínyi biztosan fellapozta 

a Kalauz Mahomet-appendixét, mert a III. ének megformálása arra vall, támaszkodott 

rá. A török ifjú oly sokszor megcsodált éneke ugyanis a Mahomet hamis tévelygésé-

nek tíz jelensége Pázmány által előadott „balgatagságait és marcona kábaságait” 

visszhangozza. „De mivel szolgálnunk kell az eszeseknek és a gorombáknak is, egy-

néhány jelenségeit az Alcoran hamisságainak sommában foglalom” – kezdi Pázmány az 

„isteni igazság”-gal ellenkező Korán, a mohamedán szent könyv bizonyos állításainak 

cáfolatát. (PÖM, III, 742.) És így folytatja: 

„Második részének példáit sok volna mind előszámlálni. Egynéhánnyal megelég-

szem: I. Azt írja, hogy nem csak az angyalok, de az Isten is imádkozik Mahometért, 

mintha volna valaki nagyobb Istennél, kinek könyörögne és kitűl várna ő Szent Fel-

sége. II. Az égbe mondja, hogy egyszer ragadtatott, és oly közel volt az Istenhez, 

hogy kézíjből kétszer szinte az Istenig lőhetett vólna. Azt is e mellé veti, hogy az Is-

ten hat nap teremté az eget és a földet, azután osztán felméne az égbe, maga az okos-

ság arra tanít, hogy az Isten egy helyrűl másuvá nem mehet; mert mindenütt jelen 

vagyon. III. Azt írja együtt, hogy az Isten őnéki menedéket adott, hogy minden asz-

szonnyal tartóztatás nélkül szabadjában bagozhasson, még a maga saját atyja, anyja, 

nénje leányaival is. IV. Nem elégszik azzal, hogy e földön szabadossá tészi az embert, 

hogy annyi asszonnyal éljen, mennyit eltarthat: és ha valamelyikét megunja, cserében 
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másnak tukmálja vagy csak elvesse magátúl; hanem a fertelmes ember bordélyt akar 

csinálni mennyországból.” 

Ami most következik, az a mohamedán mennyország (a margójegyzet szerint a 

Coleum Mahometanum) leírása. Mindenben bővelkedő mennyei boldogság ez; az 

odajutott szerencsés férfiakat „fekete szemű, szemöldökű” hurik hada várja; „készen 

lésznek” fogadásukra mind a „szép leányok”, mind a „szép kisded csecsecskéjű” 

„tisztes menyecskék”. De íme az egész összefüggő locus: 

„Mert a mennyei boldogságrul imígyen beszél: Ott, úgymond, szép kertek és hű-

vös folyóvizek lésznek; pésmaszagú, jó borokat iddogálván, pihés ágyakban, bársony 

paplanok között heverünk; bársony öltözetben szép öreg fekete szemű, szemöldökű 

leányokkal sétálunk; bársonyos szép vetett ágyakba dőlünk, mikor kedvünknek tet-

szik, és a fák árnyékában nyugszunk; oly gyönyörűséges italt adnak, mint a gyömbér; 

sőt madárhússal és sok kedves gyümölcsökkel is gyönyörködtetnek. Emellett tisztes 

menyecskék készen lésznek, kik olyanok, mint a gyöngy és hyacinthus: szép kisded 

csecsecskéjek nékik; szemek pedig nagyok, mint egy-egy tyúkmonyak.” (PÖM, III, 

743.) 

 A Szigeti veszedelem III. énekének betétdalát Szkender Alboda siklósi bég ifjú 

énekmondója adja elő, vendége, Mehmet Gujlirgi basa múlattatására, miután a két 

török főtiszt kedvére kipletykálta magát, s felhörpinték a kávét is „kicsin fincsánból” 

(III, 30–39): 

De az étel után egy szép török gyermek 

Ura hagyásábol az házba belépék, 

Szép gyöngyházos tassán kezében tündöklék, 

Fejét betekerte gyenge patyolatvég. 

Az eggyik vállárol szép bársony kaftánnyát 

Lebocsátá, kezdé igazgatni kobzát; 

Ablak felé üle öszvehajtván lábát, 

Igy kobza szavával nyitá hangos torkát: 

„Miért panaszkodjam, szerencse, ellened? 

Ha bővíted mindennap én örömemet, 

Nem szakadsz el tülem, az mint vagyon hired, 

Hogy állhatatlanságban van minden kedved. 



 319 

Kikeletkor áldasz az szép zöld erdővel, 

Szerelmes fülemile éneklésével, 

Égi madaraknak sok külömbségével, 

Viz lassu zugással, széllengedezéssel. 

Nem irigyled nékem az én egyesemet, 

Inkább hozzá segétsz, szeressen engemet; 

Soha el nem vészed az én vig kedvemet, 

Neveled óránként gyönyörüségemet. 

Adsz nyáron nyugovást és szép csendességet, 

Szép ciprus árnyékokat, hüvös szeleket, 

Gyönge tűvel varrott szép sátorernyőket, 

Szomjuság-megoltó jó szagos vizeket. 

Összel sok gyümölccsel, citrommal, turunccsal 

Ajándékozsz bőven, szép pomagránáttal, 

Erdőn vadat nem hagysz, mert nékem azokkal 

Bőven kedveskedel és jó madarakkal. 

De télen, az mikor minden panaszkodik, 

Akkor az én szűvem inkább gyönyörködik; 

Erős fergetegen szűvem nem aggódik, 

Mert szép lángos tüznél testem melegedik. 

És vagyon császáromnál nagy tisztességem, 

Mindenek között vagyon nagy böcsületem, 

El nem fogyhat soha az én sok értékem, 

Van jó lovam, éles szablyám, szép szerelmem. 

De kötve vagy, szerencse, az én lábomhoz, 

mert elfuttál volna eddig gonoszomhoz, 

Ha volnál szabadon; de rám gonoszt nem hozsz, 

Mert kötve vagy, szerencse, az én lábomhoz.” 

A barokkban oly divatos évszakvers keretébe foglalt török szerencsedal a Korán 

mennyországképét követi: ugyanaz a színezés, a hangulat, a mesés, túlzó elrajzolás. A 
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megfelelések nyilvánvalók: „hűvös folyóvizek” („viz lassu zugással”, „hűvös sze-

lek”); „szép [...] leányok”, „tisztes menyecskék” („egyesem”, „gyönyörűségem”, „szép 

szerelmem”); „fák árnyékában”, „szép fák” („szép ciprus árnyékok”); „gyönyörűséges 

ital” („szomjúság-megoltó jó szagos vizek”); „madárhús” („jó madarak”): „jó 

gyümülcsökkel” („sok gyümölccsel, citrommal, turunccsal, [...] pomagránáttal”) stb. 

„Mindez oly keleties – ítélt pontosan már Arany János a jelenetről a Zrínyi és Tas-

sóban (1859), Trencsényi-Waldapfel Imre pedig hosszan fejtegette, milyen keleti köl-

tői vonásokkal él a betétdal költője (1968). Megoldásként („a hazai törökök virágéne-

kei”-re általánosságban célzó Takáts Sándor nyomán) az 1603-ban „Pest falai alatt” 

elesett Dervis pasa költészetével kínálja az egybevethetőséget. Anélkül azonban, hogy 

a hivatkozott Geschichte der Osmanischen Dichtkunst (1837) szövegeit idézné. 

Pázmány Korán-helye kronológia s hozzáférhetőség tekintetében ehhez képest va-

lószínűbb imitációs lehetőség: ott volt magyarul Zrínyi Miklós könyvespolcán. Hi-

szen ha nincs is kizárva más szöveg követése, az esetleges más ugyancsak a Korán 

idézett toposzait visszhangozhatja. A „szép, öreg [= nagy] fekete szemű, szemöldökű 

leányok” s a „szép, kisded csecsecskéjek nékik” fordulatok párhuzamait ismerjük a 

buja Balassiból és a még bujább Madzsari türkiből: 

Nektek szemetek fekete, 

Két-két narancs kebeletekbe [...] 

* 

Fekete szemű, szemöldökű, 

Szeretlek én, tes megszeress. 

Narancs-csecsű, keskeny derekű, 

Szeretlek én, tes megszeress... 

Nem hinném, hogy Pázmány Péternek volt egy Balassi-kódexe és egy Madzsari-

türki-másolata. Pázmány a Koránt idézte,* s Balassi és a Madzsari-türki stilisztikája is 

                                                           
* Pázmány indítéka ezen a helyen nemcsak a Korán-hamisságok cáfolása volt; legalább annyira 

az, hogy Lutheren üssön: „Csuda, hogy azt oda nem írta, amit Luther Márton ilyen szókkal feljegy-

zett: (Mennyországban szép fák és virágok lésznek; mezők fénylenek mint a smaragdok; a palackák, 

egerek és egyéb büdös állatok drága gyönyörűséges illatúk lésznek: kellemes ebecskék és macskák 

lésznek, kiknek szőrök olyan, mint a fejér gyöngy. Ezekkel, mikor kedvünk tartja, kedvesen 

játszodozunk.) Ezek a Luther szavai. De a barátom bár magának és Mahometnek tartsa azt a menny-

országot, melyben az ebekkel játszanak. Mert a pogány Aristoteles is által-értette, hogy a testi gyö-

nyörűségben, mely az oktalan állatoknak-is köz, nem lehet a mi bóldogságunk.” 
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a mohamedán szent könyv toposzaira megy vissza. (Nincs erről szó a Madzsari-türki 

kritikai kiadásában: RMKT, XVII/3.) 

Hogy itt mennyire Korán-közelben vagyunk, azt Zrínyi a Siklósnál játszódó 

Szkender–Mehmet epizódnak a török dalnok produkcióját megelőző beszélgetés-

jelenetében elárulja (III, 19): 

Mehmet az keresztyént nem ismeri vala, 

Mert ő nevelkedik mindenkor udvarban, 

És ő hiszen vala bolond Alkoránban, 

Egy török hogy megöl négy keresztént harcban. 

„Bolond Alkorán!” Ugyanezt mondja Pázmány is: „balgatagságok és marcona ká-

baságok vannak Mahomet tanításában”. Zrínyi persze nem ezekkel törődik: ő 

Szkender siklósi bég évszakonként folyamatos, megszakítatlan földi boldogságát 

énekelteti apródjával – miközben a Koránból kölcsönzi az égi színezés kellékeit. Így 

valóban abszolút keleties lesz: a Coleum Mahometanumot költözteti a siklósi mezőre. 

Az eposzköltő szabad kedvteléssel ízlelgethette Pázmány kis Korán-kompendiumát. 

Mesteri többítésekkel gazdagította, bővítgette, dúsította, anélkül azonban, hogy a szó-

kimondó erotikából átmarkolt volna valamit. Igéző fekete szem-szemöldök, kisded 

szép csecsecske nem illett volna a baljóslatú idillben készülődő kifejlethez. „Igy 

szólla az gyermek. De nagy szigeti bán” – vágja el a gyöngéd szálakat Zrínyi sorkö-

zépen (III, 40), s máris „ördögök ugatnak pokolban” (III, 55), „Halók jajgatása, élők 

serénysége / Nagy porral kevereg eggyütt magas égbe” (III, 70). 

Ha Zrínyi Miklós csak Pázmány Péter Korán-betétjét követte a török ifjú éneke 

Paradicsomkertjének Siklósra transzplantálásában, az imitációt jócskán gazdagította 

imaginációval. Az évszakvers-váz is lehet saját lelemény (csinált ilyen évszakjellem-

zést már olasz könyvbejegyzés-epigrammából is); ha nem az, a Pázmány-

ösztönzésben rejlő lehetőségek felismerése akkor is bravúros invenció. 
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Bartók István 

PÁZMÁNY PRÉDIKÁCIÓI ÉS  

A KATOLIKUS–PROTESTÁNS RETORIKA 

Az 1636-os év könyvterméséből két munkát emelek ki. Az esztergomi érsek 66 éves 

korában közrebocsátja több évtizedes munkásságát összefoglaló kötetét: Pozsonyban 

megjelennek Pázmány Péter prédikációi. Ugyanebben az évben Debrecenben egy 32 

éves református lelkész kiadja azt a munkát, amelyik évtizedekre döntő hatást gyako-

rol a magyar protestantizmus arculatának alakulására: Medgyesi Pál fordításában ma-

gyarul is olvasható Lewis Bayly műve, a Praxis pietatis. 

Pozsony és Debrecen, Pázmány és Medgyesi? Könyvük megjelenésének azonos 

évén kívül vajon milyen meggondolásból állíthatjuk egymás mellé a két szerzőt? Hi-

szen összehasonlítva őket sokkal inkább különbségek, mint azonosságok jutnak 

eszünkbe. Két külön világ – gondolhatjuk. 

Pozsony, királyi Magyarország, Habsburg birodalom, II. Ferdinánd az egyik olda-

lon – Debrecen, a Partium, az erdélyi fejedelemség, I. Rákóczi György a másik olda-

lon. Két külön világ. Pázmány és Medgyesi szellemi arculatát meghatározó városok: 

Krakkó, Bécs, Róma, Graz; Pozsony – Bártfa, Debrecen, Leiden, Cambridge; Gyula-

fehérvár, Sárospatak. Két külön világ. Ha az eszmetörténeti hátteret nézzük: katoli-

cizmus, skolasztika, ellenreformáció, jezsuiták; Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, 

Loyolai Szent Ignác, Bellarminus – kálvinizmus, puritanizmus; Ágoston doktor, Kál-

vin, Ramus, Perkins, Amesius. Két külön világ. 

Tanulmányomban egy olyan területet érintek, ahol talán „a hitviták tüzében” is 

remélhetünk egy kis békességet: a század egyházi retorikáját. A prédikációkat mint 

meghatározott elvek alapján szerkesztett szövegeket vizsgálom; megpróbálok kiemel-

ni néhány olyan szabályszerűséget, amelyek fontosak lehetnek a magyar irodalmi 

gondolkodás története számára. 

Pázmánynak nemcsak írói gyakorlatából, hanem a prédikálásra vonatkozó meg-

jegyzéseiből is következtethetünk a retorikához kapcsolódó nézeteire. „A keresztyén 

prédikátorokhoz” szóló intésében arra figyelmeztet, hogy a beszédek elkészítéséhez 

szükséges „tudomány” és az „ékesen-szóllás” elsajátítása és alkalmazása, azaz a töké-

letes retorikai felkészültség nem cél, hanem eszköz: „két nagy fogyatkozást tapasztal-
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tam az ifiú predikátorokban, mellyeket igen kel kerűlni az isten-félő tanítónak: 

Eggyiket azt; hogy a tanításban, nem tészik-czélul a halgatók lelki hasznát; nem azon 

vannak, hogy Doceant utilia, hasznos és gyümölcsös tanításokat adgyanak: hanem, 

hogy elméjek, tudományok, ékesen-szóllások mutogatásával dicsekedgyenek és ma-

gokat csudáltassák.”1 

Máshol is elítéli azokat, akik a tartalom rovására előtérbe helyezik a „mesterség” 

fitogtatását: „A ki azért hasznoson és illendő böcsülettel akarja hallgatni az Isten Igé-

jét, ne vigyázzon arra, ki mongya; minémü mesterséggel, mely bölcsen, minémű szo-

katlan és ritkán hallott mély értelmekkel feszegeti az Isten szavát. Ne kapdosson az 

árnyékon, hanem a valósághoz nyúllyon.”2  

Mindebből nem az következik, hogy nincs szükség a „mesterség”, az egyházi re-

torika alapos ismeretére, hanem az, hogy nem kell dicsekedni vele. Ugyanez máskép-

pen fogalmazva: a szónokok „azt is meg-tanullyák: mint kellyen el-titkolni, az 

Praedicatio-irásban a’ mesterséget, melly-is nagy mesterség.”3 Az utóbbi idézet forrá-

sa Medgyesi Pál egyházi retorikája. 

Pázmány nagyon is lényegesnek tartotta a beszédek átgondolt felépítését, a szerkezet tu-

datos megtervezését. Idézett intésében elsősorban a dispositio fontossága mellett érvel: „[...] 

szorgalmatos tanulással készüllyetek a predikálláshoz [...] Mert igazán írja Plutarchus 

Orationes extempore habitae, plenae sunt vanitatis: neque initium habentes aptum, neque 

finem; et, qui subito dicunt, in periculosam incidunt loquacitatem: quum meditatio, non sinat 

orationem fines transilire; hogy a hirtelen-szóllás tellyes hiuságokkal: és, ha valaki készület-

len predikál, üti-véti a dolgot; sem elei, sem utóllya szóllásának: csak haboz; egybe zűr, za-

var mindeneket; akár-mit, akár-hol, elő-hoz és ki nem túd gázolni hoszszan nyújtott beszédi-

ből. Ne bízzék azért, senki elméjében: mert, soha jól nem predikál, a ki jól hozzá nem készűl. 

Aki pedig jó készűlettel tanít, Isten áldását vészi.”4 

                                                           
1 PÁZMÁNY Péter, Válogatás műveiből, bev., kiad. ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter, 

Bp., Szent István Társulat, 1983, II, 22. (A továbbiakban: PPVM.) 
2 PPVM, II, 242. 
3 MEDGYESI Pál, Doce nos orare, quin et praedicare, Bártfa, 1650, RMK, I. 832. P1v. A latin 

változat: „Sic experientur clara secundum artem procedendi exempla […] Addiscent quoque quo 

pacto artem (quod artis magna est) in Concionibus formandis occultent.” A „mesterség” eltitkolásá-

nak forrása a XVII. századi protestánsok számára Ramus dialektikájának utolsó fejezete. Itt esik szó 

arról, hogy az áttekinthető tanítás érdekében hangsúlyozni kell a logikai szerkezetet, de a gyönyör-

ködtetés és a meggyőzés hatásosabb lesz, ha a szónok becsapja hallgatóit. „Haec igitur in variis 

axiomatis homogeneis vel syllogismi judicio notis methodus erit, quoties perspicue res docenda erit; 

at cum delectatione motuve aliquo majore in parte aliqua fallendus erit auditor”, Petrus RAMUS, 

Dialecticae libri duo, Speyer, l595, De Crypticis methodi, 105. 
4 PPVM, II, 20. 
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Ugyanezeket a gondolatokat egy következő idézettel folytatva: „Az Rendnek meg 

nem tartása miat, rút illetlen módon elö s-hátra megyünk, alkalmatlanul kettöztetvén 

azon dolgokat, eggyüve-is, másuva-is kapván; és mosdatlanul kezdvén az szólláshoz, 

nem tudgyuk mint végezzük illendőképpen el. […] Az Isten Rendnek Istene, s-nem 

kedvelli az ö szolgálattyában az tunyaságot, és az vigyázatlanságot. Tarts meg azért a’ 

Rendet, hogy bolondoknak áldozattyokkal ne áldozzál. Péld. 4. 23.”5 A forrás ugyan-

csak Medgyesi Pál. 

Pázmány jól ismeri a profán ékesszólástant is. Egy helyen így ír: „Ha Szent Pált 

világi orátorok szokása-szerént akarnók dícsírni, három dologra kellene elsőben sze-

münket függeszteni: nemzetségére, megtérése-után végetlen munkálkodásira és fene-

ketlen bőlcseségének mélységére.”6 Jó két lapon keresztül végez az első két dologgal, 

majd a harmadikra térve ismét figyelmeztet, hogy még mindig a világi retorikát köve-

ti: „Harmadszor: ha követni akarnok az orátorok szokását, hímezhetnők a Szent Pál 

bölcseségének mélységét […]”7 

Hímezi is, egy lapnál hosszabban. Ezen belül Szent Pálról (Szent Ágoston nyo-

mán) megállapítja: „Azért noha, Paulus praecepta eloquentiae secutus non est: sed 

ejus sapientiam, secula est eloquentia; Szent Pál a világ bölcsei törvényit nem követte 

szóllásában, de tudományának nagysága utánna vonta a szóllás ékességét.”8 

Pázmány megtanulta a „világ bölcseinek” a profán és az egyházi retorikákban meg-

fogalmazott „törvényit”, és ezeket alkalmazta is. Ismerjük retorikai iskolázottságát, 

„humanista erudícióját”. Bitskey István a prédikációk vizsgálata során meghatározta azt 

a sémát, amelyik jellemző a beszédek legnagyobb részére. Az általánosan alkalmazott 

váz a prédikációelmélet-történetnek legigényesebb mintáihoz hasonlít. Bitskey a Páz-

mány által tanult retorikák közül Ludovicus Granatensis követését ismeri fel ebben a 

tekintetben.9 Megállapítja, hogy „Pázmány általában ezt a szerkezeti sémát használja, 

csupán néhol tér el – akkor is csekély mértékben – a megadott struktúrától.”10 

A prédikációk vizsgálatából nemcsak az derül ki, hogy milyen szálak fűzik Páz-

mányt az európai ars praedicandi hagyományaihoz, hanem az is, hogy munkássága 

hogyan illeszkedik a század hazai gyakorlatába. Az 1600-as évek magyarországi és 

                                                           
05 MEDGYESI, E4v–F1r. 
06 PPVM, III, 340. 
07 PPVM, III, 342. 
08 PPVM, III, 342. 
09 BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., 

Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 135–138. 
10 Uo., 139. 
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erdélyi prédikációs szokásai nem teljesen ismeretlenek a kutatás számára.11 A prédi-

kációskötetek mellett elméleti összefoglalók is rendelkezésünkre állnak. Ezeket pro-

testáns szerzők szerkesztették. Tanulmányozhatjuk Medgyesi Pál, Martonfalvi Tóth 

György és Szilágyi Tönkő Márton kompendiumait. Nógrádi Mátyás ars concionandija 

elveszett, de rekonstruálható. A korban sokan fűztek hosszabb-rövidebb megjegyzé-

seket a beszédszerkesztés kérdéseihez. Mindezekből kibontakoznak a század egyházi 

retorikájának jellemző vonásai és magyar terminológiája. A szakkifejezések használa-

tára nemcsak az elméletírók hivatkozásaiból következtethetünk: az egyes szerzők 

prédikációsköteteiben is szerepelnek, gyakran különös gonddal hangsúlyozzák őket. 

A protestánsoknál egyértelműen megnevezett részeknek sok megfelelője található 

meg Pázmány prédikációiban. Vannak olyan szerkezeti egységek, amelyeket tartal-

muk, funkciójuk alapján határozhatunk meg; más esetekben a szövegkörnyezet vagy a 

megfogalmazás utal mibenlétükre. A néven nevezett részek közül különösen fontosak 

azok, ahol Pázmány magyar terminust használ.  

A következőkben a főbb szerkezeti egységek szerint haladva tekintem át a prédikáció 

részeit. Zárójelben adom meg a latin és a magyar terminológiában használt kifejezéseket. 

A protestánsok sokat vitatkoztak a prédikáció bevezetőjének (exordium – kezdő-

dés, kezdő beszéd) szükségességéről. Megléte az igényesebb eljárásokat jellemezte. 

Pázmánynál – anélkül, hogy nevén nevezné – mindig van bevezető, mielőtt elkezdené 

„a mái napon” és „a jelen való órában” időszerű fejtegetéseit. 

Az adott alkalomra rendelt textus megértése sokszor magyarázatot kíván 

(explicatio textus – az igének magyarázatja). Erre példa Pázmánynál, amikor a kiin-

dulásul szolgáló szakasz arról szól, hogy Keresztelő Szent János tömlöcben sínylő-

dött. „Vallyon kicsoda, a kit fogva tartanak? Kitűl vettetett fogságba? Miért rekeszte-

tett tömlöczbe?”12 A kérdésekre adott válaszok célja, elnevezés nélkül, a magyarázat. 

                                                           
11 A témához kapcsolódó tanulmányok, könyvek, amelyek a Pázmány-konferencia óta jelentek 

meg: GÁBOR Csilla, Káldi György prédikációtípusai = Tanulmányok a régi magyar irodalomból, 

szerk. BITSKEY István, IMRE Mihály, Debrecen, 1998 (Studia Litteraria, 36) , 84–97; CSORBA Dávid, 

Ortodoxia és puritanizmus Szatmárnémeti Mihály Dominicájában = Uo., 98–120; KECSKEMÉTI 

Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Bp., 

Universitas, 1998 (Historia Litteraria, 5); BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és ír-

hatnánk”: Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között, Bp., Akadémiai, Universitas, 

1998 (Irodalomtudomány és Kritika); BITSKEY István, Virtus és religió: Tanulmányok a régi magyar 

irodalmi műveltségről, Miskolc, 1999, (több, Pázmány retorikájához kapcsolódó tanulmánnyal); UŐ., 

Ekkléziológia és retorika Pázmány Péter műveiben, ItK, 2000, 294–310. Alapvető kézikönyv a reto-

rikatörténet tanulmányozásához: Retorikák a reformáció korából, kiad., IMRE Mihály, Debrecen, 

2000. 
12 PPVM, II, 37. 
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Az evangéliumi szakaszban előforduló egyes kifejezések is szorulhatnak magya-

rázatra (explicatio verborum – a szóknak magyarázása). Egy alkalommal az igazság 

fogalma igényel részletesebb kifejtést: „Az IGAZSÁG neve három értelemben véte-

tik: Először: [...] másodszor: [...] Harmadszor: [...]”13 Más esetekben Pázmánynál is 

megjelenik a megfelelő kifejezés; amikor például Isten békességéről van szó: „De, 

hogy jól ércsük, micsoda ez a békesség: Christus megmagyarázza, hogy [...]”.14 

Idéztem Bitskey István megállapítását, mely szerint Pázmány néha eltér az általá-

nosnak mondható struktúrától. Ezekben az esetekben a beszéd tartalmát előrebocsátó 

propositio csak egy témát jelöl meg, így elvész divisio jellege. Bitskey szerint „nyil-

vánvaló, hogy a beszéd szerkezetét a témával kapcsolatos mondanivaló bősége módo-

sította [...] a szabályos szerkezetű és a módosított struktúrájú beszéd együttes szemlé-

lete azt mutatja, hogy Pázmány nem ragaszkodott mereven egy sémához, hanem ru-

galmasan alkalmazkodott témája kívánalmaihoz.”15 A prédikációelmélet történetéből 

tudjuk, hogy a divisio hiánya vagy megléte fontos eszköze az egyszerűbb, illetve mű-

veltebb közönséghez szóló beszédek szerkezeti megkülönböztetésének. (Propositio 

simplex vagy multiplex; az utóbbi az elosztás, különböző részekre.) Bitskey magyará-

zatát kiegészíthetjük azzal, hogy Pázmány bizonyos esetekben a témán kívül a közön-

ségnek talán ahhoz a rétegéhez is alkalmazkodott, amelynek számára elsősorban fon-

tosnak tartotta mondanivalója megszívlelését. 

Pázmánynál propositio mindig van, latin neve csaknem minden esetben ott áll a lap 

szélén. A részek is mindig a lapszélen kiemelve szerepelnek – immáron magyarul –, 

mint I. RÉSZ, II. RÉSZ. Érdekes, amikor a propositio nemcsak hogy egyben divisio is, 

hanem magában foglalja a subdivisiót is: „[...] a mái napon, egyéb tanúságokat elhagy-

ván, két dologrúl szóllok: először: megmutatom, hogy a szülék tartoznak, lelkek veszté-

se-alat, gyermekeket jól nevelni. Másodszor; Christus Urúnk nevelésének példájából, 

négy czikkelybe foglalom, a mi legszükségesb a gyermekek nevelésében.”16 

Az egyes részeket Pázmány gyakran tovább és tovább osztja. „Az igazságrúl és a 

bírák kötelességérül”17 szóló beszédben az újabb és újabb sudbdivisiók alkalmazásá-

val a divisio négy szinten valósul meg. A logikai szerkezet legfőbb szervezőeleme ez 

a négyszintes elrendezés – elemzése külön tanulmányt érdemelne. 

A propositio nemcsak az egyes témákat előlegzi, hanem gyakran egyszersmind a 

legfontosabb szerkezeti egységeket is. A protestáns prédikációk igen fontos része a 
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tanúság (doctrina, documentum) és a haszon (usus). Ezekre Pázmány is gyakran hívja 

fel a figyelmet. „[...] ebben a rövid órában, mellyet az isteni szolgálatnak szokatlan 

hoszabsága enged, jer tekíncsük-meg a három dolgot, mellyet az Evangeliomban 

hallánk, tudni illik: A Christus Születésének idejét, módgyát, helyét. Ezekből üdvös-

séges tanuságokat és lelki vigasztalásokat vehettek, ha figyelmesek lésztek a 

halgatásra és szó-fogadók az oktatásra.”18 A tanúság mellett kiemelt másik fontos 

dolog, a vigasztalás, amint még lesz róla szó, a haszon gyakori fajtája. 

A következő példában a tanúság után másik sűrűn előforduló haszon, az oktatás 

szerepel: „Annak-okáért mái tanuságunkért megmondom, először: mivel tartoznak a 

fejedelmek alattok-lévő híveknek. Másodszor: az alatvalók kötelességéről szóllok, 

megmagyarázván, mit kíván Christus tőllünk, mikor azt parancsollya, hogy meg-

adgyuk a császárnak, a mi a császáré. [...] Így a mái tanúság nem-csak fejedelmeket, 

hanem általlyában mindnyájunkat oktat, mint kel magunkat előttünk-valókkal vagy 

tőllünk-halgatókkal viselnünk.”19 

A propositio után kerül sor az előlegzettek részletes kifejtésére (amplificatio, 

dilatatio – terjesztés). Ebben is mértéket kell tartani – erre Pázmány a magyar szakki-

fejezést alkalmazva figyelmeztet: „Ez jelen-való órában rövideden elő-számlálom 

(mert kiterjesztésre nem órák, hanem napok kívántatnának) Szent Pálnak Istenhez-

való szeretetit, gond-viselésére bízatott felebarátaihoz kiterjesztett jóakarattyát, maga 

erkölcsének tekélletes rendelését.”20 Különösen tanulságos, hogy ugyanaz a kifejezés 

terminus technicusként is és köznapi értelemben is szerepel. 

A tanúságra Pázmány gyakran hivatkozik: „Ezekből sok szép tanuságokat vehet-

nénk.”21 „[...] e jelen-való órában, Isten segítségre velem lévén, felebarátunk szereté-

sérül lészen tanuságunk.”22 „Hogy ezt a veszélyt, mely Christust sírásra juttatta, ércsük 

és ebből üdvösséges tanuságot vegyünk: két részre osztom a mai predikácziót [...].”23 

Igen figyelemreméltó a következő idézet. „Ez jelenvaló órában, csak arról lészen 

tanuságunk; mint kel az Isten Igéjét halgatnúnk, hogy ennek gyümölcsét vehessük az 

örök bóldogságban. Nemcsak hasznos, de tellyes életünk kormányára szükséges ez a 

tudomány.”24 Észre kell vennünk, hogy a tanúság és a tudomány nem egyszerűen csak 

rokonértelmű szavak, amelyekkel a megfogalmazást lehet változatosabbá lenni: a két 
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kifejezés a protestáns terminológiában is szinonimaként jelenik meg. Párhuzamos 

említésük tehát nemcsak stilisztikai, hanem egyszersmind terminológiai szempontból 

is jelentős. 

A textusból kihozott tanúságot bizonyítani is kell (probatio doctrinae – a tanúság 

„megállatása”). Ez történhet ésszerű érveléssel (rationibus – okokkal). A következő 

idézet nemcsak az okok említésére példa, hanem a bizonyítás magyar szakkifejezésé-

nek alkalmazására is. A tanúság kifejtése után Pázmány így folytatja: „Mind-azokat a 

sok bölcs okokat, mellyekkel ezt állattyák, elő nem hozom, csak két okot említek, 

mellyel ezt nyilván ismértetik. Először azért Szent Ágoston abból ismérteti, hogy [...]” 

Az érvek fontosságára utal, hogy Pázmány a lapszélen is jelöli őket, mégpedig a meg-

felelő logikai kategóriákra való hivatkozással: „I. RATIO. A subjecto, in quo sunt.”25 

Fejtegetéseit összefoglalva: „Ez azért az első és győzhetetlen bizonyság, melyből 

kitetszik, hogy [...] Másodszor: Szent Gergely azzal bizonyítja, hogy [...]” A lapszé-

len: „II. Probatio: ab effecto.”26 

„A tanúság megállatása” során a szentírásra, a szent doktorokra, a pogány böl-

csekre vagy éppen a világi históriákra való hivatkozások nemcsak okokat sorakoztat-

hatnak fel, hanem a bizonyítás más eszközeit is: hasonlatokat és példákat 

(similitudines – hasonlatosságok; exempla – példák). Ezek megnevezése Pázmánynál 

ugyancsak megegyezik a máshol is megfigyelhető magyar terminológiával. 

„Két szép hasonlatossággal ismérteti a Szent Irás, mely esze-fordúltak, a kik, 

megelégedvén az Isten Igéjének zengésével, annak tellyesítésében nem fáradnak.”27 

„A pogány históriákban hasonló példákat olvasunk.”28 „Vége nem vólna, ha min-

den szörnyű büntetéseket előhoznánk, mellyekkel Isten világ-szerént ostorozta a ha-

zugságot; azért a Szent Irásból két példával, a külső bizonyos históriákból-is kettővel 

meg-elégszem.”29 

A prédikátornak a feltételezhető ellenvetésekkel is kell számolnia (objectio, 

responsio – a megállatott igazsággal ellenkező ellenvetéseknek megcáfolása). Páz-

mánytól erre is sok példát lehet hozni; még ha nem is illeti eljárását a megfelelő szak-

kifejezéssel, megfogalmazásából is világossá válik, hogy éppen mi történik. 
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„Két ellenkező eretnekséget olvasok a bor-italrúl: [...] De mind a két tévelygést, 

egy-aránt kárhoztattya az igazság, mely a két hamis vélekedés-közöt, igyenes úton, 

közép-aránt szokott járni.”30 

„Hallom, és igen jól hallom, mit kérődnek ellenünk az anyaszentegyház 

eggyességétűl elszakadott kiáltók. Elsőben, azt beszéllik; hogy [...] Másodszor azzal 

gyülőltetnek; hogy [...] Harmadszor, azzal káromkodnak, hogy [...] De ezek, mind 

kőltöt és álnakúl gondolt vádolások, mellyekkel az egy-ügyű kösség-elöt gyülőltetik a 

római ecclesiát. Először azért [...] Másodszor: [...] Harmadszor: [...]”31 

„Itt el nem halgathatom némely emberek mentségét: kik azt mondgyák; hogy [...] 

Oh, mely rosz, oh, mely bolond mentség ez!”32 

„Amaz istentelen Calvinus azt írja; hogy [...] Esztelen és istentelen eretnekség ez [...]”33 

„Az új-hit-faragók facsarják bezzeg magok veszedelmére a Szent Pál szavait. [...] 

De vakságok ezek s veszedelmes csigázások; mert nem erőssíti, hanem rontya és 

felforgattya mindenben az új tudományokat a Szent Pál írása.”34 

Pázmánynak a prédikációkra vonatkozó elképzeléseiről sokat elárul, amikor azt 

fejti ki, hogy „Mint kell az Isten igéjét gyümölcsösen hallgatni”. Itt egyszerre több 

fajtáját is említi a haszonnak, ami a tanúság mellett a prédikáció másik igen fontos 

része. Miután különféle példákkal és hasonlatokkal szólt az isteni kinyilatkoztatásról, 

a következőket mondja: „Mind-ezek és töb hasonló példák, vagy hasonlatosságok, 

sok-féle hasznát ismértetik az Isten Igéjének; mely a tudatlanságot világosíttya: a 

gyarlóságot vastagíttya: vígasztallya a szomorúságot: kigyomlállya a gonosságot, 

belénk-óltya az isteni félelmet: megigazíttya a bűnösöket: jó végre-vezeti, és [...] gaz-

dagokká teszi az igazakat [...]”.35 Nem nehéz felismerni a protestáns egyházi retori-

kákban oly részletesen tárgyalt hasznokat: a tanítást, a vigasztalást, az elrettentést a 

rossztól, a jóra való útmutatást. 

Mindezekre és a haszonnak még sok más fajtájára is bőven hozhatunk példákat. 

Csak néhányat sorolok fel azokból az esetekből, amikor Pázmány a magyar terminust 

használja. 

„Keresztyének, mit tanúllyunk ezekből? Két dolgot [...] Eggyiket, azt tanúllyuk; 

hogy [...] Másikat, azt tanúllyuk; hogy [...]”36, (informatio, instructio – tanítás, oktatás). 
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Krisztus hajójának hányattatásait ecsetelve: „Hogy azért ebből tekélletes vígasz-

talásunk légyen a világi habok között, megmutatom, hogy [...]”37 (consolatio – vigasz-

talás). 

„Azért, hogy megismervén a bűnnek veszedelmes ártalmát, álhatatos gyülőlséget 

szívünkben plántállyuk; és a gyermekségből kiőltözvén azt tárcsuk gonosznak, a mi 

igaz gonosz; ettűl úgy fussunk, tamquam a facie colubri; mint a kurta-kígyó mérgétűl 

[...]”38 „Elég értenünk, hogy, ha a farkasokat gyümőlcsérűl kel ismérni, igazán farka-

sok a lutherista és calvinista tanítók [...] Azért, keresztyének, attendite: attendite; vi-

gyázással őrizkedgyetek ezektűl a farkasoktúl [...]”,39 (admonitio – rettentés). 

Egy alkalommal Pázmány már a propositióban megígéri, hogy megmutatja: „mi-

csoda épületünkre-való lelki hasznot kel vennünk” azokból az esetekből, „mikor 

hittűl-szakadást vagy egyéb feslettséget látunk azokban, kik tisztekre- vagy tudomá-

nyokra-nézve elő-kelő nagy embereknek itíltetnek”.40 

Miután a maga helyén kifejti mondandóját, a lényeget a következőképpen foglalja 

össze: „Mind ezek szép és üdvösséges hasznok, mellyek atyafiúi szeretetet, alázatos-

ságot, hála-adást nevelnek bennünk.”,41 (humiliatio – megalázkodás; gratiarum actio – 

hálaadás). 

„Három üdvösséges hasznot kel vennűnk a Christus csudatételinek emlékezetiből: 

elsőt; hogy vastagodjunk az igaz hitben [...] Második hasznot a csudákból, azt kell 

venni; hogy ezeknek szemléléséből, minden nyavalyákban és fogyatkozásokban, bi-

zodalomra és Isten kegyességének reménségére emeltessék félelmes szívünk. [...] 

Harmadszor: üdvösséges tanuságot vehetünk azoknak példájokból, kiket Christus 

csuda tételekkel segített, Mert azok megmutatták, mit kel mívelnük, ha részesülni 

akarunk Istenűnknek adakozó jó-voltában.”42 

Itt a vigasztalás mellett példát láthatunk a tanítás kétféle módjára: a hitbeli kérdé-

sekben való eligazításra és a gyakorlati tennivalókat illető útmutatásra. Ezeket a pro-

testáns elméleti művekben is megkülönböztették (usus theoreticus – elméleti haszon; 

usus practicus – gyakorlati haszon). 

A beszéd vége felé közeledve a prédikátor meg kell, hogy mutassa hallgatóinak, 

hogyan alkalmazhatják a tanúságból kihozott hasznokat saját maguk épülésére 

(applicatio, praxis – rászabás). Pázmány ugyancsak „Isten igéjének gyümölcsös hall-
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gatásával” kapcsolatban határozza meg ennek a fontos szerkezeti egységnek a lénye-

gét: „[...] a ki az Isten szavát hasznoson akarja hallgatni, szükség, hogy a mit a prédi-

kációban mondanak, azt úgy vegye maga tanítására, és erkölcsének jobbítására, mint 

néki az ő-érette mondott dolgot. Azért, ha fedd és dorgál valamely vétket a prédiká-

tor, szállyunk magúnkba.”43 Az erről szóló rész tartalmát a lapszélen latin kifejezéssel 

foglalja össze: „Sibi dicta putare.” 

Ugyanebben a prédikációban, a záró összefoglalásban már a magyar terminust al-

kalmazza: „Meghallátok, keresztyének, mely nagy kedvel és lelki éhséggel kel az 

Isten szavát hallani. Megtanulátok, mint kel ezt magúnkhoz-szabni és erkőlcsünk job-

bítására fordítani; mint kel cselekedéssel gyümőlcsöztetni.”44 

Arra is van példa, hogy Pázmány már a propositióban, a tárgyalandó három kérdés-

kör felsorolásával egyidejűleg a rászabás szükségességét is említi. Mikor arról beszél, 

hogy „Mely üdvösséges a magúnk-ismerése”, a következőket látja jónak előrebocsátani: 

„Hogy azért voltaképpen tudgyuk, kik vagyunk? honnan jöttünk? hová megyünk? és 

ebből az isméretből igaz alázatosságra júthassunk: jer szállyúnk magúnkba, és ki-ki 

közzűllünk kérdgye magátúl: tu quis es? te ki vagy? az-az, mi-vóltál? mi vagy? mivé 

lész? mert nem különben, hanem ezeknek értéséből juthatunk magunk isméretire.”45 

A prédikáció befejezéseként összefoglalja a három kérdésre adott választ: 

„Meghallád ember, te ki vagy; mi vóltál; mi vagy; mivé lész: megtanulád, hogy sem-

miből és sárból lettél; ganéj fészekben fogantattál; sok rutságokkal és nyavalyákkal 

környékeztettél; sok vétkekkel mocskoltattál; végre-is tested ganéj és férgek eledele 

lészen, és ki tudgya, talám lelked pokol tüzének üszöge lészen?”46 

Az idézet jó példa a beszéd befejezésének gyakori módjára, amikor Pázmány átte-

kinti az elhangzottak lényegét (conclusio – béfejezés, bérekesztés). Az összefoglalás 

módjára jellemző fordulat: „Meghallátok, keresztyének; hogy […] Azt-is megértétek; 

hogy […] Meg-tanulátok azt-is, […] De nem elég ezeket tudni, hanem […]”.47 

Gyakran figyelmezteti hallgatóságát, hogy mondandója végéhez közeledik: „De 

hogy véget vessünk tanításunknak, […]”48 „De mivel az idő elmúlt, én-is megfárad-

tam: egybeszedem vitorlámat, béfejezem tanításomat: […]”49 Van rá példa, hogy fel-

hívja a figyelmet a hátralévő összegzésre, mégpedig magyarrá vált latin terminus al-
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kalmazásával: „De ideje, hogy elvégezzük tanításunkat. Sommája a dolognak az, 

hogy [...]”.50 

Tanulmányomat elvégezni igyekezvén, ideje, hogy én is összefoglaljam „sommá-

ját a dolognak.” Pázmány és Medgyesi, Pozsony és Debrecen, katolikusok és protes-

tánsok; ars praedicandi és ars concionandi. Két külön világ? Összehasonlítva őket 

sokkal inkább különbségek, mint azonosságok jutnak eszünkbe. Ebben a dolgozatban 

mégis néhány olyan vonásra szerettem volna felhívni a figyelmet, amelyek nem elvá-

lasztják, hanem összekapcsolják a két területet. Lehet, hogy nem is két külön világ, 

hanem ugyanannak a világnak két szomszédos része? 

Az idézett példákból láthattuk: Pázmány prédikációinak számos eleme nemcsak 

célját tekintve egyezik meg a század protestáns igehirdetésének szerkezeti egységei-

vel, hanem sokszor magyar elnevezésük is azonos. Észre kell vennünk, hogy a beszéd 

részeit jelölő kifejezések nem köznapi értelemben szerepelnek, hanem a már magyar-

rá vált egyházi retorika közkeletű terminus technicusai. 

Pázmány az evangéliumi szakasz egészét vagy annak homályos pontjait megma-

gyarázza, mondandójának lényegét és beszédének főbb részeit a propositióban előre-

bocsátja, az egyes részeket gondosan kiemeli. A prédikáció kiterjesztése során meg-

fogalmazza az üdvösséges tanúságot vagy tudományt; ennek megállatására okokat, 

hasonlatosságokat és példákat vonultat fel; a tanúsággal ellenkező tévelygéseket, 

eretnekségeket, bolond mentségeket és vakságokat megcáfolja. A tanúság épületünkre 

való lelki hasznát megmutatva tanít, vigasztal, fedd, dorgál, a jóra vezet, a rossztól 

elrettent, vagy éppen alázatosságra és hálaadásra int. Gondoskodik róla, hogy az 

elhangzottakat a hallgatóság magára szabja; béfejezvén tanítását, a dolognak sommá-

ját adva összefoglalja a lényeget. 

Mindezeket szem előtt tartva megállapíthatjuk: Pázmány ismerte és használta 

ugyanazokat a magyar terminusokat, amelyeket az eddigi kutatás legnagyobbrészt a 

protestánsok elméletére és gyakorlatára hagyatkozva tárgyalt. Pázmány példája iga-

zolja, hogy a XVII. században már meghonosodott a latin egyházi retorika, létezett és 

működött a felekezetektől független magyar retorikai szaknyelv. A század közepétől 

megjelenő protestáns egyházi szónoklattanok nemcsak külföldi mintáikra támaszkod-

tak, hanem a kialakult magyar prédikációs szokásokat is figyelembe vették, és a ma-

gyar terminológiát is ennek alapján rögzítették. 

Az elmondottakat adalékul szántam Pázmány retorikájának tágabb összefüggései-

hez; ugyanakkor a jelenség talán nem érdektelen XVII. századi kritikatörténetünk 

szempontjából sem. 
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Balázs Géza 

PÁZMÁNY PÉTER NYELVE ÉS STÍLUSA MINT ÚJ 

DISZKURZUSTÍPUS*  

Pázmány Péterről retorikusan kell szólni. Hiszen a magyar szónoklattan első, kiemel-

kedő egyénisége. Úgy tartották: „A magyar Cicero”.1 

A XVII. századi magyar próza legnagyobb alakjai közé tartozik. Természetesen 

nem mindennapos olvasmány manapság – ahogy általában a régi irodalom nem az –, 

de aki veszi a fáradságot, és olvassa műveit, mélyebb előtanulmányok nélkül is meg-

érti és élvezi. Pázmány – Grazban indult – munkássága óriási jelentőséggel bír a ma-

gyar nyelvűség, azon belül a magyar próza diadalában. Munkáit a magyar nyelv és 

stílus valóságos kincsesbányájának tartják: hatása az utána következő prózaíró nem-

zedékekre óriási, s a jelenben is kimutatható.2 Esterházy Péter pedig a „magyar mon-

dat” ősatyjának tartja: „Magyar mondat van – persze egypupú, képpupú, idézem: sok, 

idézet vége –, van Kosztolányi előtti és Kosztolányi utáni mondat. A Kosztolányi 

előtti mondat lehet barokk, és akkor a Pázmányé, mindenki másé részhalmaz (több-

nyire nem is mondat), és nyelvújítás utáni; mondjuk a magyar mondat stációi, heve-

nyészve: Pázmány – Kemény Zsigmond – Kosztolányi – Ottlik – Satöbbi (enyhén 

önéletrajzi megjegyzés).”3  

Pázmány Péter a klasszikus görög–latin retorikai elvek gyakorlója, egyszersmind 

a magyar retorika (szónoklattan, a nyilvános szövegek tana) megteremtője. Korunk-

ban, a tömegkommunikáció térhódításával és gyökeres átalakulásával egy új retorikai 

fordulat közepén vagyunk; ezért különösen érdekes lehet, ha az újkor kezdetén, a 

kora barokk időszakában alkotó Pázmány retorikáját megvizsgáljuk.  

                                                           
*  A tanulmány németül megjelent: Péter Pázmány – seine Sprache und sein Stil: Sprache und 

Stil Pázmánys als neuer Diskurstyp, Semiotische Berichte, Ig. 22, 1,2/1998, 75–86. 
1 SZAITZ Leó, Kis magyar frázeológyia: Válogatott Szép magyar mondások ama Magyar 

Tzitzerónak kárdinális Pázmány Péternek kalauzából, közrebocsátá MÁRIAFI István, Posonyban, 

1788. 
2 Szövegtípusait, stilisztikáját is bőven ismertető tanulmány: KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil, 

Pázmány = K. G. E., Herder árnyékában, Bp., 1979 (Gyorsuló Idő), 198–251. 
3 ESTERHÁZY Péter, Arra gondoltam, hogy az le, Bp., ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 

Anonymus, 1996, 11. 
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A klasszikus, arisztotelészi retorika, de az új menedzserretorikák szerint is a be-

szédmű létrehozásának három fázisa van: az anyaggyűjtés (inventio), a megszerkesz-

tés (dispositio) és a kidolgozás (elocutio). E három tényező megvalósulásán múlik a 

nyelvi siker.  

Pázmány Péter mint pap, főpap, hitszónok fő területe a nyilvános beszéd: gondo-

latainak a lehetőség szerinti minél több emberhez való eljuttatása. Nem csak az írás-

tudókhoz, hanem írni–olvasni nem tudókhoz, az egyszerű emberekhez is. (A feladat, 

ismerve az analfabétizmus jelenlegi, egyáltalán nem lebecsülhető állapotát, ma is vi-

lágos.) Pázmány vitairatainak, prédikációinak nyelvileg világosnak és hatásukat te-

kintve sikeresnek kellett lenniük. A túlzott elvontság helyett a konkrétság a fő célki-

tűzése. A konkrétság egy olyan korban, amikor a magyar nyelv még sokféle, igaz a 

megértést nagyon nem akadályozó nyelvjárásokban él, az irodalmi nyelv (sztenderd) 

még éppen csak kezd kialakulni, pontosabban a nyelvjárásokból szintetizálódni (rész-

ben Pázmány működésének következtében is, amely szorosan kapcsolódik a török 

által meg nem szállt „félhold”-övezethez), a nyilvános (templomi) beszéd jórészt nem 

magyar nyelven zajlik. Nincs rögzített (kodifikált) helyesírás sem, de éppen a megér-

tés–megértetés miatt az írók igyekeznek egymáshoz hasonlóan írni; s például ebben a 

korszakban beszélhetünk először vallási alapon megosztott, azaz katolikus és protes-

táns helyesírásról.  

Továbbá szemiotikai, irodalom- és nyelvtörténeti vonatkozásban Pázmány szerepe 

az is, hogy új nyelvi közlést, diszkurzus-konstrukciót hozott létre. A morrisi értelem-

ben értékelő/meggyőző jelhasználatról van szó (valuative use of signs), amikor a jele-

ket arra használjuk, hogy valamivel kapcsolatban előnyös magatartást idézzenek elő:4 

HASZNÁLAT 

értékelő 

informatív 

meggyőző (retorikus) 

rendszerszerű 

Bár a könyvnyomtatás fölfedezését követően csakhamar Budán is volt már 

könyvnyomda, s a XVI. századtól magyar könyvek jelentek meg több városban, a 

„Gutenberg-galaxis” igazából csak Pázmány korában kezdődik Magyarországon. A 

könyv forradalmának valódi oka: a protestantizmus erőteljes magyarországi jelentke-

                                                           
4 MORRIS, C. W., A jelelmélet alapfogalmai = A jel tudománya, szerk. HORÁNYI Özséb, SZÉPE 

György, Bp., Gondolat, 1975, 102. 
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zése, az 1590-es magyar nyelvű protestáns (vizsolyi) biblia megszületése, egyúttal 

lépés a magyar nyelvű istentiszteletek felé, a katolikus és protestáns diákok európai 

iskolákból való hazatérése. 1568-ban Erdélyben Európában először hoznak rendeletet 

a vallási türelemről. Mindezek a hatások a tudományok, a nyelv műveléséhez nagy 

mértékben hozzájárultak. 

Ne feledjük, hogy ez egyáltalán nem ideális időszak Magyarország történelmé-

ben.5 Mátyás király európai szervezettségű, birodalom méretű állama után megreked a 

magyar történelmi fejlődés. 1526-tól több mint 150 éven át nincs vagy csak korláto-

zottan van magyar államiság: az ország közepét a török szállta meg; a nyugati és 

északi rész a Habsburgok fennhatósága alá került, délkeleten pedig Erdély önálló fe-

jedelemségként élt tovább. Pázmány életútja azt jelzi, hogy a három részre szakadt 

országban volt szabad mozgásra lehetőség. A Partiumban született: a török által meg-

szállt terület és Erdély határán – református szülők gyermekeként. A katolikus hitre 

tért fiatalember Erdély központjában, Kolozsvárott járt jezsuita gimnáziumba. Majd 

Krakkó, Bécs, Róma után – négyszáz éve – 1597-ben érkezett Grazba, ahol bölcseleti 

tanulmányokat írt, s az egyetemen tanított. Élete később a Felvidéken zajlik: eszter-

gomi érsek, majd bíboros lesz. Neki köszönhetjük élete végén, 1635-ben a nagy-

szombati egyetem megalapítását. Bár Pázmány élete akár „sikersorozatnak” is tekint-

hető, mégis örökös összetűzések, kirekesztések jellemzik: a Habsburgok magyarsága, 

a protestánsok katolicizmusa, az erdélyiek Habsburg-pártisága miatt áskálódtak 

ellene. Sőt a besztercebányai országgyűlés kimondta Pázmány „örökös” száműzeté-

sét is. A történetírás később pozitívan ítélte meg szerepét, a Habsburg-ellenes, „kuru-

cos” történetírás kétségbe vonta Pázmány hazafiúi jellemét. A marxista történetírás 

ugyancsak elítélte: 1950-ben ezért is kellett az általa alapított, majd róla elnevezett 

egyetemnek nevet változtatnia: s lett – korábbi világhíres professzora után – Eötvös 

Loránd Tudományegyetem.  

Mindez fontos és ismerendő háttér Pázmány retorikai munkásságának megértésé-

hez. A kor élőszavas tömegkommunikációs terepe a templom, a szószék volt. A „nép 

bibliája”, a Biblia pauperum, azaz a képek (freskók) mutogatása után az anyanyelvi 

élőszó válik a legfontosabb üzenetközvetítővé; a szó szoros értelmében fegyverré. 

Hogy az élőszóval harcolni, ma azt mondanánk a beszédaktus elmélet nyomán, hogy 

„cselekedni” lehet, ebben a korban válik az írástudók számára nyilvánvalóvá. Páz-

                                                           
5 A tanulmány eredetileg német nyelven és német közönség számára készült Pázmány Péter 

grazi tartózkodásának 400. évfordulója alkalmából a Grazi Egyetem, az Osztrák Szemiotikai Társa-

ság, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Szemiotikai Társaság által 1997. december 

12–13. között Grazban megrendezett Péter Pázmány – Fokus gemeinsamer Tradition című szimpó-

ziumra. Ezeket a magyarázó részeket a magyar változatból nem hagytam ki. 
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mány ezt írja erről: „Halljad, mely szörnyű szókkal számlálja a bölcs a gonosz nyel-

vek romlását: Amely nyelv két ember között észveszést szerez, vagy más előtt harma-

dikat rágalmaz: sokakat egy országból másba kerget: kerített városokat ront: úri háza-

kat fondamentomból kiásat: a sokaságok erejét levágja: erős nemzetségeket eloszlatja: 

és ha az ostorütés megkékít; a nyelvütés a csontokat egyberontja”.6 

Hogyan felelnek meg Pázmány Péter művei a szóval való cselekvésnek? 

Elsősorban műfajukkal (a már említett, morrisi értelemben értékelő és meggyőző 

jelhasználattal). Pázmány irodalmi munkásságát gyakorlati célok határozták meg. 

Nem gyönyörködtetni akart, hanem hatni, ahogy egy helyen említi: „építeni”. Amikor 

a Grazban időző úrasszony, Hethesi Pethe Lászlóné (Kapi Anna) arról panaszkodik, 

hogy nincs magyar katolikus imádságos könyv, Pázmány ír egyet. Sikerét bizonyítja, 

hogy csak életében négy kiadásban jelent meg (1606, 1610, 1625, 1631), illetve 

Mihálykó János eperjesi evangélikus (!) prédikátor protestánsok számára is megjelen-

tette (1609). Az újrakiadás, a könyvsorozat a könyvvel kezdődő tömegkommuniká-

ciós forradalom első fontos jele. Pázmány igazi – félelmetes – hírét a protestáns–

katolikus ellentét (reformáció–ellenreformáció) jegyében születő vitairatainak kö-

szönheti.7 A vitairat valódi retorikai műfaj: az argumentálásra (érvelésre), tulajdon-

képpen a befogadó manipulálására épít. Az érvelés, a meggyőzés Pázmány legkivá-

lóbb stílusteljesítménye. Az újskolasztika szigorú logikáját ismerő Pázmány átcsopor-

tosítja, rendszerezi hitvitázó ellenfeleinek gondolatait, s így önmagukkal, illetve a 

különböző, egymással is vitázó protestáns irányzatokkal állítja szembe. Ismét a mo-

dern kor médiamódszerei juthatnak eszünkbe. Ugyancsak „gyakorlati” műfaj Páz-

mánynál az Isteni igazságra vezérlő kalauz (Kalauz, 1613), a katolikus hitvédelem 

nagyszabású rendszerezése, amely egyben a magyar teológiai-filozófiai műnyelv ki-

alakulásának fontos állomása. Illetve legjelentősebb alkotása a Prédikációk (Teljes – 

barokkos – címmel: A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és 

egy-néhány innepekre rendelt evangeliumokrul predikációk, 1636), amely gyakorlatra 

szánt, elmondott, kipróbált prédikációkat tartalmaz.  

Pázmány hisz a nyelvvel való meggyőzésben, abban, hogy az emberek hallgatnak 

az okos szóra: „azt írja Salamon, hogy a tudós nyelv oly drága edény, melyben min-

den lelki orvosságok találtatnak [...] A nyelvnek köszönjük, hogy a vad és oktalan 

módon élő emberek várasok társaságába szállotak és emberi életet tanultak [...]”.8 

Miként él Pázmány a hatáskeltés klasszikus és általa továbbfejlesztett eszközeivel?  

Pázmány általában nem retorikai fogásokból, hanem a témából meríti a hatás elemeit. 

                                                           
6 Pázmány Péter prédikációi, kiad. TARNÓC Márton, Bp., Szépirodalmi, 1987. 275. 
7 Vö. KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE, i. m. 
8 Pázmány Péter prédikációi, i. m., 271–272. 
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Minden tömegkommunikátor tudja, hogy a nyilvános beszédnek hatás szempont-

jából két kiélezett helye van: az eleje és a vége. Egy unalmas felütés vagy csattanó 

nélküli vég agyonüti a szónoklatot. Pázmány Péter a bevezetés művésze. Kedveli az 

érdekes, figyelmet keltő indítást. Ezek nem „olcsó” hatásvadász blikkfangok; ahogy 

azt a modern médiaszakemberek tanulják és gyakorolják. A korszak lassúbb, megfon-

toltabb volt, s a nyilvános magyar szó iránti figyelem is erőteljesebb, a templom pedig 

szent hely, a könyv szent tárgy. A modern újságírásban kétféle figyelemfelkeltő kez-

dést tartanak nyilván: a berobbanó, ún. kartács-kezdést és a távolabbról, egy részlet 

felől indító, az intellektuális figyelemre jobban igényt tartó parabola-kezdést. Páz-

mányt inkább ez utóbbi jellemzi. Első mondatainak feszültségét a bibliai párhuzamok, 

a kötőszavas indítások (ha, minekutána), illetve általában a kataforikus, a még nem 

ismertre való utalások okozzák.  

A magyar népi beszédről többen leírták már, hogy kevéssé retorizált. A beszélők a 

sok részletben elveszítik a fonalat, közlésük nem tart egy célra. Pázmány az első ma-

gyar író, aki szigorú retorikai fegyelmezettséget követelt meg magától. A figyelmet 

keltő bevezetés után rendszerint nem hagyja sokáig kétkedésben a hallgatót, hanem 

bemutatja a logikai váz csúcspontját: a tételt. Ezután következik ennek részletezése, 

körüljárása, de soha nem veszik el a részletekben. Befejezései rövidek, az emlékezést 

segítendő összefoglaló jellegűek, és nem fordul elő bennük olcsó hatáskeltés.  

A szövegszerkesztési-retorikai (pragmatikai) fegyelem az alacsonyabb, szintakti-

kai szinten is megvalósul. A magyar prózastílus történetében számon tartjuk a pázmá-

nyi körmondatot. Pázmány tudatos mondatszerkesztő. Pl.: „A tűz hamar terjed, erősen 

éget; és úgy megemészt mindent, hogy helyre nem hozhatni ártalmit: hasonlóképpen a 

gonosz nyelv, mint égő kemence, hamar éget, és oly vastagon éget, hogy helyére nem 

hozhatja barátjának jó hírét, melyet szava füstivel és koromjával megfeketített.”9 

Az idézet 9 rövid (4 mellérendelő, 5 alárendelő) mellékmondatból áll.  

A kor barokk eszményeiből következően többszörösen összetett, zsúfolt, de a laza 

mellérendelések miatt mégis érthető körmondatokat ír. Ezek azt a veszélyt rejthetik 

magukban, hogy alkotójuk vagy befogadójuk elveszítheti a logikai szálat. Pázmány 

körmondatai szabályosak, nincs bennük alany- vagy állítmányvesztés, a gondolatpár-

huzamok, felsorolások, ismétlések pedig ritmust adnak mondatainak.  

Talán ez a titka annak, hogy mondatai felolvasás (elmondás) után is érthetőek.  

A többszörösen összetett, s különösen alárendeléssel egybeszerkeszetett mondatok 

ugyanis – általában – hallás után nehezen befogadhatók. A rádióban és a televízió-

ban nem is lehet többszörösen alárendelt mondatokat mondani, mert nem tudja kö-

                                                           
9 Uo., 273. 
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vetni a hallgató vagy a néző. A szószékről elhangzó prédikáció megírásánál, majd 

pedig elmondásánál tudatosan kellett ügyelni a nem iskolázott hallgatóság befogadási 

technikájára; a rövid- és hosszútávú memóriájára.  

Pázmány mesterien valósítja meg a klasszikus retorikának azt az utasítását, mely 

szerint a beszédnek kötetlennek kell látszania, de egyszersmind jól fűzöttnek (szer-

kesztettnek) is. Ez ugyancsak a mai médiaretorika kulcskérdése, hiszen a rádióban 

vagy a televízióban bágyasztó, figyelmet lankasztó a szertelen fecsegés éppen úgy, 

mint az „iskolás” felolvasás. 

Valóban, ha Pázmányt olvassuk, a pázmányi körmondat ma is úgy hangzik ben-

nünk, mintha zene lenne. (Érzékelhető ez a jelleg, törekvés Nádas Péter nagyprózájá-

ban is.) Minden Pázmány-kutató rámutatott arra, hogy stílusa határozott zenei törek-

véseket mutat. Pázmánynak természetes a rímes, illetve a ritmikus próza, hiszen kez-

deti fokon nyilvános szöveg leginkább ének lehetett (ma is gyakran éneklik a szöve-

get a papok). A magyar próza ősforrásai között tartjuk számon a népmesét és általá-

ban népnyelvet. Pázmány, akárcsak a legnagyobb nyelvművésznek tartott Arany Já-

nos, bihari volt. És a latin előmintákban is eleve gyakori a hangzásbeli összecsengés a 

szavak végződése között.  

Azonkívül pragmatikai oka is lehetett a ritmikus próza prédikációkban történő al-

kalmazásának: az énekelt beszéd messzebb hangzik, mint a mondott beszéd; az ének 

lassúbb, s ezért jobban érthető; s egy, a szóbeliség elsődlegességéből következő 

mnemotechnikai ok: a ritmikusság könnyebben megjegyezhetővé, felidézhetővé teszi 

a szöveget. Tehát a hangerősítés és hangrögzítés előtti kor tudatos retorikai törekvését 

is láthatjuk ebben.  

A zeneiségnek van még egy nagyon fontos összetevője. Ismét nagyon sokan ki-

emelik, hogy Pázmány prózájának egyik jellemzője a szólások, közmondások, szálló-

igék alkalmazása. A közmondások mint kötött mondatok pedig sokszor ritmikusak. 

Vegyük ezt egy kicsit jobban szemügyre, hiszen már 1788-ban, az első katolikus új-

ságírónak tartott Szaitz Leó közzétett egy frazeológiagyűjteményt Pázmány Péter 

Kalauzának alapján. Ebben több száz oldalon sorakoznak egymás után, különösebb 

nyelvészi logikai rend nélkül a Pázmány műveiből kivett szép mondások. Ne feled-

jük, hogy Pázmány korában még csak alakulóban volt az irodalmi nyelv; Pázmány 

igen tudatosan „összetartó”, köznyelvi változatban ír, amelyben a népi, nyelvjárási 

elemek szervesen és nem archaikusan, különösségként illeszkednek. Mai szemmel a 

frazeológiagyűjteményben találhatunk archaikus, népies, de nagyon is köznyelvi for-

mákat. Néhány példa a ritmikus közmondásra (1a, 1b), illetve a közmondás (2a) és 

szólás (2b) mondatba illesztésére:  
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1a. A jártt utat a járatlanért nem kellene el-hagyni (15 szótag).10 

Ma már rövidült formában használjuk, de ugyancsak ritmikusan:  

Járt utat a járatlanért el ne hagyj (11 szótag). 

1b. Könnyebb a hazug embert, hogy sem a sánta Kuvaszt el-érni. 

Mai formája:  

A hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. 

2a. Szökött szolga jót nem mond az uráról (közmondás), nem tsuda tehát, ha a Római 

Pápa ellen 

2b. kígyót, békát okádnak (szólás) a szakadásszerző tanítók.11 

A szónoklatban megjelenő frazeológia szolgálja a szemléletességet is – egyúttal tük-

rözi a zeneiséget (vagy inkább az akusztikus hatást): „Tartozik ember meggondolni, 

hogy a természet azért adott egy nyelvet, két fület, hogy többet halljunk, keveset szól-

junk. Mert mint az üres üres edények inkább konognak, a lyukasak inkább folynak: úgy 

a sok szó azokhoz illik, kik okosságtúl üresek és gonoszsággal lyuggatottak.”12 

A szemléletességet szolgáló frazeológia zenei árnyalása megragadható pl. ilyesfé-

le zoomorfikus képekben (pl. az ikerítés-álikerítés alkalmazásával): 

3. Lassan-lassan az Áteizmus bé-tsúsz-mász, mint a’ tő után a cérna.13 

Mai nagyvárosi szlengnek tűnik ez a Pázmánytól származó idézet: „Igen fenn 

kezdesz heázni, elszédül az agyad!”,14 németre: Annyira nagyképű vagy, hogy elszé-

dül a fejed, „Mitsoda baromság?”.15 Szaitz Leó gyűjteményből Pázmány intertextuali-

tása is kitűnik: a bibliai idézeteken túl gazdag népnyelvi frazeológia található írásai-

ban. Mai szólások korábbi képét alaki szólásoknak nevezzük:  

4. Büdös bornak szép tzégért szoktak emelni.16 

5. Egy fetske tavaszt nem szerez.17 

A paradoxont is sokkal inkább XX. századi abszurd, netalán posztmodern, illetve 

– általam több helyen is hangúlyozottan18– részben folklorisztikus stilisztikai eszköz-

                                                           
10 SZAITZ, i. m., 16. 
11 Uo., 48. 
12 Pázmány Péter prédikációi, i. m., 276. 
13 SZAITZ, i. m., 9. 
14 Uo., 13. 
15 Uo., 11. 
16 Uo., 32, 35. 
17 Uo., 53. 
18 BALÁZS Géza, Helynévrövidülések – antropológiai nézőpontból = Szavak – nevek – szótárak: 

Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára, szerk. KISS Gábor, ZAICZ Gábor, Bp., MTA Nyelvtudományi 

Intézete, 1997, 26–35. 
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nek véljük. Az értékelő-meggyőző stílus „fellegvárát” jelentő paradoxon dokumentál-

ható Pázmánynál: 

6. Nagyobb tsuda, ha egyszer eszterhára száll a' híd, hogy sem ha nap-estig ott sétál a 

kakas.19 

A magyar nyelvről azt tartják, hogy benne erős a nyelvi hagyomány, amely leg-

nyilvánvalóbban a kötött szövegekben, szókapcsolatokban ragadható meg. S különö-

sen így lehetett ez az írástudás általános elterjedése előtt. Az ismert, többször hallott 

szólások, közmondások, más idézetek, általában az ismételgetés – tehát az intertextua-

litás – szemléletessé, átélhetővé, sőt világosabbá teszik a szöveget. Az intertextualitás 

programszerű alkalmazása tehát ugyancsak fontos retorikai eszköz.  

S ugyancsak a pázmányi program: a magyar nyelvűség. Ahogy Pázmány mondja: 

„Ha csak idegen nyelvekben forgottaknak áll a Sz. Írás értelme, megyenek, a kik nem 

értik?”.20 

Pázmány prózája, stílusa föltétlenül minden magyar íróra nagy hatással volt. A ba-

rokkos körmondat a XIX. században Kölcsey Ferenc és Eötvös József prózájában érte 

el csúcspontját. A múlt század végétől a pázmányi körmondat helyett az egyszerű 

mondatokat kedvelő írók lettek túlsúlyban. A kor is mintha a rövidülésnek kedvezne: 

szövegtani, sőt akár grammatikai értelemben is. A tömegkommunikáció ismételten a 

rövid, frappáns műfajok és mondatok terepe. Mégis, a pázmányi körmondat stílusa 

örök forrás. Napjainkban például Nádas Péter prózájában (pl. Emlékiratok könyve) 

fedezhető föl a megújított körmondat. Nádasnál is mesteri a szerkesztés. A több olda-

lon át hullámzó mondatok zeneként hatnak. Nádas Thomas Mannt tekinti mesterének, 

hivatkozik is rá, de Pázmánytól is sokat tanult. Az egyik esztéta a szerző szándékára 

is hivatkozva egy zenei műfajhoz, a fúgához hasonlította Nádas Péter prózáját. Ester-

házy véleményét pedig már ismertettem.  

Amit századunkban a modern pszicholingvisztikai kutatások igazolni látszanak, 

vagyis azt, hogy a nyelvhasználat és a lelki egészség (mentálhigiéné) között szoros 

összefüggés van; Pázmány számára világos volt: „Mert az okos nyelv egészség, és ha 

a gonosz nyelv elrontja a várasokat; a jó nyelv áldása neveli és felmagasztalja az or-

szágokat”.21 Modern nyelvstratégiai, nyelvművelő program alapjának is tekinthető ez 

a gondolat. Pázmány Péter arra törekedett, hogy prédikációival az embereket és az 

országokat jóra tanítsa; senki ellenében, hanem csak önmaguk érdekében.  

                                                           
19 SZAITZ, i. m., 62. 
20 Uo., 42. 
21 Pázmány Péter prédikációi, i. m., 272. 
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* 

Pázmány Péter, „a magyar Cicero” a XVII. századi magyar próza legnagyobb alakja, 

a klasszikus retorikai hagyományok követője, egyúttal egy új diszkurzuskonstrukció 

megteremtőjének számít a magyar szemiotika-, irodalom- és nyelvtörténetben. Páz-

mány mint főpap, hitszónok fő területe a nyilvános beszéd volt. Gondolatait a kezdő-

dő „Gutenberg-galaxis” korszakában elsősorban élőszóval igyekezett tolmácsolni; 

elmondott prédikációi azonban írásban is megjelentek. Pázmány retorikai jellemzői: a 

témából merített hatás, az argumentálás (érvelés), az értékelő jelhasználat, a meggyő-

zés, a zeneiséget (egyúttal ritmust, magávalragadást) felmutató „pázmányi” (barokk) 

körmondat és a képekban gazdag – folklorisztikus – frazeológia.  
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Gábor Csilla 

KÁLDI GYÖRGY PRÉDIKÁCIÓI: KÖTETKOMPOZÍCIÓ, 

MŰFAJI ÉS RETORIKAI KÉRDÉSEK 

A prédikációtörténeti-, illetve elméleti kutatásnak az utóbbi évtizedekben felhalmo-

zott hazai és nemzetközi eredményei ismeretében elfogadottnak tekinthetjük, hogy a 

prédikációnak az antik retorikai hagyományba való betagozódása, az ókori szónoklat 

valamely genusához való sorolása a XIV. század végéig fel sem merült.1 Később 

azonban bekövetkezett a retorika egyfajta funkcióváltása, egyéb hatások között a pro-

testantizmus retorikus érdeklődésével is összefüggésben.2 Így tehát a kora újkori egy-

házi beszéd felépítése, érvrendszere, stiláris és olykor gondolati fogásai bizonyos ér-

telemben az antikvitás retorikai elméletéhez és gyakorlatához kapcsolódnak. Míg 

azonban az ókori szónoki beszéd egy meghatározott elithez (valamilyen szempontból 

kiválasztott és összetartozó csoporthoz) kívánt szólni, addig a prédikáció címzettje 

többnyire az egész keresztény közösség:3 olyan tény ez, amelynek mélyreható kom-

munikációs és a kifejezésmódot illető következményei vannak. 

Jelen dolgozat – amennyire a terjedelmi keretek engedik – Pázmány Péter kor- és 

rendtársának, Káldi Györgynek az egyházi szónoklatait veszi elemzés alá, körüljárva 

néhány műfaji és retorikai részproblémát a számos kínálkozó lehetőség közül. Vizs-

gált anyagunk a vasárnapokra és ünnepekre írt beszédek gyűjteménye4 – nem foglal-

kozunk tehát a Tízparancsolatról készült sorozattal,5 amely jellege és tematikája foly-

tán egyaránt másféle megközelítési szempontokat igényel. 

                                                           
1 KECSKEMÉTI Gábor, A prédikáció műnemi besorolása és a prédikációelméleti gondolkodás 

korszakai = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. K. G., Bp., Universitas, 1996 (Historia Litteraria, 2), 143.  
2 Uo., 148–156. 
3 MURPHY, James J., Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint 

Augustine to the Renaissance, University of California press, Berkeley–Los Angeles–London, 1974, 

274. 
4 Az Vasarnapokra-valo Predikatzioknak Első Resze, ill. Az Innepekre-valo Predikatzioknak El-

ső Resze, Pozsony, 1631. A továbbiakban I., ill. II. sorszámokkal, valamint az oldalszám megjelölé-

sével hivatkozunk rá. 
5 Istennek szent akarattya az az: a Nagy Úr tíz parantsolattyanak egynehány Prédikacziokkal 

való meg-magyarázása, Nagyszombat, 1681. 
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Ha a kötetek felépítését tekintjük – mindkettő többé-kevésbé a középkor óta szo-

kásos de tempore és de sanctis beosztása szerint halad –, valamelyes megtervezettsé-

get már itt is találunk, legalábbis ami a szónoklat exordiumának megfelelő ajánláso-

kat, vagy a peroratio szerepét betöltő kötetvégi imádságokat illeti. Ám a kötetkompo-

zíció valódi kérdése a liturgiához, pontosabban a liturgikus év ritmusához kapcsoló-

dik. Ugyanis az egymástól nagyjából független témájú beszédeket kiinduló textusuk, 

az egyes prédikációk élén idézett napi evangélium köti össze. És jóllehet, a vasárna-

pokra és a hétköznapokra eső ünnepi alkalmak szerinti felépítés az előttünk álló for-

mában töredék, az egyházi év beosztásának alapelve alapján mégis felfogható bizo-

nyos szempontból lezárt egésznek, hiszen az adventtől pünkösdig terjedő ívben Jézus 

földi életének minden fontosabb mozzanatát át tudja fogni, a karácsonyi és húsvéti 

ünnepköröket egyaránt tartalmazza. Az egyházi évnek a pünkösdtől adventig tartó 

évközi része pedig a második isteni személynek nem annyira életrajzi eseményeire, 

mint tanításaira fordít nagyobb figyelmet. 

Szintén a liturgia által előírt evangéliumi szakaszok a vezérfonalai az ünnepekre 

készült beszédeknek, ám ezek esetében az alkalom – többnyire az ünnepelt szent, az ő 

kapcsán pedig számos dogmatikai vagy még inkább morális kérdés tárgyalási lehető-

sége – gyakran eltéríti a szónokot az olvasmányrend által kínált témától, ezért a má-

sodik kötet összességében kevésbé átgondoltnak: lazábbnak és szerteágazóbbnak, 

egyszersmind azonban változatosabbnak és színesebbnek is hat, mint az első. 

Ha a köteteket a témaválasztás logikája szerint tekintjük, azt látjuk, hogy az al-

kalmankénti három beszédből álló sorozatok első darabja többnyire a magyarázatra – 

exegézisre és hittani tisztázásra – összpontosít, a második-harmadik nagyobb teret 

enged a mindennapokkal inkább összefüggő gyakorlatibb kérdéseknek, erkölcstani 

fejtegetéseknek (bár ezekben az esetekben sem marad el az indoklás, a tekintélyi ér-

vek és tekintélyi közlések is az előírások ésszerűségét hivatottak alátámasztani), így 

az önállóságukat megőrző egyes prédikációk végső soron egymásra épülnek. E meg-

állapítás természetesen tendenciát rögzít csupán, hiszen ritka a homogén, „vegytiszta” 

beszéd: a dogmatikai témájúak, mint amilyen például a megtestesüléssel és Jézus is-

tenemberségével foglalkozó ötödik karácsonyi (II. 154–159) vagy a Szentlélekkel 

kapcsolatos tudnivalókat taglaló első pünkösdi prédikáció (I. 719–728), szorosan 

kapcsolódnak az ünnep teológiai tartalmához, esetleg olyan kulcsfontosságú tételek-

kel foglalkoznak – a liturgikus alkalomtól függetlenül –, mint kegyelem és szabad 

akarat viszonya a többi között a Szent György napi első beszédben (II. 441–453). 

Hasonlót mondhatunk a kizárólag morális témákat tárgyaló, szintén kis számú prédi-

kációkról: ezek az égető aktualitás okán kerülnek a beszédek középpontjába. Így lesz 

a hadviselés keresztényi szabályainak összefoglalása központi témává a vízkereszt 
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utáni harmadik vasárnapi első beszédben (I. 173–183), a szolgája gyógyulását hittel 

kérő kafarnaumi százados evangéliumi elbeszélése apropóján (Mt 8, 5–13); ezért 

szentel egy teljes beszédet, a karácsony utáni vasárnapi harmadikat, az özvegység 

teológiai és erkölcsi értelmezésének (I. 103–111) – ennek ürügye a Lk 2, 36-ban sze-

replő özvegy prófétaasszony, Anna; vagy mond farsangi időben vádbeszédet a ré-

szegség ellen a Quinquagesima vasárnapi harmadik prédikációban (I. 338–347). Ami 

pedig végül a polemikus, majdhogynem a vitairat műfajába is besorolható beszédeket 

illeti, itt újra a veszélyeztetettség érzésével kombinált aktualitás kérdése dominál: az 

egyházkép katolikus értelmezése (I. 198–206), az „eretnekek” elutasítása (I. 242–

251), kegyelem és jócselekedet viszonya (II. 460–468), vagy az „evangélikus” mint 

önmeghatározás elutasítása a Luther-követőkkel kapcsolatosan, ami valójában perúj-

rafelvétel Biblia és/vagy tradíció dilemmájában (II. 591–598). 

A beszédek témaválasztása meghatározza azok genusát, célkitűzését és részben 

stílusnemét is. 

Ami a genusok problémakörét illeti, számításba kell vennünk azt a tényt, hogy klasz-

szikus elkülönítésük nem jellemző a középkori prédikációelméleti gondolkodásra, a 

protestantizmus ellenben, amely a prédikációt az új tanok terjesztése szempontjából a 

legfontosabb eszköznek tartotta, az elméletalkotás során a világi szónoklattanra támasz-

kodott,6 így természetszerűleg jóval nagyobb gondot fordított a genusok szerepére. 

A XVI. századi katolikus – jezsuita – retorika ugyanakkor a szigorúan skolaszti-

kus Cypriano Soarez művére épül, ez a tankönyv azonban minden skolasztikus beállí-

tódása mellett is külön fejezetekben taglalja a genusok tanát. Hasonlóan jár el az 

ugyancsak jezsuita Carolus Regius, aki művének már címében – Orator Christianus – 

értékrendi eligazítást ad, jelezve, hogy az „eloquentia sacra” gyakorlatához kíván nem 

csupán tartalmi-formai, de morális eligazítást is adni, és aki szintén kitér a genusok 

kérdéskörére, igaz, a klasszikustól némileg eltérő módon: Genus Suasorium et 

Exhortatorium-ról, Genus Reprehensorium-ról, illetőleg Genus Institutivum-ról be-

szél, ám nem nehéz belátni, hogy e típusok végső soron visszavezethetők valamely 

klasszikus változatra. 

Ha tehát a klasszikus osztályozást alkalmazzuk, nyilvánvaló, hogy míg valamely 

szent alakját és „viselt dolgait” középpontba állító beszéd – laudatio – a genus 

demonstrativum, a dogmatikai-exegetikai tárgyú prédikáció a genus didascalicum7 

                                                           
6 A folyamat részletes elemzését l. KECSKEMÉTI, i. m., 143–152. 
7 A kategória bevezetése annak ellenére célszerűnek látszik, hogy a homiletikai gondolkodásban 

való megjelenése Melanchthonhoz kötődik, hiszen a XVII. századra elkopik konfesszionális jellege, 

jelenlétét pedig nemcsak a szónoki gyakorlat mutatja, hanem az is, hogy egyes katolikus retorikák, 

például Carolus Regius 1612-es Orator christianusa önálló fejezetben is tárgyalja. 
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kategóriájába sorolható, addig az erkölcsteológiai a genus deliberativuméba, a pole-

mikus beszéd pedig átmenetet képez a két utóbbi között, hiszen a különböző nézetek 

kontrasztív bemutatása révén azt igyekszik bebizonyítani, hogy az ő oldalán van az 

igazság, ezután pedig a megismert igazság választására ösztönöz. 

Az iménti rendszerezés természetesen csak széles rugalmassági határok között ér-

vényesíthető, éppen a beszédek tárgyi sokrétűsége miatt. Hasonlóképpen komplex a 

stílusnemek kérdése, hiszen ezekkel kapcsolatosan a homiletikák kifejezetten előírják, 

hogy a változatosság követelményének eleget téve a szónok váltogassa a hangneme-

ket. Amikor tehát a tanító jellegű prédikációk higgadtságáról, egyenletes fennköltsé-

géről és intellektualizmusáról, valamint célirányos, digressiókat nem alkalmazó fel-

építéséről ejtünk szót, egyúttal a forráskezeléssel összefüggő, főként a Biblia 

tipologikus és/vagy allegorikus értelmezéséből következő kifejezési gazdagságot is 

hangsúlyoznunk kell. Az erkölcsi témát taglaló beszédek általában emelkedett tónu-

sának megfigyelése mellett a konkrét utasítások hétköznapi, egyszerű szóhasználatát 

is észre kell vennünk, valamint azt, hogy ezek legfőbb argumentációs eszköze az óko-

ri profán kultúrából vett példa, amely, mint alapvető szövegszervező motívum, a 

hangnemet is meghatározza: változatosságával és dinamikájával alkalmas a beszéd 

típusából következő célnak, vagyis a megindításnak szolgálatára. Végül, amikor a 

polemikusak egyszerűségéről, olykor indulatos parlagiasságáról beszélünk, emez 

egymáshoz rendelést is csak kivételes esetekben tartjuk teljes beszédekre érvényes-

nek: ezúttal is inkább egy tendencia jelenlétére hívjuk fel a figyelmet. 

Ami pedig továbbá a Ciceróra és Szent Ágostonra visszavezethető hármas célkitű-

zést – docere, flectare (vagy movere), delectare – illeti, általánosságban elmondható, 

hogy tulajdonképpen az Elöl-járo Beszédben foglaltak adnak magyarázatot annak a 

prédikációkban való eloszlására. Itt ugyanis, a Káldi által (is) emlegetett kettős pillér, 

az igaz hitről, illetőleg a jó erkölcsökről szóló „világos tanúság” sugallja, hogy előb-

biek esetében a tanítás, utóbbiakéban pedig az akarat megváltoztatásának szándéka 

kap hangsúlyosabb funkciót; a gyönyörködtetésre irányuló törekvés, a kellem, a taní-

tásnak és megindításnak egyaránt eszköze.8 

„Az Keresztyen Olvasohoz” intézett szöveggel mint szerzői programnyilatkozattal, 

amelyben „Irasának Okait adgya” (I. V), érdemes kissé részletesebben is foglalkoz-

nunk, hiszen ez a teljes prédikációs kötet szemléleti megalapozását nyújtja. A har-

mincnégy esztendős szónoki termés horizontjából akár hattyúdalnak is minősíthetjük 

a bevezető és értékösszegző szavakat. A lelkipásztor biblikus önértelemzéséből kiin-

dulva (1Tim 5, 8) – „kiket Isten az ő Nyájának gond-viselőivé választott” (I. V), 

                                                           
8 Vö. SZENT ÁGOSTON, A keresztény tanításról, ford., bev., jegyz., VÁROSI István, Bp., 1944, 238–241. 
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méghozzá nem világi, hanem a tanítás szóval kifejezett lelki szinten –, ezt pedig meg-

toldva a rendalapító által adott utasítással, miszerint a jezsuita nem csupán a saját, de 

felebarátja üdvösségét is keresni tartozik, úgy jelöli ki munkájának célkitűzését, hogy 

az már a beszédek karakterisztikus vonásait tartalmazza: „hogy eggyügyű tanításom-

mal, a Híveket jóra ösztönözném, és a gonosztól el-idegeníteném” (I. V). Az egyházi 

beszéd funkciójának felvillantása mellett a Szent Ignác-i akaratbefolyásolás szándéká-

ra figyelhetünk fel itt, retorikai és teológiai szempontok találkozására. Ebben a gon-

dolatkörben ugyanakkor benne van az a XVII. századra már kikristályosodott katoli-

kus vélemény is, hogy „az Isten malasztyával” (I. V) együttműködő emberi cselekvés 

nélkül nem érhető el az örök boldogság, másfelől pedig hogy nehéz hatékonyan 

együttműködni ezzel a kegyelemmel annak, aki nincs tisztában a tanrendszerrel. In-

nen, a hittételek reflektált megfogalmazásának és a világos erkölcsi útmutatás össze-

kapcsolásának igényéből ered hát a programbeszéd egyik értékpárja – doctrina és 

adhortatio, Melanchthon szóhasználata szerint9 –, amely, mint láthattuk, a prédikáci-

ók felépítésében és témaválasztásában is konkretizálódik. 

A másik értékpár valójában nem választható el mereven ettől. A hasznosság – kel-

lemesség tételesen gyakorta szembeállított, az írók gyakorlatában azonban többnyire 

egymást kiegészítő ellentétpárja, fényes pályát futott már be a régi irodalmi hagyo-

mányban. Káldinál a probléma a teológiai-lelkiségi alapvetésen túl a prédikáció-műfaj 

létmódjával, jól ismert kettős státusával összefüggésben merül fel. Szónoki pályafutá-

sát összegezve, közelgő halálát előre jelezve szól arról, hogy „a mivel éltemben [...] 

eggyütt-is másutt-is predikálván, oktattam a Híveket, azt Irásban foglalnám, és 

hóltom-után-is jóra emlekeztetvén, használhatnék nékik” (I. VI). A természete szerint 

szóbeli elmondásra szánt egyházi beszéd írott műfajjá válásának folyamatához nyújt 

adalékot e megnyilatkozás, Bornemisza Péternek10 és Pázmány Péternek11 a témához 

kapcsolódó megjegyzései között. Ugyanakkor a kulturális rendszerben az írásos-

szóbeli paradigmában az előbbi prioritását is kiemeli mint olyanét, amelynek élettar-

tama hosszabb, terjedése hatásosabb. 

Létezik azonban a használni akarás törekvésének egy sokkal gyakorlatibb, a törté-

nelmi adottságokkal összefüggő indoklása is. Ismét olyan gondolat ez, amely sokszor 

                                                           
09 L. KECSKEMÉTI, i. m., 154. 
10 Köztudomású, hogy maga is kötetbe gyűjtve adja közre prédikációit, ezek funkciójáról azon-

ban az Ördögi kísírtetekről egyik megjegyzése enged valamit sejteni: „Immár penig nem mint prédi-

kációt, hanem mint magadban olvashatót, úgy tartsad.” Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei, 

kiad., NEMESKÜRTY István, Bp., Szépirodalmi, 1980 (Magyar Remekírók), 979. 
11 PÁZMÁNY Péter, Válogatás műveiből, bev., kiad. ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter, 

Bp., Szent István Társulat, 1983, II, 13. 
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és sokféle változatban megjelenik: a könyv- és paphiány felekezeti hovátartozástól 

függetlenül közös gondja az írással foglalkozóknak, amely szó szerint átvehető 

vagy az alkotó jellegű felhasználáshoz és továbbfejlesztéshez fogódzót nyújtó min-

ták hozzáférhetővé tételét mondja nélkülözhetetlennek. A témafelvetésekben rejlő 

részletezőbb és alaposabb kidolgozás lehetőségeire Pázmány Péter hívja fel a f i-

gyelmet: „A predikátorok-eleibe pedig [...] annyi tanításokat és intéseket adtam, 

hogy, ha mit egy helyen mondottam, azt okossan más Vasárnap elő-hozzák, sok új 

predikácziókat csinálhatnak.”12 A jó tanács nyilván nem Pázmány egyéni leleménye, 

hanem Európa-szerte elterjedt gyakorlat. Werner Welzig német anyagot feldolgozó 

tanulmánya a prédikációs kötetek végén található mutatók jellegének vizsgálata alap-

ján azt a következtetést vonja le, hogy egy bizonyos alkalomra készült beszédek kis 

módosítással más körülmények között is használhatók voltak, és hogy ezek a mutatók 

éppen ezt a funkcióváltoztatást voltak hivatva segíteni.13 Káldi ilyenfajta variációs 

lehetőséget nem említ, ezzel szemben hivatkozik – közhasználatú toposszal – „sze-

relmes Hazámnak” (I. VI) szükségére, a magyar nyelvű könyvek hiánya miatt a „té-

velygés” terjedésére és saját, az ínséget enyhítő kísérleteire. 

Ami pedig a gyönyörködtetés problémakörét illeti, az Elöl-járo Beszédből sem 

marad ki a látszólag retorika-ellenes, konvencionális megjegyzés („Az Udvari ékes 

szóllásra, sem nem érkeztem, sem nem erőlködtem”, I. IX), ugyanakkor azonban szót 

ejt a prédikációnkénti más-más „mód” használatáról – a divíziók és magyarázatok 

változtatásáról, vagyis az ugyanazon evangéiumi szakaszhoz kapcsolódó különféle 

témákról (I. IX). És jóllehet a dulce–utile egymáshoz való viszonyának tisztázását az 

előszó elnagyolja, azonban visszatér rá másutt, a Víz-kereszt-után-valo I. Vasárnapi 

első beszédben, amelynek első részét e kapcsolat emblematikus kifejezésével indítja: 

„Nem régen, egy Bonóniai túdós fő ember, követvén a régi Bőlchek szokását, hogy a 

fiatskáját minden tisztességes erkölchre künnyen meg-taníthatná, egy jeles képet írat-

ván, a gyermek-eleibe adta: hogy gyönyörködvén a képben, és annak magyarázattyát 

kívánván, meg-értené, mint kelletnék magát viselni” (I. 124). A „régi Bőlchek”-ben 

pedig könnyen ráismerhetünk éppen a retorikai hagyomány – Cicero és Quintilianus, 

illetve az ő elveiket tankönyv-jelleggel összefoglaló Soarez – értékrendjére.14 Ez a 

viszony ugyanakkor nem csupán annyit jelent, amennyit az embléma kifejez, hogy a 

                                                           
12 Uo., 13–14. 
13 Vom Nutzen der geistlichen Rede. Beobachtungen zu den Funktionshinweisen eines 

literarischen Genres = Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, hrsg. 

Georg JÄGER, Alberto MARTINO, Friedrich SEUGLE, Tübingen, Max Niemeyer, 1979, IV, 1–23. 
14 Idézi BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, 

Bp., Akadémiai,1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 40. 
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gyönyörködés segítségére lehet a tanulásnak és az akaratot jóra mozdíthatja. Egy másik 

beszédben, a Sexagesima Vasárnapi első prédikációban így vezeti be az Isten jóságáról 

és szeretetéről szóló, biblikus megalapozottságú eszmefuttatást: „hally szép okoskodást” 

(I. 293). A szöveg folytatásából pedig az intellektus örömére való rácsodálkozás sugár-

zik, a gondolat szépségében való gyönyörködés: azt a felfedezést láthatjuk itt egy elejtett 

megjegyzésben, hogy mindaz, ami értelmileg belátható, az érzelmeket is megmozgatja, 

hogy a hasznos (utilis) egyúttal gyönyörűséges is (delectabilis), így valójában nem ren-

delhetők egymás alá, nem is használhatók ki egymás ellen. 

Ami pedig a közönség igényeihez alkalmazkodó tanítási és előadási módszereket 

illeti, „eggyügyű Keresztyének”-ről szól az elöljáró beszéd, „kiknek nem szükséges az 

igen mély tudomány, sem az el-rejtett dolgoknak nyughatatlan visgálása” (I. VII). 

Ezúttal is megtéveszthet a szóhasználat, különösen, ha a kor többi kiadványainak a 

címzettekben megnyilvánuló státuspreferenciáját is tekintetbe vesszük: a közhelysze-

rűséghez nem fér kétség, az elképzelt közönség „együgyűnek”, „aprónak”, „gyengé-

nek” tételezése minduntalan visszatérő motívum. A megjelölést azonban nem a sza-

vak mai jelentése szerint kell értelmezni: különben az az ellentmondás jelentkeznék, 

hogy a bevezetés alapján kialakult elvárásainkhoz, valamint a közönség feltételezett 

befogadóképességéhez viszonyítva Káldi prédikációiban túlságosan is sok és tömény 

„az igen mély tudomány”. Hiszen olykor egészen aprólékosan, árnyaltan jár körül 

olyan hitvédelmi problémákat, amelyek tisztázását és pontos megértetését az adott 

reformációs-ellenreformációs helyzetben fontosnak tartotta. Hasonló eligazító gondo-

lattal Pázmány Péter prédikációinak A keresztyén olvasóhoz címzett ajánlásában talál-

kozunk: „elme-élesitő iskolai vélekedéseket és vetekedéseket, mellyek a lelki épületre 

nem szükségesek, irásomban nem elegyitettem: de nagy-részre, a mit az iskolai 

Teologiá-ban, erkölcsünk igyengetésére, akaratunk gerjesztésére, a jóságok és vétkek 

ismerésére, alkolmatosnak itéltem, iskolai tanitásból, predikálló-székbe hoztam.”15 

Nem arról van tehát szó, mintha a szónokok a hit és a lelkiek terén teljes járatlanságot 

feltételeznének olvasóikról és hallgatóikról, pusztán csak tekintettel vannak azok „la-

ikus” – azaz nem szakember – voltára, így a skolasztikus teológia tételeket állító, 

majd az összes lehetséges ellenvetést megfogalmazó és cáfoló módszereit nem alkal-

mazzák az egyházi beszédekben.16 (A befogadók további heterogenitásáról, a valószí-

nű társadalmi és műveltségi szintkülönbségekről viszont már nem vesznek tudomást.) 

                                                           
15 PÁZMÁNY, i. m., II, 13. 
16 A teológiai traktátus és a prédikáció közötti módszertani és terminológiai különbséget könnyű 

átlátni, ha csak Pázmány grazi Theologia scholasticájának felépítését, problémafelvetéseit tekintjük. 

SZABÓ Ferenc S. J., A teológus Pázmány: A grazi „theologia scholastica” Pázmány művében, Róma, 

1990, 75–242. 
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Másfelől a korabeli jezsuita retorikában kétségtelen szerepet kapott a skolasztikus 

megközelítés: hadd emlékeztessünk itt újból Soarez művére, amely a hitszónokot szi-

gorúan szabályozott beszédek írására ösztönzi, a retorikai fegyvertár és a logika se-

gédletével. Különösen az első és a második könyv árulkodik a skolasztikus örökség 

jelenlétéről, az inventio tárgyalása során ugyanis a definíciók egymásra épülésére – 

vagyis a koherens gondolatmenet kialakítására – helyezi a hangsúlyt, a dispositió-ról 

szóló rész pedig az érvelés – bizonyítás és cáfolás – módjára vonatkozóan állítja fel a 

gondolati-tartalmi megalapozottságot szolgáló szabályait.17 Látható, hogy Káldi 

mindezekre a szempontokra tekintettel van: alkalmazza a skolasztikus módszert – 

gondja van az érvelés körültekintő és tudós „megszervezésére”, a céltudatos gondo-

latmenetre –, mindössze a dubitatió-t mellőzi, kivéve a lehetséges ellenvetések cáfola-

tát megkívánó polemikus helyzeteket; illetőleg nagyobb gondot fordít az elocutio-ra, 

olykor az ékesítés és édesítés, olykor azonban a jobb érthetőség kedvéért. Eljárására 

pedig az olvasónak szóló Elöl-járo Beszéd szerinti kettős célkitűzés ad magyarázatot: 

eszerint a jó erkölcsökről szóló tanítás, a bűnt elkerülő életre való buzdítás a pontos 

hitismeretben, a hitigazságok világos előtárásában alapozható meg. 

Az ékesszólás tana továbbá nem pusztán a szövegalakítás technikája nála, nem is 

csupán funkcionális segédeszköz, hanem adott esetben a teológiai magyarázat, az 

érvelés tárgya: figyelemreméltók ilyen szempontból a beszédekben található retorikai 

megjegyzések, olykor hosszabb eszmefuttatások. Nincsen terünk arra, hogy minden 

elszórt megnyilatkozást értékeljünk, egyetlen gondolatfutamra azonban úgy véljük, 

tanulságos lesz kitérnünk. 

A Szent Kereszt Meg-találása-Napi18 harmadik prédikáció (II. 511–520), miután a 

keresztet mint Krisztus szenvedésének és halálának eszközét éppen jelszerűsége miatt 

mondja tiszteletre méltónak, illetve miután az eszköz önmagán túlmutató jelentéseit – 

valójában különféle szempontú metaforikus megközelítéseket – veszi felsorolásszerű-

en számba (oltár, ill. lajtorja, amelyen Isten országába jutni, az emberi nem szabadítá-

sának eszköze, a pokol elrontására való fegyver, II. 514), kitér azokra az ellenvetések-

re és bírálatokra, amelyek protestáns részről érték a kereszt kultikus tiszteletét. Az 

érvek és ellenérvek eme sorozatából bennünket ezúttal a negyedik érdekel: „Imigyen 

ellenkeznek: A Pápisták olly neveket adnak a Keresztnek, mellyek chak a Kristushoz 

illenek: azért a Kristust illetik boszszúsággal, midőn az ő tulajdon tiszteletit mással 

közlik; mint midőn a Keresztet, Mí reménségünknek, üdvösségünknek, és egyéb effé-

                                                           
17 Soarez művének elemzését l. BITSKEY, i. m., 38–40. 
18 Május 3-ra eső ünnep, annak emlékezetére, hogy Heraklius császár 628-ban a perzsáktól visz-

szaszerzett keresztet diadalmenetben visszavitte Jeruzsálembe. 1960 óta megszűnt. VÁRNAGY Antal, 

Liturgika, Abaliget, 1993, 445. 
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léknek nevezik. Felelet: Ezt merő gonosz akaratból, és, hogy Magyarúl szóllyak, 

tekélletlenségből vetik szemünkre: mert jól tudgyák, vagy tudniok kellene, michoda 

értelemmel mondgyák azt a Keresztyének, tudni illik, a Kristus szenvedésére-nézve, 

mellyet a Kereszt példáz; vagy arra-nézve, a ki a Kereszt-fán függött. Mint-ha azt 

mondanák: A Kereszt-fán függő Kristus a mí reménségünk. Igy szoktuk mondani; 

Meg-ittam a pohárt, az-az, a pohárban-valo bort. Mint-hogy azért a Kereszten vólt a 

mí reménségünk, üdvösségünk, orvosságunk, azont mondgyuk a Keresztről-is. Igy 

mondotta Urunk Jerusalemnek: Ha meg-ismérted-vólna te-is, és fő-képpen ezen a 

napon, mellyek a te békességedre vannak. Melly mondás, nem illik az értelem-nélkül-

valo kő-rakáshoz, hanem a Jerusalemnek értelmes lakóihoz. Szintén úgy, a mivel ne-

vezzük a Sz. Keresztet, nyilván-valo dolog hogy nem illeti a fát, melynek értelme 

ninchen, sem ereje ő-magától; hanem a Kristust, ki azt a Kereszt-által chelekedte” (II. 

516). Az eszmefuttatás margóján pedig a szentírási hely (Lk 19,42) mellett a „névcse-

re” jelentésű terminus – „Metonymia” (uo.) – olvasható.  

Ami most már magát az eszmefuttatást illeti, az nem más, mint a két fogalom kö-

zötti térbeli érintkezésen és ok-okozati összefüggésen alapuló kapcsolat létrejöttének 

és nyelvi kifejeződésének magyarázata, amelyet nem csupán elméletileg határoz meg, 

de a Bibliából és a mindennapi nyelvhasználatból vett példákkal is szemléletessé tesz. 

A retorikai-nyelvi probléma pedig, a polemikus kontextusba ágyazottan, teológiai és 

liturgikus tartalmat nyer, hiszen a névátvitelnek a szóhasználatot érintő logikáját 

használja fel a vallásos gyakorlat, a kultusz indoklására. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a jezsuita képzés részeként latin nyel-

ven kidolgozott és begyakorolt retorikai tudatossága, az abban felhalmozott retorikai 

kultúra magyar nyelvű szövegeiben is érvényesül – nem csupán a szövegek felépíté-

sében, hanem egyes bibliai helyekhez fűzött retorikai jellegű megjegyzéseiben is. A 

latinságnak ebben a koraújkori – ezúttal nem annyira nyelvi, mint szövegszerzési- és 

szervezési – iskolájában19 szabályokhoz, normákhoz igazodik, és egyre természete-

sebben ölti magára e szabályozottságot a magyar nyelven írt prédikáció. 

                                                           
19 A kifejezést: „A magyar nyelv a latinság iskolájában” TARNAI Andor könyvéből vettük át,   

„A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., Akadémi-

ai, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika), 227. 
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Szelestei N. László 

„JÁNOS-POHÁR”  

HITVITA VAGY ASZTALI BESZÉLGETÉS?  

(ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR ASZTALÁNÁL, 1627) 

Az 1620-as évek királyi Magyarországán felgyorsult a rekatolizáció. A korábbi évti-

zedek ádáz hitvitái egyelőre szelídebbekké váltak. Bethlen Gábor második és harma-

dik hadjárata idején az arisztokrácia jelentős része már a Habsburg uralkodó és a ka-

tolikus egyház mellé állt. A változás külső jeleként megsokasodtak a katolikus nyom-

tatványfajták (köztük teljes Biblia-fordítással) és egyre inkább előretört a barokk mű-

vészet. Esterházy Miklós nádor az évtized végén kezdte el a nagyszombati jezsuita 

templom építtetését, Hajnal Mátyás és Nyéki Vörös Mátyás műveiben barokk irodal-

mi és művészeti hatások érvényesültek. 1623-ban már másodszor látott napvilágot 

Pázmány Péter katolikus tanítást összegző kötete, az Igazságra vezérlő Kalauz.1 Nagy 

készülődés után 1626-ban Fridericus Balduin wittenbergi professzor bírálta a művet.2 

Pázmány válaszkötete 1627-ben 700 példányban hagyta el a sajtót.3 Ugyanebben az 

évben Esterházy nádor az uralkodó és az ország kapcsolatáról fejtette ki véleményét 

(Opinio).4 

Az évtizedre jellemző, hogy a hitéletet szolgáló és a tanítást nyújtó nyomtatvá-

nyok (katekizmusok, tanítások összefoglalásai, ima- és énekeskönyvek, elmélkedé-

sek, prédikációk, szertartáskönyvek) aránya megnövekedett, a hitviták egy része is az 

evangélikus–református nézeteltérésekkel és az esetleges únió kérdésével foglalko-

zott. Néha egy-egy konkrét személy megnyerése érdekében fogtak tollat a korábban 

egymásnak eső hitvita-partnerek. 

                                                           
1 RMNy, 1293. A Kalauz első kiadása 1613-ban jelent meg, RMNy, 1059. 
2 GYURÁS István, Pázmány Kalauzának latin fordítása és a wittenbergi válasz = Pázmány Péter 

emlékezete, 389–398. 
3 PÁZMÁNY Péter, A setet haynal-csillag utan budoso luteristak vezetöje, mely utba igazíttya a 

vittebergai academiának Fridericus Balduinus-által ki-bocsátot feleletit a Kalauzra, Bécs, 1627. 

(RMNy, 1376, a példányszám adatával.) 
4 Magyar fordítását újonnan kiadta: PÉTER Katalin, Esterházy Miklós, Bp., Gondolat, 1985 

(Magyar História), 73–82. 
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Az 1623–1635 közti nyomtatott hitviták Lethenyei István, Zvonarics István és 

Zvonarics György evangélikus oldalról a református tanok ellen (RMNy, 1316, 1324, 

1326, 1560), Samarjai János (református részről) 1628-ban békéltető könyvet jelente-

tett meg (RMNy, 1419), Pathai István (református részről) és Duchon Flórián (evangé-

likus részről) a katolikusok nézeteivel vitatkoztak (RMNy, 1372 és 1401), Pázmány 

Péter a Kalauz fent említett cáfolatán kívül is megszólalt 1630–1631-ben (RMNy, 

1485, 1512), részben Pécsváradi Péter (református részről) írására válaszolt (RMNy, 

1514). Egyébként Pázmány ekkor keletkezett művei inkább hitvédelmi iratok, gyen-

gült nála a támadó jelleg. Batthyány Ádám meggyőzése érdekében válaszolt Pázmány 

Hodik János (evangélikus részről) kéziratos munkájára 1631-ben (RMNy, 1512), erre 

viszont válaszolt Hodik János 1632-ben, és a református részről Kismarjai Veszelin 

Pál 1633-ban (RMNy, 1520, 1562), Dengelegi Péter (református részről) 1630-ban 

Káldi György katolikus Biblia-fordítását támadta meg (RMNy, 1467), Medgyesi Pál 

(református részről) 1632-ben Szent Ágoston művei alapján védte a protestáns tano-

kat (RMNy, 1525). 

Egyes személyek katolizációjáról bőven olvashatunk a szakirodalomban, így a 

címben szereplő Esterházy Miklóséról és két feleségééről. Legutóbb Bitskey István írt 

tanulmányt Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor címmel. Az általa elemzett mű (Érte-

kező levél, 1642) Nádasdy Ferenc áttérésében játszott szerepet.5 

Az Evangélikus Országos Levéltárban egy kéziratos kötet őrizte meg szerzői kéz-

írásban Hodik János latin nyelvű műveként azt az asztali beszélgetést, amely 1627. 

december 27-én Esterházy Miklós biccsei asztalánál zajlott le Esterházy nádor, Hajnal 

Mátyás jezsuita szerzetes és Hodik János evangélikus püspök között: „Delineatio 

mensalis colloquii anno 1627 die 27. Decembris in arce Bittchensi habiti, inter 

Dominum Illustrissimum Comitem Palatinum Nicolaum Esterhazium, Patrem 

Matthiam Haynal Jesuitam a parte Pontificiorum, et Johannem Hodikium Pastorem 

Bittchensem et Superattendentem a parte Evangelicorum. Descripta per me Johannem 

Hodikium Superattendentem.”6 A beszélgetés nyelvére nem található utalás, az való-

színűleg latinul (esetleg magyarul) zajlott le. 

Mielőtt a műről szólok, a körülményeket ismertetem. 

1625-ben az országgyűlés nádorrá választotta a katolikus Esterházy Miklóst. Az 

ország első méltóságának katolikus volta már puszta létével is segítette a rekatolizáció 

folyamatát. Ezen nem változtat, hogy, miként a szakirodalomban olvassuk, Esterházy 

                                                           
5 BITSKEY István, Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor = B. I., Eszmék, művek, hagyományok, 

Debrecen, 1996 (Csokonai Könyvtár, 7), 203–218. A mű kiadása: Galántai gróf Esterházy Miklós 

nádor munkái, kiad., bev. TOLDY Ferenc, Pest, 1852 (és Pest, 1853, I. kötet). 
6 Jelzete: Arch. gen. eccl. V. 18. pp. 278–304. 
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kitűnt kortársai közül vallási toleranciájával, a protestáns rendek melletti gyakori kiál-

lásával. Persze a túlzások nem fedik a valóságot: miként mások, ő is élt a törvények 

által biztosított lehetőséggel, a birtokain lévő egyházakba katolikus lelkészt helyezett. 

Az igaz, hogy többnyire nem erőszakos módon. Számára az ország törvényei fontosak 

voltak. Zólyom vármegyei főispánként, 1619-ben el tudta fogadni (el kellett fogad-

nia!) a megyei küldöttek számára adott utasítást, hogy az 1608-as országgyűlés artiku-

lusai szerint „a főurak [...] ne legyenek felhatalmazva [...] a plébánosokat és lelkésze-

ket kivetni [...] jövedelmüket akármely szín alatt megnyesni és lefoglalni.” Nádor 

korában is ügyelt a törvények betartatására. (Ismertek Pázmány Péterrel való összeüt-

közései.)7 

Biccsét második felesége, Nyáry Krisztina8 révén szerezte meg. Nyáry Krisztinát 

első férjével, Thurzó Imrével még Alvinczi Péter eskette 1618-ban, a házasulandó 

felek református illetve evangélikus vallásának megfelelve, előre megadott szertartási 

szöveggel, s ezzel mindkét felekezet igényeinek eleget téve.9 1619-től lett lelkész a 

Thurzó-birtokok központjában, Biccsén Hodik János evangélikus püspök. 1622 janu-

árjában eltemették Thurzó Imrét, Nyáry Krisztina nemsokára otthagyta anyósát és két 

gyermekét, hazaköltözött. Az 1600 körül, 18 éves korában katolizált Esterházy Mik-

lós 1624-ben vette feleségül. (Korábbi felesége 1619-ben halt meg.) Nyáry Krisztiná-

nak korábbi házasságából született lányait és anyósánál maradt hozományát csak pe-

res úton sikerült visszaszereznie. A per eredményeként országgyűlési végzéssel került 

a biccsei uradalom Esterházy Miklós kezébe. 

Nyáry Krisztina katolikus hitre való áttérítését az Esterházy-udvarban missziós-

ként tevékenykedő jezsuita, Hajnal Mátyás irányította. Nem sokkal az „áttérés” (ha 

hihetünk az asszony naplójának,10 nem volt ez áttérés, csak a színlelni kényszerült 

katolikus vallás nyílt megvallása) után Hajnal neki ajánlotta híres Szíves könyvecské-

jét.11 A címben jelzett asztali beszélgetés évében, 1627-ben a nádor titkára, Tasi Gás-

pár ugyancsak neki dedikált egy imakönyv-fordítást.12 

                                                           
07 Esterházy és a protestáns vallásszabadság alcímet visel BITSKEY István 5. jegyzetben említett 

cikke (211–216).  
08 IPOLYI Arnold írt monográfiát Nyáry Krisztináról: Bedegi Nyáry Krisztina, Bp., 1887 (Magyar 

Történeti Életrajzok). 
09 HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, Bp., Balassi, 1994 (Humanizmus 

és Reformáció, 21), 71, 128. 
10 IPOLYI, i. m., 82–85. 
11 Bécs, 1629. (RMNy, 1422.) 
12 RMNy, 1377. 
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Hajnal Mátyás életútjának legrészletesebb ismertetése Holl Béla tollából jelent 

meg az RMKT XVII/7. kötetében.13 Hajnal 1613 óta különböző főúri udvarokban 

teljesített missziós szolgálatot, 1621 óta folyamatosan Esterházy Miklós környezeté-

ben találjuk. A bécsi, majd a nagyszombati jezsuita kollégium tagjaként jegyezték fel 

a jezsuita évkönyvek a „missio palatinalis” vezetőjeként, azaz a nádori misszió tagjai 

közt mindig első helyen említik. Feladata általában udvari hitszónokság, gyóntatóság. 

Társa 1627-ben Beszterczei János. A nádori misszióba küldött jezsuiták feladata volt 

az udvartartás lelki gondozása mellett a környéken, a nádori birtokokon való térítés. 

Például éppen 1627 táján a biccsei várból 21 falu lakosságát katolizálták, 17 várhoz 

tartozó faluban állították vissza a plébániát.14 

1627-ben a nádor asztalánál vitatkozók korban közel egyidősek voltak. A nádor 

45. életévében járt, Hajnal Mátyás 49, Hodik János 42 éves. Hodik név szerint még 

két személyt említ meg művében a jelenlévők közül, Beszterczei János jezsuitát és 

Szentiványi Mihály nemes urat. Ők a vitában érdemben nem vettek részt. 

Az eddigi szakirodalom Hodik e beszélgetést megörökítő művét Schmal András 

Monumenta evangelicorum [...] historicájában olvasható, kb. egy lapnyi terjedelmű 

összefoglalója alapján ismerte.15 Schmal kezében az eredeti kézirat volt, abból egy-

egy mondatot szószerint idéz. Megjegyzi, hogy az egész kiadásra érdemes munka. 

A Brevis vita de superintendentum commentatio című művében a kézirat egyéb Hodik 

és Esterházy viszonyát tükröző, a Hodik-naplóból származó adatokat is megemlít.16 

Ipolyi Arnold Nyáry Krisztináról írott életrajzában (1887) Schmal először említett 

művének egy lapnyi szövegét magyarul is megismételte,17 Ribiny Memorabiliájára is 

hivatkozván (I, 457). Schmal a kézirat ismertetése után megjegyzi, hogy a nádor ad-

dig nem nyugodott, míg Hodikot a biccsei egyházból, ahová Thurzó Imre (azaz Nyáry 

Krisztina első férje) hozatta, el nem mozdította. Amit Esterházy másoknál el tudott 

érni kedvezéssel, nyájassággal vagy adományokkal, Hodiknál nem sikerült neki.18 A 

Biccséről való elűzés okaként említi Schmal azt, hogy Hodik a nádor asztalánál törté-

nő beszélgetést leírva terjesztette.19 

                                                           
13 RMKT, XVII/7, 466–471. 
14 Holl Béla idézett Hodik-életrajzában említi az adatot (13. j., 468). 
15 Kiadta FABÓ András a Monumenta Evangelicorum Aug. Conf. in Hungariae historia II. köte-

teként, Pest, 1863. Hodik művéről: 204–205. 
16 Kiadta FABÓ András a Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungariae historia I. kötete-

ként, Pest, 1861. Hodikról: 16–19. 
17 IPOLYI, i. m., 107–108. 
18 SCHMAL, Monumenta..., (15. jegyzetben) i. m., 206. 
19 Hodik „idem colloquium in litteras relatum non satis prudenter cum aliis communicavisset, ab 

Illustr. Comite 1628. Bitscha exturbatus, mutationis suae relationes sero damnare coepit.” Az exturbatus 
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Ipolyi ezt a részt szelídebb változatban adta elő. A biccsei térítés elhatározott ügy 

volt. Hajnallal a superintendens megnyerésére törekedett [ti. a nádor]. Minthogy ez 

nem sikerült, megkezdte a nép térítését. Hajnal nem ismerte a „tót” nyelvet, két másik 

jezsuita, „Jankovits György” és „Pessel Lénárd” érkezett segítségül, s külön biccsei 

misszió alakult. A nádor oltalma alatti folyamatos prédikáció és a térítések eredmé-

nyei hatására Hodik önként elköltözött Biccséről. A biccsei térítés 1637-ben fejező-

dött be, ekkor szűnt meg misszió lenni.20 

Ipolyi szerint Esterházy „kedvenc foglalkozása” volt az asztalnál evés közben való 

társalgás az ország közügyeiről és vallási kérdésekről, s e beszélgetések Hajnal Má-

tyás közreműködésével jól kidolgozottan folytak. 1630-ban a jezsuita évkönyvek a 

nádori misszióról azt jegyezték fel, hogy Esterházy asztalánál sokan megfordulnak, ő 

az eretnekeket is asztalához ülteti és a társalgás közben hitbeli kérdésekre terelve a 

szót az előkelők közül sokakat megtérít. (Ezek egyike volt Thurzó Ádám.)21 

Csapodi Csaba Esterházy-monográfiájában is szó esik a nádori asztal szerepéről. 

„A kor egyik legfontosabb szellemi megnyilatkozásának, a vallási vitatkozásoknak is 

fontos szerep jutott az udvarban. Nemcsak maga a nádor folytatott Hajnal páter támo-

gatásával ilyen hitvitákat protestáns vendégeivel, „ebédközti társalgás keretei között”, 

hanem 1634-ben nyilvános vitatkozást is rendezett a híres protestáns tudós, Lassius 

Ádám, és saját fia, István között, nagy és előkelő hallgatóság előtt.” 29 főurat térített 

meg a nádor, köztük Nádasdy Ferencet. A nádori udvar ekkor vált a magyar politikai 

és szellemi életnek is „egyik értékes centrumává”.22 

Hodik János Szinnyei József írói lexikonába nem került be, Zoványi Jenő Ma-

gyarországi protestáns egyháztörténeti lexikona23 megemlíti az Esterházy Miklós 

jelenlétében, Hajnal Mátyással való vitáját is. Esterházy 1628-ban elűzte őt Biccséről. 

Nemcsak a katolikusokkal, hanem a reformátusokkal is vitatkozott. Zoványi Hajnal 

                                                                                                                                           
szóhoz fűzött lapalji jegyzet: „Insimulabatur Hodikius scripti alicujus ad instar Comoediae editi, in quo 

Ill. Proregem tacite traduxerit, quo audito Ill. Comes tantum concepit indignationem, ut ei medio Perill. 

Mich. Nedeczky et Andreae Revay significarit, nisi intra 15. dies Bitscha excesserit, eum acerbiora 

quaeque experturum. Qui collato cum iis, quorum intereat, negotio, maluit relicto ibidem Diacono 

periculum personae suae intentatum prudenter declinare, quam universam ecclesiam Bitschensem in 

praesentissimum discrimen conjicere.” SCHMAL, Brevis vita ..., (16. jegyzetben) i. m., 17. 
20 IPOLYI, i. m., 108–109; Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. J., II. 1601–

1640, szerk. LUKÁCS László, Romae, 1982, című kiadványában 1631–1636 közt sorol fel a szlovák 

lakosság nyelvét beszélő jezsuitákat, akik a biccsei misszóban tevékenykedtek. Ezek: Jankovits 

György, Draskowsky Illés, Pessul Lénárt, Berlich Dániel és Szel Simon, mindig párosával. 
21 IPOLYI, i. m., 110–111. Thurzó Mihály is katolizált. 
22 CSAPODI Csaba, Esterházy Miklós, Bp., 1942 (Magyar Életrajzok), 154. 
23 Bp., 19772, 259. 
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Mátyás neve alatt nyilvános vitaként említi az 1627. évi asztali beszélgetést.24 Hodik 

már Trencsénben lelkészkedett, amikor Pázmány Péterrel keveredett vitába (1630–

1632). Nyomtatásban e latin nyelvű vitairatán kívül szlovák nyelvű halotti beszédei és 

gyászversei jelentek meg. 1611-ben a wittenbergi egyetemen az angyalokról vitatko-

zott (RMK, III, 1099). 

* 

A kicsit hosszúra nyúlt bevezetés után rátérek Hodik művének ismertetésére.25 A kéz-

irat végén az olvasóhoz címzett ajánlás található, a műben is előfordul az olvasó meg-

szólítása. Ebből valószínű, hogy Hodik gondolt a mű megjelentetésére. A beszélgetést 

emlékezetből jegyezte le. Hajnal Mátyás gondolatmenetét néha csak összefoglalja, 

másutt azt mondja, hogy nem tudta követni annak zavaros gondolatmenetét. Egyszer 

üres helyet is kihagy. Saját gondolatait (a beszélgetés lejegyzésekor) auktorok idézé-

sével, pontos helymegjelöléssel látta el. A mű terjedelme több egy szerzői ívnél. 

A beszélgetésben hárman vettek részt: a nádor, Hajnal Mátyás és Hodik János. A 

név szerint említett Beszterczei János és Szentiványi Mihály mellett egy elszólásból 

úgy tűnik, többen is jelen voltak (fuerunt satis multi). E megjegyzés a Csapodi Csaba 

által említett Esterházy István és Lassius Ádám közötti vita „előkelő hallgatóság”-ára 

emlékeztet. 

A nádor Hodik püspököt az általa tartott istentisztelet befejezésekor követek ré-

vén, ünnepélyesen hívta a várba, Szent János-pohárra.26 

A sok munkától elgyötört Hodik nem utasíthatta vissza a meghívást, a kötelező 

tisztelet és a szolgálat miatt is illett elmennie. (A nádor volt ekkor a település birtoko-

sa.) Tudta, hogy az úr el akarja őt távolítani. Ki sem fújhatta magát, máris indulnia 

kellett. Közben Szentiványi Mihállyal találkozott, Hajnal Mátyás azonnal behívta 

őket. Esterházyt érkezésekor a társadalmi helyzetnek megfelelően, mivel az a szobába 

                                                           
24 Uo., 238. 
25 A colloquium szövege Hodik ide vonatkozó naplójegyzeteivel és levélmásolataival együtt 

megjelent: Naplók és útleírások a XVI–XVIII. századból, közzéteszi SZELESTEI N. László, Bp., 

Universitas, 1996 (Historia Litteraria, 6), 143–169.  
26 Szent János tisztelete és a borral való köszöntés összefonódása már a középkorban elterjedt 

Magyarországon. Az egyházi év szentelményei közt szerepelt a benedictio vini. Szent János egyik 

attributuma a kehely (Mt 20,22 alapján: „Meg tudjátok-e inni a kelyhet, melyet én inni fogok? – 

kérdi Jézus Jánosékat). Az esztergomi és a pécsi középkori liturgikus könyvek is megőrizték a szo-

kást. 1545-ből való adat szerint: a Szent János-pohár magyarul áldomás. Mindenféle búcsúzáskor 

használták, máig él a szokás: Igyuk meg Szent János áldását! Vö. BÁLINT Sándor, Ünnepi kalendári-

um, Bp., 1977, I, 91–97. 
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belépve nem szólt, enyhe térdhajtással üdvözölték. Aztán együtt énekelték el a Dicsé-

retes ez gyermeket (december 27-én vagyunk), kezet mostak és asztalhoz ültek. 

Hodik leírja, hogy figyelik és bíztatják őt az evés kezdetén. Mivel illendően és 

szerényen eszik, megkérdezi a nádor: bizonyára már evett, a németek templomba me-

net előtt reggelizni szoktak, hogy ezáltal erőteljesebben prédikáljanak. Hodik szabad-

kozik, nem ismeri a szokást. Valószínűleg csak a gyengébb egészségűek esznek, 

egyébként pedig őneki nem német, hanem magyar gyomra van. 

Kis szünet után a bor kínálásakor megkérdezi a nádor: ivott-e már szentelt bort. 

Hodik válasza: ivott, Isten a hetedik napon az általa teremtett világot megáldotta, ezek 

közt a szőlőt is. Szent Pál szerint Isten minden teremtménye jó és szent, amennyiben 

az ige és az imádság által megszenteltetik. (Ügyes kitérés a vita elől.) Hajnal Mátyás 

helyesel. Látszólag csak mellékesen jegyzi meg, hogy Szent János napon és bizonyos 

más napokon régi szokás szerint bort, tüzet, sonkát és másokat szoktak szentelni. 

Hodik válasza: ismeri, olvasta a szentelés formáját is. Majd nevetve hozzáfűzi Haj-

nalnak, hogy ez a szentelők és nem a szenteltetők hasznára válik. 

Újabb idő telt el különféle témákról beszélgetvén, aztán a nádor a szentek közben-

járó szerepét hozza elő. Érvelése végén felveti, hogy csodálkozik azokon, akik a szen-

tek segítségül hívását és imádását megtagadják, mert ennek szokása nagyon régi az 

egyházban. 

Hodik bizonyára a valóságban is bátran és okosan felel, az utólag leírt beszélge-

tésben azt rögzíti, hogy ki akarta kerülni a vitát, mert illetlen a nagyúr asztalánál úgy 

szólni, hogy nem kérdezik. A mellette ülő Szentiványi Mihály azonban könyökével 

megböki és válaszát kéri, hisz a nádor által mondottak neki szóltak. Erre engedélyt 

kér a válaszra. Esterházytól ezt megkapván, elkezdődik a vita.  

Hodik érvelése: a Bibliából nem mutatható ki a szentek segítségül hívása, sőt az 

csak a IV. század közepétől jelent meg az egyházatyák műveiben. (Hodik pontosan 

hivatkozik az egyházatyákra, lapszámig és caputokig, nyilván ezek csak a leíráskor 

kerültek a műbe.) A nádor szerint elég az is, hogy 1200 év óta folytonosan jelen van 

az egyházban: annyi egyházatya, annyi bölcs férfi nem tévedhetett ilyen sok ideig. 

„És most végül tiáltalatok derült ki a világon az igazság?” – teszi fel a kérdést. Hodik: 

Sem az idő hosszúsága, sem bármely egyház által való elfogadás vagy az azt követő 

sokaság nem döntő, hanem csak a Szentírás. A tévedők sokasága nem oltalom a téve-

déshez. A hosszú szóváltásba Hajnal Mátyás szól bele, Szent Demjént idézi. (Hajnal 

érvelésének helye üresen áll a kéziratban.) Hodik közbeszól: „Mi közöm Szent Dem-

jénhez, azt sem tudom, ki ő és honnan való? Mutasd meg nekem Péternél, Pálnál, 

vagy másutt ezt a Szentírásban!” A nádor szavai: „Ilyenek a gőgös lutheránusok, el-

vetik az egyházatyákat, fantáziájukat minden régi szerző elé helyezik.” Hodik szelí-
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den folytatja gondolatmenetét, további érvekkel, védve a Szentírás-magyarázat sza-

badságát is. Meg is jegyzi a nádor erre: eszerint bármely egyszerű ember magyaráz-

hatja a Szentírást? – Csak akinek a Szentlélek a Szentírás magyarázatának ajándékát 

megadta, mondja Hodik. (Természetesen itt is, és a továbbiakban is bibliai idézetek-

kel látja el véleményét.) 

A vita Hajnallal folytatódik: az imádásról. Az imádás egyedül Istent illeti. Hajnal 

ellenpéldája: Ábrahám a három angyalt imádta, Jákob a fáraót. (Hodik itt zárójelben 

megjegyzi, hogy Hajnal zavarosan beszélt.) A válasz: Jákob a fáraó előtt polgári és 

politikai tiszteletének adott kifejezést, miként ő is meghajtott térddel köszönti 

előljáróját, a nádort. Ábrahám a három angyal egyikét, az Isten Fiát részesítette vallá-

sos imádatban. Hogy az egyik angyal Isten Fia lett volna, tagadja a nádor. Szóváltás 

kerekedik, Hodik elhallgat. (Az olvasót pedig megadott bibliai helyhez utalja.) 

Hosszú Hajnallal való vita következik. Hajnal szerint a szenteket két okból lehet-

ne nem tisztelni: 1. vagy nem ismerik az emberek ügyeit, 2. vagy megvetik a Krisz-

tusnál történő közbenjárást. Más lehetőség nincs. Hodik az iskolás vitába nem akar 

belemenni, belekényszerül mégis. Hajnal érvei: Szent Ágoston, a Szentírás (a szentek 

olyanok, mint az angyalok) és a szentek tökéletes boldogságának ténye. Hodik cáfola-

tában említi, hogy ők is tisztelik a szenteket, de nem vallásos imádással. Hajnal sértő 

kérdése: érti-e egyáltalán Szent Ágoston szavait? Hodik újra megerősíti: tisztelik a 

szenteket „propter imitationem”, megülik ünnepeiket és a hallgatóságnak azok eré-

nyeit példaként állítják oda. További, néha kemény vitát folytat egymással a kérdésről 

Hajnal és Hodik. Amikor a szentek neme kerül elő, Hodik újra nevet, azonban amikor 

Máriára kerülne a sor, abbahagyják. 

A nádor válasza a két fél vitájára: nem hagyom magamat elszakítani a katolikus 

egyháztól, amely századokon át közmegegyezéssel helyeselt; nem hihető, hogy té-

vedhetett. 

Hodik szerint Isten szava a döntő, Krisztus nyája az ő szavára figyel. A római és a 

katolikus egyház azonosságát állítja a nádor, Hodik tagadja a római egyház külön 

privilégiumát. Hajnal végül a kulcsok hatalmát idézi. A bibliai okfejtésre Esterházy 

ismét azzal a fordulattal él, hogy ezek (tudniillik a lutheránusok) saját elképzeléseik 

szerint magyarázzák a Szentírást. A Hiszekegy „credo sanctam ecclesiam catholicam” 

előhozására Hodik újra hangsúlyozza: tévedés a látható egyház esetében van csak, a 

kiválasztottak láthatatlan egyházában nincsen. A nádor nem ismer láthatatlan egyhá-

zat, az véka alá rejtett lámpás volna; ugyancsak látszik a hegyen épült város. 

Hodik egyházról szóló szavaiban az Antikrisztus is előkerül. A nádor hosszú ok-

fejtését csak címszavakban írja le: az egész földkerekség hosszú ideig tartó egyetérté-

se, szentek sokaságát adta és az atyák igaz egyháznak ismerték, csodák kísérték mű-
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ködését... Attól tart, hogy a jelenlévőknek terhére volna az ő hosszú válasza, ezért 

csak röviden, a felsorolt pontokra válaszol. Hajnal újabb kérdése: az egyház, vagy a 

Szentírás korábbi? – Formálisan a Szentírás, mondja Hodik. 

Felállnak az asztaltól, imádkoznak, átmennek egy másik szobába, de már csak 

öten: a nádor, a két jezsuita, Hodik és Szentiványi. 

Esterházy Miklós ekkor újra elmondja Hodiknak, hogy leginkább az nem tetszik 

neki az evangélikusoknál, hogy mindenkinek megengedik a Szentírás magyarázását. 

Hodik bibliai idézetekkel válaszol. A nádor a leírás szerint csak néha szakította meg 

az okfejtést. Újra előkerül az egyház; aztán az egyházatyák, zsinatok és pápák. Hodik 

e részben szembesít egymással egyházatyákat, zsinatokat, köztük a tridentit is.  

Végül a nádor arra emeli poharát, hogy egy akol és egy pásztor legyen. Ezt kíván-

ja Hodik is, bár nem reméli, hogy ez ebben az életben megvalósul. Aztán bocsánatot 

kér a nádortól, ha szavaival vagy viselkedésével megbántotta. Megígéri, hogy a jövő-

ben, amikor csak akarja az úr, ő kész kedvében járni. 

* 

Schmal András XVIII. századi leírása szerint Hodikot Esterházy Miklós nádor 1628-

ban végül azért kényszerítette távozásra Biccséről, mert az az ismertetett asztali be-

szélgetést „komédia módján megírva” terjesztette, Hodik pedig jobbnak látta, ha az 

egész biccsei gyülekezet veszélyeztetése helyett ő maga távozik, s a gyülekezet veze-

tésére a diakónus marad ott helyette.27 Más forrásból tudjuk, hogy a nádor rövid idő 

múlva a biccsei kisebbik templomot is elvette az evangélikusoktól.28 

Mi is történt valójában? Mit mond az eseményekről naplójában maga Hodik János 

püspök? 

Esterházy Biccsére érkezése előtt Hodik szorgosan végezte hivatalával járó fel-

adatait, püspökként látogatta a gyülekezeteket is. 1622-ből maradt fenn egy levele,29 

melyet Fridericus Balduinnak írt, aki ekkor Pázmány Péter Kalauzára készítette a ma-

gyarországi protestánsok felkérésére a cáfolatot. Élénk kapcsolatban állt Thurzó 

Györgyné Czobor Erzsébettel, aki e vállalkozást pénzelte. 1626. március végén el-

hunyt Czobor Erzsébet. A temetési szertartást június 28-án végezte Hodik János. 

                                                           
27 L. a 19. sz. jegyzetet. 
28 KLANICZA, Martinus, Fata Augustanae confessionis ecclesiarum a tempore reformationis ad 

synodum Pestiensem = Monumenta evangelicorum aug. conf. in Hungaria historica, 3, kiad. FABÓ 

András. Pest, 1865, 112–113. 
29 Erről l. Barta László cikkét ebben a kötetben. A levél és Hodik feljegyzéseinek kiadása: Nap-

lók..., (25. jegyzetben) i. m., 143–147. 
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1627 októberében a szokásos gyülekezet-vizitációt elvégezte a püspök, november 24-

én azonban már elveszítette szolgálati helyének, Biccsének nagyobbik templomát. 

Esterházy Miklós 1627 októberében és novemberében több levelet írt biccsei 

provizorához és az evangélikus egyházat támogató városhoz és személyekhez.30 

Ezekben egyértelműen kifejtette, hogy övé lett a fundus, övé az egyház is. Mikor pe-

dig annak a kulcsát Hodik magához vette, a köznyugalom megzavarójának és lázadás 

szítójának nevezte őt. A püspököt támogatóknak azt írta, hogy saját házukban paran-

csoljanak. A templom és környezete (a temető is!) az övé és ő azt birtokba fogja ven-

ni. Tőle sem török, sem tatár, sem tűzvész, sem lázadás, sem fegyverek nem tudtak 

birtokot elvenni. Most sem enged. 

A leveleket követően Vizkelety János provizor és Nedeczky Mihály ügyintéző nov-

ember 23-án személyesen mentek Hodikhoz, hogy a templom kulcsát adja oda nekik. Ez 

nem történt meg. A következő nap, november 24-én azonban ki kellett nyitni a templo-

mot, mert megérkezett a legfőbb patrónus, Esterházy Miklós nádor. Érkezése előtt bör-

tönnel fenyegette meg birtokának háborgatóit. A kulcsot ekkor a nádor emberei felvitték 

a várba, vagyis a biccsei nagyobbik templom ezzel a katolikusok kezébe került. Novem-

ber 26-án Hodik személyesen járt a nádornál, eredménytelenül. 

Az istentiszteleteket Hodik a továbbiakban az evangélikusok birtokában maradt 

kisebbik templomban tartotta. Ekkor még a parochiális házban lakott. December 27-

én, névnapján zajlott le a fentebb részletesen ismertetett asztali beszélgetés. 

1628. február 4-én a nádor követei három pontban ismertették a nádor kívánalmait 

Hodik püspökkel. 1. A továbbiakban megvonják az egykor a biccsei várból rendelt 

jövedelmeit. 2. Biccséről való távozása előtt el kell hagynia a parochiát. 3. A várban 

tartott beszélgetésről a nádor véleményével ellenkezőt ne mondjon, se írásban, se 

szóban ne terjessze azt. 

Hodik válasza: nincs lehetősége a nádorral vitatkozni. Az őszi vetést még szeretné 

majd learatni, ezt kéri. A parochiáról eltávozik egy másik házba, kis időt kér még. A 

beszélgetésről a valóságnak megfelelően szól. 

A nádor a parochia elhagyásának idejét Mátyás-napban (február 24.) jelölte meg, 

az azt követő napon Hodik Sexty Mihály házába költözött, ott is maradt a nagy 

biccsei tűzvészig. Március 4-én a serfőzde égett le, s Hodik úgy hallotta, hogy a 

nádor az ő ügyét sejti a tűz mögött. Március 12-én Biccse nagy része, a nagy temp-

lom, a parochia, az iskola és a magánházak többsége, s néhány uradalmi épület is le-

égett. (A várra nem terjedt át a tűz.) 

                                                           
30 Október 17-én és november 7-én provizorának latinul, majd szlovákul, november 8-án a vá-

rosnak latinul, november 13-án a Hodikot támogatóknak szlovákul írt levelei Hodik naplójában ma-

radtak fenn. L. a 25. jegyzetet. 
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A biccsei evangélikusok közben újabb beadványban kértek szabad vallásgyakorla-

tot a nádortól. A válasz: Nescitis, quid petatis – Nem tudjátok, mit kértek. Mivel a hit 

hallásból ered, hosszú levélben próbálja meggyőzni alattvalóit is a nádor, természete-

sen most is egyértelművé téve: birtokán alattvalói közt a nem katolikusoknak nem 

lesz helyük. Még azt is meg fogja büntetni, aki a katolikus hit gyalázóit nem jelenti. 

Biccsét és a környező Esterházy birtokokat a fentebb már említett módon a jezsuita 

misszió szlovákul tudó papjai néhány év alatt visszatérítettek a katolikus egyházba. 

A fenti eseményekhez egy analóg példát idézek. Öt évvel korábban, 1622-ben 

Pázmány Péter Sellyéről hasonló intézkedésekkel, de sokkal drasztikusabb eszközö-

ket alkalmazva űzte el Ceglédi Szabó Pál református lelkészt. 

A körülményeket itt is ismerjük. Május 21-én Pázmány emberei, mivel előzetesen 

hiába követelték a temlpom kulcsait, erőszakkal elfoglalták azt. Június 4-én a lelkészt 

kiköltöztették a parochiáról, június 26-án megtiltották a Sellyén való lakását. Az őt 

támogatókat eltávolították a településről, akinél lakott, börtönbe zárták. Augusztus 

13-án, majd 15-én a nádor (ekkor még Thurzó Szaniszló) azt üzente Ceglédi Szabó 

Pál lelkésznek, hogy ne törődjön a fenyegetésekkel, maradjon. Ezért nem merték 

Pázmány emberei kitoloncolni. Augusztus 15-én megérkezett Sellyére Pázmány. Ek-

kor közölték a lelkésszel kitoloncolásának okát: azt prédikálta, hogy „három eszten-

dőre ismét az Templomban praedikállok”. Augusztus 20-án a protestánsoknak bünte-

tés terhe mellett el kellett menniük Pázmány prédikációját meghallgatni: „Szent Ist-

vánról, az konkolyról és búzáról et de invocatione sanctorum beven discurált eö 

Nagysága, és az Auditorokat másudnapra is, Vasárnapra invitálta”. Ceglédi Szabó Pál 

ügyében az ünnepek után maga az érsek intézkedett. Abba a házba, ahol meghúzta 

magát a lelkész, Pázmány saját emberét helyezte bele, s nem engedte meg, hogy Ceg-

lédi fizesse a jobbágybért.31 

„Akié az fundus, azé a capella” – fogalmazta meg Pázmány. Esterházy is erről be-

szél leveleiben: a kegyúri jogot (ius patronatus) emlegeti. Ceglédi Szabó Pál, a Sellyé-

ről elűzött lelkész ezt természetesnek tartotta, magánfeljegyzésében sem hoz fel érvet 

az eljárás ellen. Hodik János ugyan sorakoztatott fel érveket, asztali beszélgetésében 

szinte nevetségessé tette Hajnal Mátyást, s a nádor is csak gyenge érvként ismételget-

te mondandóját. A beszélgetésről terjesztett kép nem tetszett a nádornak. Talán nem is 

alaptalanul. Mert Hodik saját szavait teljesen tudományos vértezetben tálalta, a másik 

oldalét pusztán emlékezetből – és elfogultan. Természetesen az asztali beszélgetés a 

valóságban nem lehetett igazi hitvita, a szemben álló felek nagy rangbeli különbsége, 

                                                           
31 Ceglédiről és feljegyzéséről l. SZELESTEI N. László, Ceglédi Szabó Pál református püspök 

könyvtárának kötetei = Adalékok a 16–20. századi magyar művelődés történetéhez, szerk. BÁLINT 

István János, Bp., OSzK, 1987, 97–128, 98–99, 123–124. 
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sőt a püspök teljes alárendeltségi viszonya ezt nem tette lehetővé. A beszélgetés leírt 

változata ebben a formában is jól tükrözi ezt. Ám Esterházy meggyőzni, téríteni akar, 

levelez, vitatkozik, csábít, int, és csak a végső esetben nyúl hatalmi eszközökhöz, s 

ebben ténylegesen különbözik sok kortársától. 

Tanulmányom elején azt mondtam, hogy a hitviták vitatkozás jellege alábbhagyott 

az 1620-as években. Hodik asztali beszélgetésében azok a témák kerültek elő, ame-

lyek körül egy-két évtizeddel korábban még szikráztak az indulatok. A katolikus ná-

dornak a fundusán élő, ráadásul protestáns lelkész (jelen esetben evangélikus püspök) 

teljesen kiszolgáltatott helyzetben próbálkozott helytállni. Természetesen korábban ez 

fordítva is így volt. Sőt például Thurzó Szaniszló nádor Ceglédi Szabó Pálnak nyúj-

tott – igaz elégtelen – védelmet a „törvény” ellen. Az 1622–1626 közti időben azon-

ban a rendek a katolikus Esterházy Miklóst választották meg nádornak, aki a törvé-

nyeknek eleget téve érvényesíthette kegyúri jogát. 

A társasági életben nagyon fontos szintér, gyakran egyúttal irodalmi forma is az 

asztali beszélgetés. Természetes az, hogy az azonos nézetűek fontos megbeszélései 

fehér asztalnál történtek, s történnek gyakran ma is. Ezeknek az irodalmi lecsapódá-

sai, a párbeszédes forma irodalmi felhasználása szintén korunkig ér. Luther Márton, 

Rotterdami Erasmus és Morus Tamás, majd nyomukban mások párbeszédes formában 

is hoztak létre irodalmi műveket. Esterházy nádor asztaláról már a kortársak fontos-

nak tartották feljegyezni, hogy ott nemcsak politikai, hanem vallási beszélgetések és 

viták is előfordultak. Ezt rögzítették a jezsuiták évkönyvei. Ilyen az általunk ismerte-

tett Esterházy–Hajnal–Hodik colloquium. Csapodi Csaba említette a protestáns 

Lassius Ádám és Esterházy István (Miklós nádor fia) közti 1634-ben ugyancsak a 

nádor asztalánál megrendezett nyilvános hitvitát. Heltai János 1638-ból ismertetett 

nemrég egy hasonlót, mely Lórántffy Zsuzsanna kolozsmonostori házának asztalánál 

zajlott le, s az egyik résztvevő szintén misszióban lévő jezsuita szerzetes, Vásárhelyi 

Dániel. Sőt ugyancsak ő 1639-ben szintén részt vett a fejedelemasszony asztalánál 

hasonló collatión.32 Az 1995. évi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára Bíró 

Gyöngyi Szegedről beadott dolgozatában33 szintén asztali beszélgetés formájában 

fennmaradt hitvitát dolgozott fel. Érdemes szemügyre venni a részvevőket: 1660-ban 

Sárospatakon Báthory Zsófia asztalánál annak fia, Rákóczi Ferenc, a vendég Nádasdy 

Ferenc, oldalán két jezsuitával és a pataki református lelkészek vettek részt. Csupán 

                                                           
32 HELTAI János, „Szent atyák öröme”, Medgyesi Pál és Vásárhelyi Dániel hitvitája = Europa 

Balcanica–Danubiana–Carpatica, 2/A. Annales. Cultura, historia, philologia, szerk. MISKOLCZY 

Ambrus, Bp., 1995, 224–235.  
33 BÍRÓ Gyöngyi, Egy 17. századi hitvita lehetséges irodalmi és művelődéstörténeti vonatkozá-

sai, témavezető: Keserű Bálint. (Kézirat) 
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arra hívom fel a figyelmet, hogy a (végülis a fiatal Rákóczi lerészegedése miatt kocs-

maivá vált) vitával Báthory Zsófia a vendég Nádasdy Ferencnek is kedveskedett, 

„mivel hallottam, hogy Nádasdy Uram asztalnál is disputálni szokott”. Két évtizeddel 

korábban a Nádasdy Ferenc és későbbi apósa, Esterházy Miklós nádor közti vita 

késztette a nádort Értekező levelének megírására, melynek döntő szerepe volt Nádas-

dy katolizálásában. Bizonyára nem véletlen Nádasdy disputálási „szokása”, jezsuiták-

kal az oldalán. Esterházy Miklós nádor asztalánál volt alkalma megtapasztalni e térí-

tési módszer hatékonyságát, és a beszélgetések okozta szellemi izgalmakat is. (Csak 

zárójelben jegyzem meg: a katolizált Nádasdy 1655 óta országos főméltóság, ország-

bíró.) 

Magyarországon királyi udvar nem volt a Mohács utáni Magyarországon. A XVI–

XVII. században Európa-szerte uralkodók támogatták humanista tudósok csoportosu-

lásait. Klaniczay Tibor az akadémiai eszme hazai története után kutatva a XVI. század 

második felében és végén tudott kimutatni olyan tudós csoportosulásokat, melyekben 

tudományos (sőt Rimay János környezetében nyelvi) kérdéseket is vitattak meg.34 

Csak elvétve akad a XVII. században hazánkban nem vallási célú intézmény melletti 

tudományos együttműködésre kísérlet.35 Már csak ezért is fokozott figyelemet érde-

melnek a fenti vallási/politikai témájú asztali beszélgetések, és az azokat megörökítő 

feljegyzések. Közülük pedig különösen azok, amelyeket a szerzőjük irodalmi formába 

is öltöztetett. 

                                                           
34 KLANICZAY Tibor, Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában = K. T., 

Pallas magyar ivadékai, Bp., 1985, 9–31. 
35 Például Sopronban a Lackner Kristóf által alapított Soproni Nemes Tudósok Társasága. (Vö. 

KOVÁCS József László, Lackner Kristóf és kora, Sopron, 1972, 46–66.) 
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Szelestei N. László 

NAGYFALVI GERGELY NAPLÓJA 

1628. szeptember 25-én Nagyfalvi Gerely győri helynök, választott szerémi püspök 

levelet fogalmazott (azt azonban nem küldte el) Pázmány Péternek, az ország prímá-

sának,{37}.1 Azt szeretné, ha a prímás szorgalmazná, hogy ne csak a király által ki-

nevezett püspökök egyéni ügye legyen a szentszéki jóváhagyás megszerzése, hanem 

az országé és a királyé is.2 Pázmánynak sikerült elérnie, hogy az uralkodó az elárvult 

magyarországi egyházmegyék élére püspököket nevezett ki. Három éve Nagyfalvi is 

választott püspök, személyéről az 1625. évi országgyűlésen a pápai bullához szüksé-

ges eljárást lefolytatták. Szeretne helyén (Győrött) maradni, de ha valahol egyházának 

szüksége volna rá (Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely szavait idézve), vállalná a 

munkát. 

Gyakran megfordult fejében a kérdés: miért van e szűk helyen (ti. Győrött) négy 

püspök, hisz legfeljebb csak rangjukkal tudnak dicsekedni, {38, 53v, 55}. A császárnak 

fogalmazott, de szintén visszatartott levelében a püspöki kinevezés mellé a zalavári és 

kapornaki apátság jövedelmét kérte {20}, amelyet rövidesen meg is kapott. 

Nagyfalvi Gergelyt (1576–1643), Pázmány földijét és kortársát az uralkodó 1624. 

szeptember 22-én nevezte ki szerémi püspöknek. 1618-tól haláláig a győri őrkanonoki, 

1617–1629 között a helynöki tisztséget is viselte. 1635-től volt választott váci püspök, 

1640-ben megkapta a pápai megerősítést. Iskoláit Kolozsvárott, Olmützben, majd 1599–

1606 között Rómában végezte. Széleskörű kánonjogi műveltséget szerzett. 

1932-ben Pannonhalmi Szemlében Szabady Béla jelentetett meg tanulmányt 

Nagyfalvi Gergely váci püspök, zalavári apát címmel.3 A tanulmány idézi Nagyfalvi 

kéziratos naplóját is, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár őriz.4 

                                                           
1 Kapcsos zárójelek között Nagyfalvi naplójának megfelelő levélszámai állnak, a téma kezdő 

levélszámával. 
2 A Rómával ekkortájt erről folytatott tárgyalásokról tudott Nagyfalvi. Vö. {f. 9.}. 
3 SZABADY Béla, Nagyfalvi Gergely váci püspök, zalavári apát (1576–1643), Pannonhalmi 

Szemle, 1932, 213–232. 
4 Kézirattár, Quart. Lat. 1123. 
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A napló bemutatásával egy tényleges egyházkormányzati tevékenységet végző, jól 

képzett személy alakját idézem fel. Benne a politikai és gazdasági kérdésektől a min-

dennapi élet apró-cseprő dolgaiig sok minden előfordul. Hadd hívjam fel a figyelmet 

arra, hogy Győr ekkor a korai barokk irodalmi élet egyik központja volt. A győri ka-

nonokok közt ezekben az években négyen voltak, akik megjárták a római Collegium 

Germanicum Hungaricumot. Ott kanonokoskodott a költő Nyéki Vörös Mátyás is. 

A napló negyedrét, 175 levél terjedelmű, latin nyelvű, sűrűn beírt, néhány helyen 

üres lapokkal. Első fele meglehetősen vegyes anyag: levélmásolatok, feljegyzések, 

irodalmi igényű eszmefuttatások nem mindig időrendet követő együttese. Második 

felében a feljegyzések időrendben állnak. Első felében a hivatalos ügyek vannak túl-

súlyban, másodikban a külső eseményekről szólók. A bejegyzések döntő többsége 

1626–1628-ból származik, tehát csak rövid időt ölel fel. A fogalmazás igényességé-

nek tanúi a sorok közé és a margóra írt variánsok. 

Bevezetésül Pázmányhoz és az uralkodóhoz fogalmazott levelekből idéztem. A 

kor egyik kényes valláspolitikai kérdéséről van szó bennük: Róma és az uralkodó 

eltérő módon vélekedtek a főkegyúri jogról. Róma a török hódoltság alatti területekre 

az uralkodó által kinevezett püspököket nem ismerte el: a kúriai eljárásokban e sze-

mélyeket csak nominati (megnevezett) vagy promovendi (kinevezendő) jelzővel illet-

ték, az eljárást megindító püspököt sohasem nevezték a hazai gyakorlatban bevett 

electi (választott) jelzővel. Márpedig pápai kinevező bulla nélkül a püspöki jogokat 

(pl. papszentelést, bérmálást stb.) gyakorolni nem volt szabad, a püspökszentelés sem 

történhetett meg. Ám az eljárás lefolytatása, a pápai kinevező bulla kiváltása sok 

pénzbe került.5 

A kérdésben Pázmány, a magyar egyház fejeként az ország törvényeire hivatkoz-

va érvelt a királyi jog mellett. Tóth István György nemrég tette közzé néhány, e 

tárgykörben Carlo Caraffa nunciushoz írott levelét.6 Ebben a prímás arról számolt be, 

hogy a hódoltsági területeken fekvő egyházmegyék élére kinevezett püspökök nem 

tudják összegyűjteni a pápai bulla megszerzéséhez szükséges költséget. 

Nagy munkabírású ember volt Nagyfalvi. Néha azonban kifakadt naplójában: a 

helynökség önmagában is egész embert kívánna, de egyéb ügyek is ránehezedtek. 

Sysiphus alakját önmagára vonatkoztatta, {44v}. Egy dátum nélküli, Pázmánynak írt 

leveléből {13} idézek: a püspök betegeskedik, a kanonokok részint távol vannak, 

                                                           
5 Vö. GALLA Ferenc, A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levél-

tárban (A magyar katolikus megújhodás korának püspökei), Levéltári Közlemények, 1942/45, 141–

186. 
6 TÓTH István György, Pázmány Péter négy ismeretlen levele = Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 

8(1997), 169–184. 
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részint betegek. Ki köszvényes, ki beképzelt búskomorságban szenved, könnyező 

szemű, göthös, tüdőbajos, fejfájós, értelmi fogyatékos, vagy éppen csak tétlenkedik. 

Ő maga szeretne már egy kicsit pihenni. Ugyanebben a levélben beszámolt arról is, 

hogy Pázmány kérését közvetítette a veszprémi püspöknek, tanulásra alkalmas ifjak 

keresésének ügyében.7 

Folyton ügyelt a jogszerűségre, védte az egyházmegye és a káptalan jogait. A szak-

irodalom már bőven foglalkozott a jezsuiták győri letelepedésével, a káptalan, s első-

sorban Nagyfalvi ellenkezésével. A naplóban részletesen szó van minderről, s Páz-

mánynak ebben játszott szerepe is előkerül, {140}. Most egy másik ügyet idézek fel, 

a győri helynök Nagyfalvinak a soproni ferencesekkel támadt nézeteltérését, {7v, 

13v, 32v, 39, 144}. 

1628-ban a soproni Szent György javadalmat (gazdátlan maradván) a városi ta-

nács két évre a ferenceseknek adta. Azok ennek birtokában prédikálni és gyóntatni 

kezdtek. Nagyfalvi egyházi törvényekre hivatkozva figyelmeztette, majd intette őket: 

a tridenti zsinat előírásának nem tettek eleget, azaz az illetékes püspök nem adott ne-

kik erre engedélyt. Életükről és tudományukról csak saját előjáróik győződtek meg, 

prédikálási engedélyt is csak tőlük kaptak. Ennek birtokában azonban csak saját egy-

házukban prédikálhatnak, azon kívülre a győri püspök engedélye is szükséges. Felho-

zott pozitív példát az elintézési módra: Kismartonból Esterházy nádor 1627-ben java-

solt egy ferences barátot, a püspök pedig megengedte, hogy az a nádor által kijelölt 

helyen plébános lehessen, {27v}. 

Sopronban más volt a helyzet. A javadalmak birtokában a gvárdián megosztotta az 

amúgy is kevés számú hívőt. Persze jó volna – sóhajtott fel Nagyfalvi – ha egy temp-

lom nem volna elég a prédikáláshoz. Megoldás lehetne a pozsonyi vagy győri példa, 

ahol a barátok a két prédikáció megtartásából egyiket magukra vállalták. A helybeli 

plébánost bízta meg, hogy figyelmeztesse a gvárdiánt. Az azonban türelmetlenségé-

ben prédikáció közben tette ezt meg. A helynök püspökén kívül a nunciusnak is rész-

letesen beszámolt az ügyről. Szerinte a városi tanács nem rendelkezhet az egyházi 

javadalomról, a ferencesek szegénységi fogadalmuk miatt nem fogadhatják el a birto-

kokkal járó jövedelmet, a tridenti zsinat szellemében pedig nem mellőzhetik a város-

iaknak való prédikálásban a püspöki joghatóságot. Kérdése a nunciustól: ki bünteti 

meg a gvárdiánt, ha hibázik? 

A nuncius Dallos püspöknek címzett levelében azt válaszolta, hogy a plébános tet-

te exempt területen történt, ott a püspöknek nincs joghatósága. A tridenti zsinat ren-

                                                           
7 Valószínűleg Rómába küldendő ifjakról van szó. Vö. BITSKEY István, Hungariából Rómába: 

A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés, Bp., 1996, 68–

71. 
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delkezéseit nem sértették a ferencesek prédikálásukkal. A püspököt nem a Szentszék 

nevezte ki, így ő nem tekinthető ordináriusnak. Az ügy békés elintézésére szólította 

fel a feleket. A gvárdiánt lemondatták a javadalmakról. 

Nagyfalvi 1626. november 6-án püspöke asztalánál magával a püspökkel vitatko-

zott az ad limina látogatás lényegéről. Naplójában a püspöki eskü szövegéből indult 

ki. A háromévenkénti számadás kiterjed az egész főpásztori szolgálatra, minden dolo-

gi kérdésre, az egyházfegyelemre és a hívek lelki üdvére (res, disciplina, salus), 

{134v}. Miként gyakran másutt, itt is értekezésszerűen fejtette ki véleményét, bősé-

ges szakirodalmat idézve. 

A tridenti zsinat rendelkezései közül gyakran meditált a püspöki rezidencia-

kötelezettségről, {149v}. Gondolatmenetében az egyházjog mellett helyet kapott egy 

gyakorlati érv is: a világi hatalom sem fizeti távollévő tisztviselőit. 1627-ben még jó 

lelkiismerettel leírhatta e sorokat, hisz ő maga ekkor csak a térképen nézegethette 

egyházmegyéjét, {26v, 52, 55}. (Naplón kívüli adat: váci püspökké kinevezve ké-

sőbb, az új győri püspök, Draskovich György sem törvénnyel, sem erőszakkal nem 

tudta Győrből eltávolítani, pedig Nógrádon, vagy Bujákon egyházmegyéjében élhetett 

volna, meglehetős volt egyházmegyei jövedelme is, mégsem volt hajlandó megválni a 

győri őrkanonokságától.) 

A káptalan földesúri fennhatósága alatti területen szerette volna korlátozni a pro-

testánsok szabad vallásgyakorlatát. A közeli Pataházán találtak menedéket magyarok 

és németek, evangélikusok és reformátusok, katonák, kereskedők, kézművesek, pol-

gárok és a köznép is. Tárgyilagosan írt más felekezetekről. Azok összetartására jel-

lemző eset, hogy mikor egy beteg katolikus papot kért, a barátot nem engedték be 

hozzá, sőt a beteget Pataházára vitték, a rokonok ott is megakadályozták folytonos 

kiáltozással a pap vigasznyújtó tevékenységét. Időben késői, 1639-ből való bejegyzé-

sében nem helyeselte Nagyfalvi, hogy Draskovich püspök leromboltatta a pataházi 

evangélikus imaházat. Véleménye szerint az erőszakos tettek csak növelik a protes-

tánsok számát és makacsságát, {49, 92v, 170v}. 

Prajner Miklós főkapitánnyal a viszonya kimért lehetett. Annak esküvőjéhez me-

leg hangú levélben gratulált, {31v}. Névnapján, mint előkelőség, a helynök is a meg-

hívottak közt volt, {102v}. Az 1627. évi úrnapi körmenet díszlövései során sérülések 

történtek, {8v}. A ferenceseknél az iskolások Szent Ferenc-napi vesperása az előéne-

kes hiányzása (részegsége) miatt, s Altabak János kanonok bekiabálása miatt nevet-

ségbe fulladt, {122}.8 Sokat tépelődött, panaszkodott, és olvasott. Szemével gyakran 

bajlódott. Napragy Demeter híres könyvtára felett ő rendelkezett, {121v}. Természe-

                                                           
8 Az esetet idézi BÁRDOS Kornél, Győr egyházi zenéje a 17–18. században, Bp., 1980, 17–18. 
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tesen eseményszámba ment egy-egy új könyv (pl. Pázmányé) érkezése is, {103, 

138v}. 

Saját ügyében és a káptalanéban is gyakran kimozdult Győrből. 1627. augusztus 

elején Fülei Tamás kanonokkal vizsgálatot tartottak a részeges, otthonában más fele-

ségével élő, bohóckodó szanyi plébános ügyében. Jelentésük másolatát tartalmazza a 

napló, szó szerint idézve a pap szitkoktól ritmikus, magyar nyelvű őrjöngését. A pa-

pot végül börtönbe zárták, {9v, 172}. Püspöke figyelmeztetésére kivizsgálta kanonok-

társának, a Rómában végzett Baranyai Forrás Péter pápai főesperesnek az ügyét is, 

aki jósnőhöz fordult, {130}. Egyik hosszabb útján, mikor Szombathelyen a prépost 

szerette volna elkerülni a kánoni vizsgálatot, mintegy mottóul fogalmazta meg: semmi 

jó nem származik onnan, ahol hiányzik a rend, {147v}. Ezen útja során találkozott a 

részegen lovagló répcevisi pappal, {148}. Máskor szúnyoginvázió miatt menekült, 

{161}. Hosszabb, elkülönített esetleírások: Sobri Márton szombathelyi plébános fel-

indulásában agyonütött egy embert, {75}. A csornai prépost simóniás ügye, {84v}. 

A fenti, érdekes, a napló sokszínűségét bizonyító adatok után a második rész ösz-

szefüggő eseményeiből idézek mozaikkockákat. Tulajdonképpen ennek a résznek a 

műfaja: diárium, 1626 augusztus végétől 1627 november elejéig. Az izgalmas, infor-

mációkban gazdag anyag főleg Bethlen Gábor hadjáratával kapcsolatos adatokat tar-

talmaz. Nagyfalvi figyelme mindenre kiterjedt, adatainak többsége a valóságnak meg-

felelő. Nemcsak az események fő menetét (a két fél hadmozdulatait, Bethlen, 

Mansfeld, Murteza és Wallenstein útvonalát, a béke létrejöttét) követte, hanem köz-

ben a folytonos helyi török–magyar portyázásokról is beszámolt. A napló ezen része 

majd külön elemzést igényel. Néhány jellegzetességére azonban – irodalmi konferen-

cián lévén – felhívom a figyelmet. Elsősorban arra, hogy egy el nem készült mű kör-

vonalai bontakoznak ki előttünk. 

Mindkét oldalon a hadbahívástól haladnak az események. Győrött látványos 

szemlét tartott a püspök-főispán, a várkapitány ezt a várból nézte végig. Ugyanaznap 

több hír érkezett Bethlenről. Még nem indult meg Erdélyből: egyesek szerint a len-

gyelek támadása, mások szerint saját betegsége akadályozta ebben. Ismét mások meg-

térésével, bűnbánattartásával, vagy más okokkal magyarázták a késedelmet. (Koráb-

ban ugyanis szó volt Bethlen hadba hívó parancsáról.) Nagyfalvi olvasmányélménye-

ivel illusztrálta a leírtakat. A császári sereg közben Galgócnál tartózkodott, élelemmel 

jól ellátva, sok hadbavonult nemessel, folytonos tanácskozás közt. Aztán a Pozsonyba 

visszatérő nádor intézkedéseiről esik szó. A török hadak Nyitra felé vonultak. Újabb 

hírek: Bethlen Haller Istvánt börtönbe vettette, Kornis Zsigmond Lengyelországba 

menekült. Az okok bizonytalanok. Az itteni analógiák Tacitus Agricolájából szár-

maznak. A győri káptalan a prépostot támadta, mert az nem fogadott zsoldosokat. 
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Két nap múlva ismét hírek érkeztek a török támadásról. A tényeknek megfelelőek 

a hadseregek létszámadatai, jók a csapatmozgásokról szóló értesülések is. Szeptember 

29-én Wallensteinnek a Nógrádot körülzáró törököt kellett volna megtámadnia. A kése-

delem veszélyeiről ismét irodalmi olvasmányélményeket idézett fel Nagyfalvi, Han-

nibál történetét és másokat. A következő nap híre, hogy Wallenstein vérdíjat tűzött ki 

Bethlen fejére. Nagyfalvi Justus Lipsius, Torquato Tasso, Jean Bodin és más szerzők 

idézésével fejezte ki ellenérzését. Győrött nagy csalódásként élték át Bethlen és Wal-

lenstein összecsapásának elmaradását. 

Október 1-jén a fővezérségről elmélkedett Nagyfalvi. A 18 éves III. Ferdinánd ki-

nevezése melletti érvek közt szerepel Hunyadi Mátyás, a kortársak közül a lengyel 

Ulászló és a dán Johannes Tilly. 

Október 12-én Csiky István erdélyi püspök érkezett vissza Újvárról. Elbeszélése 

nyomán elevenedik meg a döntő csata elmaradása, s megtudjuk, hogy Wallenstein 

császári parancsra vonult el Újvár alól. (Itt is analóg példák követik a leírást.) Zrínyi 

Györgyről szólva a vitézség kerül szóba, az ősök szerepének kiemelésével, {130}. 

Amikor pedig a császár Wallensteint és a nádort elszámolásra hivatta, hogy tudniillik 

miért engedték ki Bethlent és a törököt kezükből, már arról szólt a hír, hogy a császár 

Zrínyi Györgyöt állítja Wallenstein helyére, {132v}. December elején Zrínyi a prímás 

pozsonyi palotájában meghalt. Nagyfalvi hozzáfűzte: „nem mérgezés gyanúja nél-

kül”, {141}.  

Egy rövid részletet idézek jellemzésként, (f. 133): 

„Van két városka egymástól nem messze a Vág folyó mellett: egyik Deáki, a 

Szent Márton apátsághoz, másik Sellye, a túróci prépostsághoz tartozik. Sellyén né-

met, vagy ami hihetőbb, mindkettőben vegyesen német és magyar katonákat helyez-

tek el azzal a céllal, hogy az ellenség átkelését és bármiféle hirtelen támadást meg-

akadályozzanak és ügyeljenek arra, hogy a hátrahagyott, állandó táborban elhelyezett 

császári hadsereg semminemű károsodásnak ne legyen kitéve. Volt azok tartózkodási 

helye fölött a Vág folyón egy átkelőhely, melyet gondosan őriztek és parancsban ki-

adva védtek, mivel úgy vélték, hogy csak ott lehet átkelni a folyón.  

De a törökök Bethlen magyarjainak segítségével, korábbi kikémlelés alapján talál-

tak maguknak egy másik helyet, ahol könnyen át lehetett kelni. Miután kémek által 

megbizonyosodtak arról, hogy a németek napi ténykedésük során semmiféle veszély-

től sem félnek, bágyadtan és hanyagul végzik őrszolgálatukat, az éj csendjében az 

őrszemeket kijátszva csapatostul rátörnek mindkét településre, a németeket álomba 

merülten találják és megtámadják. Olyan kevés volt az idő és az ellenségnek a gyor-

sasága, hogy nemhogy a csatasor felállítására, melyet a katonai gyakorlat és a regula 
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megkövetelt, hanem még a felöltözésre sem volt idő, nem lehetett semmit sem meg-

tenni, amit ezen a részen kellett volna. 

A dolgok ily kedvezőtlen állásában, mihelyst az ellenség jött, a bajt látva kényszerül-

tek fegyvert szerezni, elszántabban ellenálni és bátran harcolni. Azt mondják, háromez-

ren voltak a törökök: az ezer német vértes lovas pedig a menekülés végső reményétől 

űzve akkora vitézséggel állt helyt, hogy a csata hosszú idejétől elfáradt ellenség a csatá-

ból elvonulni és hazatérni kényszerült, a németek nagyobb része pedig elesett. 

Azt mondják, két német grófot elfogtak, hatszázan elestek, és saját végzetük miatt 

jajveszékelnek és a hozzátartozókkal közös kárukon sajnálkoznak. 

[Analóg példák: Justinustól és Tacitustól.]” 

Az ország sorsát érintő gondok mellett a helyi események két fő szálon futnak. Az 

egyik a helyi török–magyar összecsapások, a másik a jezsuiták győri betelepítésének 

kérdése. Ezekben a veszélyekkel teli időkben bölcs mondásokat gyűjtött Nagyfalvi, s 

a fenti eseménysorokba közvetlenül nem tartozó feljegyzéseket is olvasmányélménye-

ivel fűszerezte. Pl. a Duna áradásakor Plinius szép leírására hivatkozott, {172v}. 

A bajokban, betegségekben az igazi gyógyulást nem könyvekből, hanem a termé-

szettől, a levegőváltozástól várta Nagyfalvi. Felsorolta ennek színtereit: a kert, a nyu-

galom, a rétek, berkek, a forrás, a Múzsák lakóhelyei, a nagy istenek alkotta paloták, 

{107v}. (Mindezeket egyházatyákra hivatkozva írta, miként tette azt később Faludi 

Ferenc is.) Többször említette, hogy „animi causa” megy vidékre, {pl. 123}. 

Az események, főleg a személyét ért csapások (kirabolták házát, leégett Kapor-

nak, a törökök elhajtották nyáját, kedvenc lova a Dunába fulladt) hatása alatt a sze-

rencséről elmélkedett, {124}. Értekezésszerű elmélkedésein és a politikai helyzethez 

fűzött reflexióin kívül néhányszor önálló versben is megfogalmazta gondolatait. 

A helynökségről szóló részek után álló vers nyers fordításban: 

Mondd, Múzsa! vajon illő az észt dicsérni? 

És tényleg, mint most nevével, nagy lesz ő? 

Válasza: a hazáé lesz, midőn mindenkit fölülmúl 

Tehetséggel, kit csak Pannonoknak e táj szült. 

Még alig pap, az égieknek magát, 

Istennek kedves, az égi oltárnak adván magát 

Tanulja meg Krisztus nevéért a bajt tűrni. (46v) 

Pasquillusokban támadta Wrachovich Farkas kanonokot, soproni főesperest, 

(141v). 
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A fenti gondolatokkal már a magánélet területén járunk. Természetesen gyakran 

szólt Nagyfalvi önmagáról is. Említettem már választott püspökségével kapcsolatos 

aggodalmait. Néha saját javadalomhalmozása is elgondolkodtatta. Befejezésül a nap-

lókban általában feljegyezni szokott különösségek közül idézem fel az álmairól szó-

lókat. Kóbor gondolatok ragadták el fantáziáját, a Salamont is megszédítő és Istentől 

elfordító asszonyok (1626. október 4.). Természetesen az álmot önvizsgálat követte, 

{121av}. 1627. május 21-én álmában egy sas nagyságú madár szállt le széttárt kezére, 

{143v}. 1629. június 18-ra virradó éjjel egykori kolozsvári barátja, Abstemius István 

jelent meg neki. Szemére hányta, hogy elhagyta a tudományok művelését. A bástyán 

sétálva ezzel a különös mondattal távozott Abstemius: Európa, őseink szerelme, és 

miatta sok háború keletkezik a világ ezen részén, {66v}. 

Nagyfalvi Gergely diariuma 1998-ban – kevés rövidítéssel – megjelent nyomta-

tásban.9 A szöveg alapos ismeretében sor kerülhet majd további értékelő munkára, az 

eseményleírásokat és híreket össze lehet vetni a valós adatokkal. Az 1626–1628-as 

évekből egyszerre kapunk fontos, eddig nem ismert adatokat Nagyfalvi életéről, korá-

ról, környezetéről, különösen a rekatolizációnak, a tridenti zsinat rendelkezéseinek 

győri egyházmegyei megvalósításáról. Mostani ismertetésemmel elsősorban a figye-

lemfelhívás volt a célom. 

                                                           
9 Naplók és útleírások a 16–18. századból, közzéteszi SZELESTEI N. László, Bp., Universitas, 

1998 (Historia Litteraria, 6), 57–141. 
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Báthory Orsolya 

DOBRONOKI GYÖRGY S. J. LATIN NYELVŰ DIÁRIUMA 

1. A diárium és írója 

A jezsuita Dobronoki György páter (1588–1649) neve alatt latin nyelven fennmaradt 

diárium a Budapesti Egyetemi Könyvtár Pray-féle gyűjteményének XXX. kötetében, 

Actuum Academicorum Societatis Jesu Tyrnaviae Tomus Decimus Septimus cím alatt 

található1. A nagyszombati jezsuita kollégium évkönyveinek ezen 17. kötete – a cím-

lapon található tartalmi ismertetés szerint – magában foglalja nemcsak az évről évre 

vezetett napi feljegyzéseket, de az egyetem elhunyt professzorainak és magisztrátu-

sainak elogiumait is. Megemlékezik továbbá az universitasról kikerült, egyházi 

vagy világi pályán jeleskedő férfiakról, illetve az iskola benefactorainak bőkezűségé-

ről. A kötet diarium része 425 oldalnyi terjedelemben számol be az 1636. január else-

je és 1640. május 6. közti időszak kollégiumi eseményeiről. Az első 256 oldalt (1636. 

január 1-től 1637. október 11-ig) írta maga Dobronoki, az övé után további másik 

három kéz írása különböztethető meg.2 Ezek közül a Dobronoki utáni második írás 

Keresztes István páternek tulajdonítható. Az ő gondjaira bízta ugyanis a napló vezeté-

sét Dobronoki, aki 1637. október 12-én Sopronba távozott.3 A másik két szerző egy-

előre ismeretlen, személyükre nincs utalás a naplóban. Dobronoki írása jól olvasható 

                                                           
1 A kötet pontos tartalmi ismertetése a címlapon található: „Continens ephemerides, seu diarios 

eventus collegii et academiae primo. 2 Elogia professorum academiae ac magistratuum post 

mortem. 3 eorum itidem piam memoriam, qui ex hac universitate in viros illustres evaserunt tam 

ecclesiasticos quam saeculares. 4 liberalitatem eorum ac benevolentiam, qui huic studio generali, 

eiusque privilegiis, dum viverent, patroni ac defensores exstiterunt.” A lap alján pedig ez áll: 

„Inchoatus A. D. MDCXXXVI. qui fuit bissextus. 1. ianuaris.” Lejjebb más kéz írásával: „Authore 

Georgio Dobronokio.” A továbbiakban a diárium feljegyzéseire az adott napra vonatkozó puszta 

dátummal hivatkozom. 
2 Dobronoki saját kezűleg vezette a naplót. A diárium kézírása ugyanis megegyezik a 

Dobronoki neve alatt fennmaradt, és Vásárhelyi Dániel páternek címzett levél (Budapesti Egyetemi 

Könyvtár Kézirattára, Coll. Pray., tomus XX., Nr. 79), illetve egy ugyancsak Dobronokinak tulajdo-

nított kamarai beadvány kézírásával (MOL, a magyar kamara levéltára, E 152, Coll. Tyrn., fasc. 8., 

Nr. 22.). 
3 1637. október 11. „hic ephemeridum curam, reverendo patri Stephano Kereszthes, voluntate 

superiorum committo continuendam. “ 
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humanista kurzív, a szöveg – a jezsuiták színvonalas latin oktatásának köszönhetően 

– nagyon jó latinsággal bír. 

A szerző, Dobronoki György 1588 márciusában született Dobronokon, Zala vár-

megyében, feltehetőleg nemesi családban.4 1610-ben lépett be a jezsuita rendbe és lett 

novícius Brünnben. Bölcseleti tanulmányait Grazban végezte el, ezt követően három 

éven át ugyancsak Grazban, majd egy évig Rómában hallgatott teológiát. 1623 és 

1625 között bölcseletet tanított a grazi egyetemen. (Arisztotelész Physicájához ez 

időben írt kommentárjának kézirata az admonti bencés könyvtárban található Ms 

1044 jelzet alatt.)5 Elöljárói azonban úgy gondolták, hogy az egyes rendházak irányí-

tásában még inkább megállná a helyét, mint a tanításban. Ezért 1628-ban a zágrábi 

kollégium rektorának nevezték ki, majd két évvel később, az akkori provinciális, For-

ró György a nagyszombati kollégium rektori tisztébe helyeztette át. Itt 1636 áprilisáig 

állt a kollégium, az 1635. november 13-i megnyitó után pedig, immár az egyetem élén 

is. Innen 1637 októberében távozott Sopronba, hogy elfoglalja az ottani rendház 

superiori (házfőnöki) tisztét. Sopronból két év után Homonnára került, ahol 1645-ig 

maradt, amikor is ismét Nagyszombatba helyezték át a kollégium és az egyetem rek-

tori székének elfoglalására. Itt halt meg 1649. május 27-én.6 A Budapesti Egyetemi 

Könyvtár kézirattárának Ab 118-as jelzete alatt találhatók a nagyszombati kollégium 

pátereinek halálára írt elogiumok, köztük Dobronokié is.7 Egy célzottan az elhunyt 

dícséretére, magasztalására szolgáló műfaj természetesen nem használható objektív 

                                                           
4 Néhány életrajz téves adatokat közöl. 1558. szerepel születési évként Johann Nep. STOEGER, 

Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, Viennae, 1856, 63, illetve Carlos SOMMERVOGEL, 

Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, III, Bruxelles, 1892, 110, könyvében. Maga Dobronoki 

1636. március 2-i feljegyzésében írja, hogy Dobronokon született („Anniversarius dies quo anno 

1588 natus sum in hunc mundum in Dobronok oppido comitatus Szaladiensis”). Amint Dobronokot 

adja meg születési helyül KAZY Ferenc is Historia Universitatis Tyrnaviensis című művében 

(Tyrnaviae, 1737, 279–280). A Lukács László által összeállított rendtartományi katalógusban találha-

tó életrajz szerint Alsólindva a születési hely. (Catalogi personarum et officiorum Provinciae 

Austriae, II, coll. et ed. Ladislaus LUKÁCS, Romae, 1982, 575.) További biográfiai források: Alexius 

HORÁNYI, Memoria Hungarorum, Pars I., Viennae, 1775, 525; Georgius FEJÉR, Historia 

Universitatis Hungaricae Literaria, Budae, 1835, 27; VELICS László, Vázlatok a magyar jezsuiták 

múltjából, II, Bp., 1913, 44; SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, II, , Bp.,1980–1981, 938, 

(reprint); Új magyar irodalmi lexikon, I, főszerk. PÉTER László, Bp., 1994, 451, (KOVÁCS József 

László cikke). Az életrajzok közül a legteljesebb mégis a Lukács László által összeállított rendtarto-

mányi katalógusban található (LUKÁCS, i. m., 575).  
5 Commentaria in octo libros Physicorum Aristotelis, Graecii, 1624., vö. Magyar katolikus lexi-

kon, II, szerk. DIÓS István, VICZIÁN János, Bp.,1996, 644., VICZIÁN János írása. 
6 LUKÁCS, i. m., 575. 
7 Patris Georgii Dobronokyi Elogium, Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattára, Ms Ab 118. 
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forrásként, de adatait kritikával kezelve jó támpontokat nyújthat az elhunyt jellemé-

nek, a rend által elismert értékeinek megismeréséhez. A Dobronoki halálára írt 

Elogium például kiemeli a páterben meglévő „oeconomica prudentiát” és „felix 

dexteritást”, azaz gyakorlatias – ma úgy mondanánk: üzleti – érzékét, melyet azonban 

kizárólag az általa vezetett kollégiumok anyagi felvirágoztatására használt fel. Felte-

hetőleg ez utóbbi miatt bírt Dobronoki nagy tekintéllyel nemcsak Pázmány,8 hanem 

Esterházy Miklós szemében is, olyannyira, hogy – az Elogium szerint – a nádor azt 

kívánta, Dobronoki mint tanácsadó (consiliarius) legyen mellette. Pázmány pedig – 

legalábbis az Elogiumban ez áll – egyenesen utódjának szánta a tehetséges pátert: 

„suum in Archiepiscopali dignitate successorem [kiemelés tőlem] palam coram 

regnicolaribus iuris principalibus desiderare ostenderet.” Dobronoki résztvett a sop-

roni kollégium megalapításában is. Draskovich György győri püspök, jóllehet nem 

önzetlenül, támogatta a rend soproni megtelepedését, remélve, hogy ezért a Társaság 

őt támogatja majd, ha sor kerül Pázmány halála után az új esztergomi érsek megvá-

lasztására. A soproni polgárokkal történő tárgyalásokra Dobronokit „kérte el” Forró 

György rektortól, minthogy őt tartotta alkalmasnak a város szimpátiájának elnyerésé-

re, és a későbbiekben házfőnökké is őt szándékozott kineveztetni a rend elöljáróival.9 

Pázmány azonban nem akarta elengedni a kollégiumot birtokokkal, szőlővel, malom-

mal gyarapító pátert, aki ráadásul szinte minden, a rendházzal kapcsolatos feladatot 

kiválóan oldott meg. Egy ebéden ki is jelentette, hogy ő ugyan nem engedi el 

Dobronokit addig Sopronba, amíg be nem fejeződik kollégium tavasszal megkezdett 

építése.10 Ez utóbbi gondja ugyanis, ahogyan a készülő egyetemi templomé is – 

praefectus fabricae lévén – ugyancsak Dobronokira hárult. Ezenfölül a bíboros vele 

íratta meg a szatmári kollégium alapító okmányait, tárgyalt nem sokkal azelőtt ki-

                                                           
08 Fraknói Őryvel egyetemben Dobronokit mint Pázmány „hűséges titkárát”, vagy mint „legben-

sőbb bizalmasát” említi. (FRANKL [FRAKNÓI], III, 170, valamint ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanul-

mányi évei, Eisenstadt, Prugg, 1970, 45.) 
09 A soproniakkal való hosszas tárgyalásokról Dobronoki is beszámol (1636. szeptember 4–14.). 

A városi tanács ugyanis félt beengedni a jezsuitákat, és csak szigorú feltételek kikötése mellett volt 

hajlandó erre. Emiatt a nádor ráreccsent a feltételeket Kismartonban előadó polgárokra („Increpuit 

illos dominus palatinus ob duritiam”), és jelentős módosításokat végrehajtva a szerződésen, vissza-

küldte azt kihirdetésre. A szenátus pár nap gondolkodási idő után szeptember 11-én elfogadta a vég-

leges szerződést. Draskovich a rend számára a Kirchaus nevű házat szerezte meg (és e mellé a pornói 

apátság jövedelmét ígérte, illetve további épületeket és szőlőket helyezett kilátásba); ennek tulajdon-

jogába Sopron szeptember 13-án iktatta be a rendet. 
10 1636. szeptember 16. „In prandio, cum patre Marco apud eminentissimum dominum 

cardinalem fui, qui diserte significavit publice ad mensam, non se permissurum ullo modo, ut hinc 

relicta inchoati collegii fabrica, Sopronium mittar a superioribus.” 
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nyomtatott prédikációinak magyar és horvát kollégiumokba való eljuttatásáról, és ami 

még ennél is fontosabb: teológiai, illetve filozófiai munkáinak kiadásáról.11 A turóci 

prépostságnak a rend számára történő visszaszerzése is nagyban neki köszönhető. Az 

egykor a premontrei rend tulajdonában lévő egyházi javadalmat még Rudolf magyar 

király adományozta a nagyszombati kollégiumnak 1586-ban, hogy többek között ab-

ból élelmezzék az arra rászoruló tanulókat.12 Forgách Ferenc esztergomi érsek 1608-

ban magának szerezte meg a prépostságot, minthogy abban az évben hozta a pozsonyi 

országgyűlés a törvényt, miszerint a jezsuita rend semmiféle vagyonnal sem rendel-

kezhet az országban.13 Annak ellenére, hogy a prépostság jövedelmét mind Forgách, 

mind Pázmány a jezsuitáknak juttatta, azok mégsem érezték elég biztosnak ezt a java-

dalmat az érsekség birtokában.14 A rend birtokjogának helyreállítására lehetőséget 

adott egyrészt III. Ferdinánd trónra kerülése (1636. december 22.)15 és Pázmány halá-

la (1637. március 19.). Az érseki szék megüresedését kihasználandó már március 21-

én a rend ausztriai provinciálisának, Michael Sumereckernek a tanácsadói azt javasol-

ták az éppen Bécsben tartózkodó Dobronokinak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, 

térjen vissza Nagyszombatba, és hozza el a prépostságra vonatkozó birtoklevelet a 

                                                           
11 1637. január 6. „Visitavi iterum et dominum cardinalem cum quo ultra horam de variis. 1 De 

dandis concionum suarum exemplaribus singulis pro singulis Hungariae et Croatiae collegiis, 

adiuncto Graecensi et Viennensi collegio. 2 de scriptis philosophicis et theologicis, quae in 

Societate docuit imprimendis.” [Kiemelés tőlem.] Vö. PÁZMÁNY Péter, Válogatás műveiből, bev., 

kiad. ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter, Bp., Szent István Társulat, 1983, I, 76. Ez utóbbi 

ügyben érkezett Némethi Jakab páter 1637. június 24-én Nagyszombatba (1637. június 24. „Pater 

Joannes Szednik et Pater Jacobus Nemethi Posonio venerunt huc; ille quidem ut Thurocium eat ad 

superioratum, hic vero ut ab illustrissimo domino archiepiscopo sumptus impeteret pro impresione 

continunanda operum domini cardinalis defuncti” [kiemelés tőlem], vö. FRANKL [FRAKNÓI], III, 

288), vagyis hogy Lósy Imre esztergomi érsek költségén folytassa Pázmány műveinek kiadását. 

Ennek a kiadássorozatnak lehetett a kezdete az 1636 végén a pozsonyi érseki nyomdában elkészült 

prédikációs kötet, majd folytatása az ugyanott 1637-ben harmadszor kiadott Kalauz. (RMK, I, 290, 

294.) Némethi Jakab 1635 és 1644 között volt a a pozsonyi kollégiumi nyomda vezetője és igazgató-

ja, ún. „corrector typographiae, illeteve praefectus typographiae. (HOLL Béla, Ferenczffy Lőrinc, Bp., 

1980, 176.) 
12 1636. szeptember 29. „cui post prandium ostendimus fundationem praepositurae Thuroczien-

sis cum onere alendorum alumnorum factam fuisse nobis a Rudolpho anno 1586.” 
13 Magyar Törvénytár, 1608–1657. évi törvényczikkek, ford., utalások KOLOSVÁRI Sándor, 

ÓVÁRI Kelemen, magyarázat MÁRKUS Rezső, Bp., 1900, 14, (1608. art. 8. §1. „Nimirum, ut ipsi 

nulla in regno Hungariae bona stabilia, et possessionaria habere, et possidere valeant.”). 
14 Pázmány éppen halála előtt nem sokkal adott 500 forint előleget Dobronokinak a prépostság 

jövedelméből. (1637. február 26. „Post prandium vocavit me eminentissimus et dedit florenorum 500 

anticipato e censu praepositurae Thurociensis pro collegii necessitatibus.”) 
15 1637. január 3.  
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visszaigénylés végett.16 A rendnek ez ügyben más tekintélyes támogatója is akadt, így 

a nádor, Esterházy Miklós, Lippay György kancellár és veszprémi püspök, illetve 

Pálffy Pál a magyar kamara elnöke. A prépostságra igényt tartott még a Prága melletti 

Sztrahov premontrei közössége is.17 Végül azonban III. Ferdinánd az 1637. április 20-

i titkos tanácsi ülésen a Jézus Társasága mellett döntött, és 32 év után visszaállította 

azt a turóci prépostság jogaiba.18 

Az Elogium, valamint az abból merítő életrajzok ugyanakkor nem tájékoztatnak 

Dobronoki kéziratban maradt irodalmi munkásságáról. Rendjének Ausztria provincia-

béli megtelepedéséről írt történeti munkája a Budapesti Egyetemi Könyvtárban talál-

ható.19 Ugyanitt őrzik Pázmány halálára írt elogiumát is.20 A soproni rendház megala-

pítására vonatkozó dokumentumokat egy ún. leveleskönyvbe gyűjtötte egybe,21 de 

megírta magának a kollégiumnak a történetét is.22 Ezenkívül Dobronoki naplójának 

1637. április 3-i bejegyzésében, Pázmány temetése kapcsán utal egy ugyancsak általa 

írt katalógusra a magyar jezsuita atyákról, ez azonban vagy elveszett, vagy szerencsés 

esetben lappang.23 

                                                           
16 1637. március 21. „Conclusum est, ut statim Vienna Tyrnaviam descenderem, et authenticas 

litteras praepositurae Thurociensis adferrem, pro recuperanda, post mortem cardinalis eadem 

praepositura ad Societatis rationes.”  
17 1637. március 25. „intellexi dominum Questembergh, praepositum Sztrakoviensem Pragae 

ordinis praemonstratensis instare suo supplici libello apud caesarem maiestatem, ut praepositura 

Thurociensis a nobis auferretur et ordini praemonstratensium restitueretur.” 
18 1637. április 20. „in secreto consilio se resolvit sacra maiestas Societati vero auditis ad 

longum rationibus statim et defacto praeposituram Thurociensem, qua 32 annis caruimus, restituit.” 
19 Historia Societatis Jesu in Austria, Hungaria, Transsylvania, Croatia, Moravia, Silesia, 

Styria, Carinthia, Carniola, Istria, Comitatu Coriciensis et Tergestini ab anno 1551 et sequentibus 

aliis, eiusdemque ordinis Societatis continens ortum et progressum, Budapesti Egyetemi Könyvvtár, 

Coll. Heven., tomus XXVI., 1–96. STOEGER, ill. SOMMERVOGEL már említett munkái (4. jegyzet) és 

az Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. PÉTER László, Bp., 1994, I, 451, is egy nem létező művet 

tulajdonítanak Dobronokinak Historia de ingressu Societatis Jesu in Austriam et Hungariam címmel. 

Ez a tévedés azonban valószínűleg a fenti munka hosszú címének rövidítéséből adódott. 
20 Elogium breve Petri Pazmani a patre Georgio Dobronoki conscriptum, et eius propositiones 

censuratae, Budapesti Egyetemi Könyvvtár, Coll. Kapr., tomus XCIX., 29–34. 
21 Litterae Originales circa Collegium Soproniense Societatis Jesu, 1639. (Ms., Sopron, Evangé-

likus Egyház Könyvtára.). 
22 Historia Collegii Soproniensis. Az Új magyar irodalmi lexikon (Kovács József László) szerint 

ez a munka a Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárában van, ott nem találtam. A Magyar katoli-

kus lexikon (Viczián János) szerint a bécsi Nationalbibliothek őrzi Ms.14002 jelzet alatt. 
23 1637. április 3. „Vide multa de illo in Catalogo meo, quem scripsi de patribus Societatis, e 

corona Hungariae in Societatem adscitis.” 
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Staud Géza a jezsuita iskoladrámákról írt könyvének bevezetőjében sorra veszi a 

színjátékok kollégiumi forrásait.24 A jezsuita kollégiumokban egy esztendő leforgása 

alatt történtekről az év végére három írás keletkezett. Ezek közül kettőnek a Historia 

Domusnak, illetve a Litterae Annuaenak tematikáját a Regulae Societatis Jesu „For-

mula scribendi” című fejezete határozta meg. A hivatalos éves beszámoló, a Litterae 

Annuae volt, a Historia Domus pedig afféle »házi krónika«, mely témakörök szerint 

foglalta össze az év eseményeit. Ez utóbbi alapjául a Diarium szolgált, amit napról 

napra tematikai megkötöttség nélkül vezethetett az írója, feljegyezve akár olyan ese-

ményeket, híreket is, melyek szorosan nem kapcsolódtak a kollégiumi élethez. Így 

előfordulhatott az is, mint a Dobronoki vezette napló esetében, hogy a feljegyzések 

már szinte nem a kollégium házi, mint inkább a páter magánhasználatára készültek. 

Dobronoki ugyanis végig egyes szám első személyben ír magáról, és gyakran közli az 

általa hallott eseményeket, a vele megesett dolgokat, vagy életének évfordulóit. 1636. 

február 17-én például arról emlékezik meg hogy hatodik éve rektora a kollégium-

nak,25 március 2-án pedig megjegyzi, hogy ezen a napon van a születésnapja.26 Rá-

adásul minthogy – éppen már említett rátermettsége folytán – Dobronokinak gyakran 

kellett utaznia a kollégium érdekében, vélhetőleg egy itineráriumot is vezetett, aminek 

tartalmát átmásolta a diáriumba az adott napokra feljegyzett kollégiumi események 

elé. Ilyenkor éppenséggel csak egy-két mondat erejéig tért ki a Nagyszombatban tör-

téntekre „interim domi”, vagy „Tyrnaviae” átvezetéssel. A témakörök, a formula hiá-

nya az, amely lehetővé tette Dobronokinak azt is, hogy olykor némi szubjektivitást, 

egyéni érzést vigyen a napi beszámolóiba, s ezek között akad olyan is, ami a humort, 

illetve az iróniát sem nélkülözi. Így Dobronoki 1636. augusztus 5-i bejegyzésében 

emlékezett meg a címzetes tinnini püspök, és egyben a győri főkáptalan prépostjának, 

Ivancsi Mihálynak haláláról. A Loyolai Szent Ignác ünnepének (július 31.) előestéjén 

„ex hydrope”, azaz vízkórság miatt elhunyt püspök holttestéről a szolgái percek alatt 

leloptak minden értékes holmit,27 majd „ultimo nefandi latrocinii auctarium”, azaz 

bűnüket tetézendő végül még ruháitól is megfosztva teljesen lecsupaszították a tete-

                                                           
24 STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, I, Bp., 1984, 31. 
25 1636. február 17. „Item anniversarius dies mei rectoratus, quo ante sex annos Zagrabia veni 

ad hunc rectoratum ante prandium hora media decima installavit me nomine reverendi patris 

provincialis pater Georgius Kaldi superior Posoniensis residentiae.” 
26 Vö. 4. jegyzet. 
27 1636. augusztus 5. „Vixdum clauserat oculos cum ecce famuli ad rupinas conversi, postquam 

omnia diripuissent, ultimo in nefandi latrocinii auctarium, convertuntur ad ipsum cadaver 

spoliandum. Itaque ante omnia reverendam, qua tectum erant, tollit unus, alter cingulum, alii tibialia, 

linteamina ultimo tandem indusium ipsum et perisomata, nefarie tollunt, [...]” 



 378 

met. Dobronoki némi iróniával idézi Jób könyvét az eset elmondása után: „Nudus 

egressus sum ex utero matris meae, nudus revertar eo” vagyis „mezítelenül jöttem ki 

anyám méhéből, mezítelenül térek majd vissza oda.”28 Dobronokinak ezt a tőle szo-

katlan gúnyos hangnemét az indokolja, hogy szerinte Ivancsi érdemtelenül „inhabilis 

ad omnem publicam dictionem” – tehát elsősorban a prédikálásra alkalmatlanként –, 

nagybátyja, az igen tiszteletre méltó („reverendissimus”) Pethe Márton révén került 

püspöki méltóságba. Ugyancsak Dobronoki egyéni magyar nyelvű „kiszólását” tar-

talmazza az 1637. szeptember 20-i bejegyzés. A vasárnapi misén magyarul prédikáló 

Lippay Ferenc atyának nem jutott eszébe a latin „tempora” (halánték) szónak az akko-

ri magyar megfelelője a „vak szem”. Ezért, amikor a Bírák könyvében lévő Debóra-

ének egy jelenetét idézte, azt mondta, hogy Jaél az alvó Sziszera „temporájába verte a 

vas szeghet”,29 amit persze többen úgy értettek a hallgatóságból, hogy „a tomporájába 

verte volna a vas szeghet”. Dobronoki az esethez annyit fűz hozzá, hogy „Az immar 

bezzegh messzebb esik a’ vak szemtül”.30 Nem ez az egyetlen hely azonban, ahol 

Dobronoki magyarul „szólal meg”. 1636. február 20-án egy, a nagyszombati kálvinis-

ta iskolában tanuló ifjú istenkáromló csúfolódását jegyezte le magyar nyelven. 

„Áldgyon megh az ágyon [!] hatvan taliga Szűz Szent Asszony, ötven putton Mária, 

kilenc kosár Apácza, hat sák Barát, negyven szatyor Jesuita. Jesus lasson az eghben 

hivek sereghében”. Az ifjút egyébként istenkáromlás miatt szigorú börtönbüntetésre 

ítélte a városi szenátus.31 

Máskor pedig csodás jelenségekről számol be Dobronoki naplójában. Így 1636. 

március 22-i feljegyzésében írja, hogy az előző héten a Thurzó család galgóci ura-

dalmán egy sertés olyan malacot ellett, mely „pectore tenus facie puerili”, azaz mellé-

ig gyerek képű volt. Erről a „monstrumról” egy szemtanú mesélt Dobronokinak, aki 

szerint az eset „dirum omen” volt.32 Egy másik furcsa dolog is történt Galgócon 1636 

augusztusában. Fráter Kőszegi számolt be arról a szörnyű tűzvészről, amelyben sok 

ház leégett, és nyolcvan ember is a halálát lelte. A „calvinista” Bornemissza György 

háza is a tűz martaléka lett, de csodálatos módon Borjai Szent Ferenc két ablak közöt-

ti falrészen lévő képe sértetlenül megmaradt, úgy, hogy körülötte a falat és az ablako-

kat teljesen elemésztette a tűz. A képet a háztulajdonos katolikus fia helyezte el a fa-

                                                           
28 Jób 1,21. A szöveg pontosan ez: „Nudus egressus sum de utero matris meae, et nudus revertar 

illuc.” (Biblia sacra vulgatae editionis Sixti Quinti pontificis maximi iussu recognita atque edita, 

Antverpiae, 1608, 420.). 
29 Bír 4,21. 
30 1637. szeptember 20. 
31 1636. február 20.  
32 1636. március 22. 
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lon, hogy az előtt imádkozzon. A galgóci plébános ezután hiába kérte a kálvinista 

apától a festményt, nem volt hajlandó odaadni azt senki ember fiának.33 

2. Pázmány Péter Dobronoki naplójában 

A diarium a nagyszombati jezsuita kollégiummal és egyetemmel kapcsolatos bejegy-

zések mellett Pázmány Péterre vonatkozó adatokat is tartalmaz. Ez utóbbiakból 

Holovics Flórián jezsuita szerzetes készített gépiratos kivonatot az 1960-as években;34 

ő 212 Pázmányt érintő megjegyzést talált. A diárium teljes feldolgozása jóllehet még 

nem történt meg, bejegyzéseit többen felhasználták. A legtöbbet ezekből Fraknói 

Vilmos merített három kötetes Pázmány-monográfiájához,35 de a Pázmány Péter Tu-

dományegyetem bölcsészettudományi karának történetét megíró Szentpétery Imre,36 

valamint Őry Miklós is forrásul használta a napló egyes részleteit.37 

A napló Dobronoki által írt 1636. január elsejétől 1637. október 11-ig terjedő ré-

szében a Pázmánnyal kapcsolatos megjegyzések nagy része legfeljebb az „in prandio 

apud eminentissimum” formulára szorítkozik, arról tájékoztatva, hogy mely páterek 

ebédeltek Pázmánynál. A hosszabb utalások olyan időszakokban sűrűsödnek meg, 

mikor Pázmány érseki székhelyén, Nagyszombatban tartózkodott, és így Dobronoki-

nak több alkalma adódott a vele való érintkezésre. Pázmány az 1636. év elejétől, egé-

szen 1637. március 19-én bekövetkezett haláláig körülbelül 160 napot töltött Nagy-

szombatban, közel ugyanennyit Pozsonyban, ezenkívül több-kevesebb ideig tartózko-

dott Bécsben, Sellyén, Turócon, vagy Szentkereszten.38 Nagyszombatban érseki teen-

dői mellett igyekezett az egyetem ügyeivel is foglalkozni. Így ő rendelte el a depositio 

academica, vagyis a Matriculába újonnan felvett tanulók mókás avatásának megtartá-

sát,39 megszerezte az ún. Telegdi-házat az egyetemi konviktus számára, és még életé-

                                                           
33 1636. augusztus 12. „Ambitiose dictus calvinista veneratur iam imaginem illam nec ulli 

mortalium vult illam dare, licet a domino etiam parocho identidem fuerit sollicitatus”. 
34 Jézus Társasága Magyar Rendtartománya, a budapesti rendház könyvtára. Itt kell, hogy meg-

köszönjem Molnár Antal szíves közreműködését, amennyiben ő hívta fel figyelmemet a kéziratra, és 

bocsájtotta rendelkezésemre. 
35 FRANKL [FRAKNÓI], I–III. 
36 SZENTPÉTERY Imre, A bölcsészeti kar története, 1635–1935, Bp., 1935 (A Pázmány Péter Tu-

dományegyetem története, 1). 
37 ŐRY, i. m. 
38 Vö. PÖL, I–II, az adott időszak levelei.  
39 1636 . január 16. „Depositionem Academicam ut hoc statim anno inchoaremus, ursit.” 
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ben megkezdődött az új kollégium építése is. Ez utóbbinak 1636. március 12 -i 

alapkő-letételénél40 noha unokaöccse, a Nagyszombatban syntaxista Pázmány 

Miklós tudott jelen csak lenni, azért figyelemmel kísérte az építkezés menetét és 

az egyetemet támogató főuraknak is megmutatta azt, 1636. március 20-án éppen 

Thurzó Mihálynak, Esterházy Dánielnek és Szunyogh Gáspárnak.41 De más orszá-

gos és vármegyei méltóságok is támogatták az egyetemet, akik többször meg is 

fordultak Nagyszombatban. Az egyetem létrejöttének ugyanis legalább akkora 

volt a politikai és vallási jelentősége, mint amennyire pedagógiai és tudományos 

célokat szolgált. Az esztergomi érsekség Nagyszombatban történő ideiglenes lete-

lepedése, valamint a politikai életben is nagy befolyással rendelkező Pázmány 

karizmatikus egyénisége növelte az egyetem, és az annak helyet adó város vonze-

rejét. Így nem véletlenül említi Dobronoki az egyetem vendégeként Esterházy 

Miklós nádort, Pálffy Pált a magyar kamara elnökét, Lippay György veszprémi 

püspököt, kancellárt, Wesselényi Ferenc füleki kapitányt, Erdődy Zsigmond hor-

vát bánt, Csáky Istvánt, Illésházy István és Gáspár grófokat, akiknek illő fogadá-

sáról ugyancsak Pázmány gondoskodott.42 Így a kassai főkapitány Forgách Miklós 

temetésén megjelent Esterházy Miklóst, Lippay Györgyöt, és Telegdi János kalo-

csai érseket is a gyászszertartás után előadott ad actionem comicam invitálta.43 

                                                           
40 1636. március 12. Az alapkőbe befaragták a jezsuiták jelét (IHS), ezenfelül egy érmet is elhe-

lyeztek benne. Ennek egyik oldalán ez állt: „Petrus S. R. E. Cardinalis Pazmanii Archiepiscopus 

Strigoniensis posuit.” (Azaz: Pázmány Péter esztergomi érsek helyezte el.) Az érem másik oldalára 

Loyolai Szent Ignác arcképe volt bevésve a következő felirattal: „Ut sapiens Architectus fundamen-

tum posui, quod est Jesus Christus” (1Kor 3, 10–11.). 
41 1636. március 20. „Circa quintam vespertinam eminentissimus visitavit fabricam collegii cum 

magno gustu et gaudio, quia nihil adhuc viderat de inchoati operis progressu et apparatu. Fuit cum 

eodem praeter multam nobilitatem dominus comes Michael Thurzo, magnificus dominus Daniel 

Ezterhasi, magnificus dominus Casparus Szunyogh.” 
42 Kétség nélkül a nagyszombati jezsuiták és így az egyetem legfőbb pártfogója a nádor volt. Az 

egyetemi templom építését szinte teljes egészében ő finanszírozta, az építőanyag nagy részét is ő 

szállíttatta uradalmairól. 1637. szeptember 23-án pedig 3300 forint értékben házat vett a nemesi kon-

viktus számára. Pálffy Pál két testvére János és István is jó viszonyban volt a nagyszombati jezsui-

tákkal. Így Pálffy István lányának, Máriának és Erdődy Gábornak esküvőjén Dobronoki mondott 

beszédet (1637. február 8.). Wesselényi Ferencnek az öccse, Miklós, jezsuita volt. Erdődy Zsig-

mondnak pedig 1636. január 15-én írt levelet Dobronoki, hogy az elhunyt Erdődy Zsuzsanna által 

végrendeletében a jezsuiták kápolnájára hagyott ezüsttárgyakat küldje el Nagyszombatba. Gróf 

Csáky István 1636. február 3-án édesanyjával együtt vett részt a Pázmány által adott ebéden.  
43 1636. január 30. Forgách Miklós Pozsonyban halt meg, de Nagyszombatban, a Szent Miklós 

templomban akarták eltemetni, ahol már Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek, és Forgách 

Zsigmond az egykor ugyancsak kassai főkapitány, nádor is nyugodott. Vö. SZABÓ Péter, A végtisz-

tesség, Bp., Magvető, 1989 (Mikrotörténelem), 29. 
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A színdarabot a poétikai osztály (Poetae) mutatta be a nádor tiszteletére. Ezeket az 

előadásokat Pázmány maga is szívesen látogatta, a szereplőket pedig a saját konyhájá-

ról vendégelte meg, így azt a csaknem hetven nemes ifjút, akik a Benjámin című isko-

ladrámát adták elő.44  

Dobronoki immáron Pázmány halála után több alkalommal is tesz említést színi 

előadások tartásáról. Kettőnek a tartalmából is közöl valamit. Az egyik az újonnan 

kinevezett esztergomi érseknek, Lósy Imrének a tulajdonképpeni méltatása, melyet 

1637. május 5-én adtak elő az egyházfő tiszteletére.45 A másikat 1637. szeptember 

elsején mutatták be a tanulók az egyetemi templom felszentelése alkalmából. A darab 

„az igazságos és jámbor Salamonról” szólt.46 Logikai disputákon is előszeretettel vett 

részt Pázmány akár mint hallgató, akár mint az egyik vitázó. 1636. június 2-án a 

nagyszombati nemzeti zsinattal egy időben tartott nyilvános dispután olyan korát 

meghazudtoló frissességgel mutatott rá a felmerülő logikai problémákra, hogy „úgy 

látszott mintha azon frissen került volna ki Arisztotelész iskolájából.”47 

Pázmánynak a nagyszombati városi vezetéshez való viszonyába is betekintést ad a 

napló némely része. Az érsek-bíboros szándékát több esetben keresztezte a protestáns 

többségű, polgári mentalitású városi szenátus.48 Ez utóbbival folytatott vitái alkalmá-

val Pázmány bizonyos kérdésekben kikérte a Társaság véleményét. Így például abban, 

hogy vajon éljen-e a kiközösítés egyházi fenyítékével a nagyszombati szenátussal 

szemben, amely a kálvinisták templomépítését támogatta. 1636. január elején ugyanis 

a kálvinisták templomát az alapokig le kellett rombolni, minthogy az amúgy is össze-

omlással fenyegetett. Ezt még az előző évi soproni országgyűlésen határozták el a 

                                                           
44 1636. január 15. „Actores [...] tractati omnes e culina et cellario eminentissimi in seminario 

Sancti Stephani.” Vö. STAUD, i. m., 91. Az iskoladráma kiválasztása sem volt véletlen, minthogy 

Pázmány az egyetemet Benjáminjának nevezte, vö. ŐRY, i. m., 95., illetve FRANKL [FRAKNÓI], III, 

165. Staud Géza egyébiránt a színjátékokra történő utalások mennyisége és minősége szempontjából 

a Diarium forrásértékét tartja a legkevesebbre, mert az csak elvétve, pontatlanul emlékezik meg a 

drámákról (STAUD, i. m., 31.). 
45 1637. május 5. „Eo finito, in eadem aula praepositi fuit actio comica novo archiepiscopo 

exhibita, in qua sub cephali mystici virtutibus novus Pastor laudabatur, et in ovile suum vigilantia 

ingeniose adumbrabatur.” 
46 1637. szeptember 1. „Post prandium in area collegii [...] exhibita est solemnis actio de 

Salomone iusto et pio.” 
47 1636. június 2. Az idézet fordítása Őry Miklósnál: ŐRY, i. m., 129. 
48 Granasztói György mutat rá arra tanulmányában, hogy az 1600-as évek tízes éveitől Nagy-

szombat városképében is kimutatható a klerikus rész mind fokozottabb elkülönülése a laikus polgári-

étól. (GRANASZTÓI György, Nagyszombat házai a középkor és a barokk között = R. Várkonyi Ágnes 

emlékkönyv, szerk. TUSOR Péter, Bp., 1998, 375). 



 382 

nádor jóindulatának köszönhetően („iuxta indultum palatini factum”) azzal az enged-

ménnyel, hogy a kálvinisták új templomot emelhetnek a régi helyébe, de az még egy 

hajszállal (ne pilo quidem) sem lehet szélesebb, vagy magasabb az előzőnél, és ami 

még fontosabb: az építést nem szabad adókból, illetve a polgári terhek bevonásával 

finanszírozni („nec domus etiam eximeretur e pensionibus et subiectionibus onerum 

civilium.”).49 A városnak, amely az időben már a katolikus restauráció központjának, 

afféle „kis Rómá”-nak számított, voltaképpen semmiféle módon sem volt illendő tá-

mogatni a protestánsokat. Ennek ellenére a városi szenátus egy kőből épült – de való-

színűleg már rossz állapotban lévő – házat adott el a kálvinistáknak azért, hogy azt 

lerombolva a bontási anyagot használják fel a templomukhoz. Pázmány ezen annyira 

megütközött, hogy azonnal ki akarta közösíteni a városi tanács tagjait, de azért előbb 

a jezsuiták véleményét is megkérdezte.50 Azok úgy gondolták, hogy felesleges egyhá-

zi büntetést alkalmazni egy olyan városi tanács ellen, mely amúgyis tele van eretne-

kekkel, és akiknek az efféle büntetés legfeljebb „bruta fulmina” (felesleges dörgedel-

mek) számba mehet. Másfelől a ház elhordását nemcsak az egyébként valóban hang-

adó protestáns szárny, de az egész szenátus engedélyezte. Harmadszor pedig az eladás 

semmissé tétele sem kecsegtet sok reménnyel, amikor a téglák nagy része már elhe-

lyezést nyert „annak a csapszéknek” a falában.51 Pázmány a tanácsot meg nem fogad-

va a városi vezetésnek kilátásba helyezte az egyházi elmarasztalást, aminek meg is 

lett hatása: a megdöbbent szenátus hat képviselőt küldött Pázmányhoz. Azok a tanács 

nevében ígéretet tettek arra, hogy a maradék téglák elszállítását már megtiltják a 

kálvinistáknak. Pázmány beérve ezzel az „alantas fogadkozással” elfelejtette az 

esetet.52 Az érseknek nemcsak ez alkalommal gyűlt meg a baja a nagyszombati polgá-

                                                           
49 1636. január 13.  
50 1636. március 17. „quaesivit sententiam nostram an senatus Tyrnaviensis incurrerit 

excommunicationem bullae coenae latae contra fautores haereticorum, quod ipsi diebus his domum 

unam lapideam vendiderint calvinistis, eo fine, ut ex eius dirutae materia, illi synagogam suam 

aedificarent.” Vö. FRANKL [FRAKNÓI], III, 153. 
51 1636. március 18. „Respondimus eminentissimo [...] ne procedat ad praemonitiones canonicas 

[...] nec ad denuntiationem [...] 1° quia in senatu sunt haeretici etiam, qui has excommunicationes 

nihili facient. 2° quia haec laterum concessio facta est prius a tota trium nationum communitate, hoc 

est 60 viris, qui senatui possunt aliquid praescribere. Inter hos autem 60 viros plurimi sunt lutherani 

et calvinistae, qui contemnent haec, ut illi vocant bruta fulmina. 3° non esse moralem spem 

rescindendae venditionis et retractandae applicationis, cum magna iam pars laterum eo sit devecta, 

imo et muris imposita illius gurgustii” [kiemelés tőlem]. 
52 1636. március 19. „miserunt sex a senatu ad eminentissimum, apud quem culpam deprecati 

sunt dicentes se ex defectu debitae considerationis ea incurrisse, proinde quod facere possunt, 

faciunt, et residuum illorum laterum statim inhibebunt calvinistis. Fuit eminentissimus contentus hac 
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rokkal. 1636. május 2-án a pozsonyi káptalan és a pozsonyi kamarának a király nevé-

ben eljáró megbízottja érkezett a városba, hogy Pázmányt és érsek utódait az érseki 

palota, és az ahhoz tartozó ingatlanok tulajdonjogába iktassa. A királyi adományozás 

ünnepélyességét fokozandó a városi bírón kívül, néhány, a kollégiumban tanuló ne-

mes ifjú is megjelent. Miután azonban felolvasták az adományozásról szóló oklevelet 

„contradixit civitas, et protestata est se in ea sola libertate velle modernum dominum 

archiepiscopum retinere ac aedes eius, in qua antecessores ipsius fuerunt”, azaz a vá-

ros Pázmány utódjának, vagyis a leendő érseknek is csak a haszonvételi jogát hajlan-

dó elismerni, ahogy az elődök esetében is történt. A nem várt ellenállás láttán a király 

megbízott emberei egyszerűen eltűntek („disparuerunt”).53 A napló 1637. január 15-i 

feljegyzései szerint Pázmánynak a városi bíróval és a kapitánnyal is volt összetűzése. 

Ez utóbbiak szekéren ülve lármásan farsangoltak a nagyszombati utcákon, amikor 

azonban az érsek kapuja elé értek, „curavit illos insigniter percuti sub larvis per 

satellites portae suae”, vagyis Pázmány kíséretével jól megverette őket, jóllehet, 

Dobronoki szerint, hangjuk alapján álarcaik alatt is felismerte a két városi vezetőt.54 

Az esztergomi káptalan és Pázmány között is akadt némely ütközési pont. 1636-

ban például újjáéledt az a régóta elhúzódó, de már negyven éve szünetelő per az érsek 

és a káptalan között, mely azért folyt, mert a káptalan az érsekség rovására kívánta 

kiterjeszteni garamszentbenedeki birtokának határait. Pázmány az ügyben békés meg-

egyezést ajánlott, ezért augusztus 21-én szentkereszti nyári rezidenciáján tárgyalt a 

kanonokokkal.55  

A káptalan igyekezett megakadályozni azt is, hogy Telegdi János kalocsai érsek és 

nyitrai püspök a nagyszombati kollégiumhoz közeli kanonoksoron lévő házát konvik-

tus céljára átadja a jezsuitáknak. Egy 1636. november 20-i megbeszélésen Pázmány 

és a nádor hiába hoztak fel nyomós érveket a jezsuiták birtokjoga mellett. Telegdi azt 

felelte, hogy ha rajta múlna, a házat odaadná a rendnek, de azt már örök érvénnyel 

odaígérte az esztergomi káptalan prépostjának és annak utódainak („in perpetuum eas 

donaverat inhabitandas”). Pázmány erre csak annyit mondott, hogy majd ő eléri a 

                                                                                                                                           
humili eorum resolutione, et culpam illis et poenam in foro externo condonavit.” Mindazonáltal 

Pázmány 1636. március 20-i , a magyar kamarához írott levelében sürgeti, hogy a kamara tiltsa be a 

templom építését. (PÖL, II, 643.) 
53 1636. május 2. 
54 1637. január 15. „die mercurii proximo iudex civitatis et capitaneus conscenso vehiculo et 

assumptis larvis circa noctis initia bacchati sunt per plateas civitatis tubis perstrepentibus; cumque 

eandem insolentiam fecissent ante portas etiam domini cardinalis, curavit illos insigniter percuti sub 

larvis per satellitem portae suae. Ex voce tandem uterque agnitus, domum cum modestia redierunt.” 
55 1636. augusztus 21. „Toto die [...] fuimus cum domino cardinali, domini quidem canonici, ut 

controversias suas circa metas Sancti Benedicti cum eminentissimo definirent.” 
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prépostnál és a tiszteletreméltó káptalannál, hogy ne legyen semmilyen akadálya a 

ház átadásának.56 Pázmánynak azonban nem volt könnyű dolga. December elején 

ugyanis az esztergomi székeskáptalan két megbízottja látogatott el Nyitrára, hogy 

rávegyék a kalocsai érseket, ne a jezsuitáknak, hanem ígéretének megfelelően nekik 

adja a házát, mert jóllehet az épület alapozását a jezsuiták kezdték el Telegdi Miklós 

irányítása alatt 1562-ben, (tehát Oláh Miklós érseksége idején), mégis a káptalan pré-

postja fejeztette be a munkálatokat egyházi pénzből, amint ezt iratokkal is tudják iga-

zolni.57 Pázmány Dobronokit küldte tárgyalni Nyitrára,58 ahol 1637. január 14-én lét-

rejött az egyezség, vagyis a kalocsai érsek átengedte házát a rendnek. Egy hónappal 

később Telegdi a nádor, az érsek, a városi bíró és két szenátor jelenlétében örök jogon 

és visszavonhatatlanul a Társaságnak adományozta a házát.59 

Pázmányt azonban 1636-ban valószínűleg leginkább az foglalkoztatta, hogyan si-

míthatná el az I. Rákóczi György és idősebb Bethlen István közt 1635-ben kitört vi-

szályt. Bethlen István ugyanis veje, Zólyomi Dávid, majd fia, Péter ellen az erdélyi 

fejedelem által indított hűtlenségi pertől megfélemlítve 1635 végén Budára menekült 

a törökhöz, és katonai segítséget kért Rákóczi György ellen.60 Minthogy a konfliktus 

egy, a Magyar Királyságot is érintő erdélyi török beavatkozással fenyegetett, így nem 

csoda, hogy viszonylag hamar, 1636. január 31-én, II. Ferdinánd parancsára a magyar 

tanács tizenhárom tagja megbeszélést tartott az érseki palotában, amely találkozón a 

nádor és a kancellár is résztvett.61 A király 1636 márciusában levélben kérte föl köz-

vetítőnek Pázmányt, aki ezt követően valóban élénk összeköttetésben állt Rákóczival 

(1636. március 10. és 1637. március 11. között legalább 28 levelet írt a fejedelem-

nek).62 Az események további alakulásáról némelykor Dobronoki is beszámol 

diáriumában. Így 1636. február 15-én értesült Esterházy Miklós leveléből arról, hogy 

a nádor már nyíltan a háborúra készül Rákóczi Györggyel szemben. Eközben Bethlen 

István Budán tartózkodik, ahová nem sokkal azelőtt 15 megrakott szekérrel, 200 gya-

                                                           
56 1636. november 20. 
57 1636. december 19. „Duo domini capitulares agentes cum ipso (sc. Colocensi archiepiscopo) 

ut domum suam [...], ut prius proposuerat donaret capitulo Strigoniensi [...] siquidem illustrissimus 

dominus Nicolaus Telegdi, qui illam a patribus nostris olim anno 1562. sub Nicolao Olaho fundari 

coeptam, erexit existens praepositus maior huius capituli et quidem sumptibus ecclesiasticis et 

capituli huius, [...] uti ostendunt rationes.” 
58 1637. január 11. Pázmány ajándékul egy ezüstérmet küldetett Dobronokival, egyet azok kö-

zül, melyeket III. Ferdinánd regensburgi megkoronázásakor szórtak szét a tömegben.  
59 1637. február 12. 
60 Erdély története, II, szerk. MAKKAI László, SZÁSZ Zoltán, Bp., Akadémiai, 1988, 701. 
61 1636. január 31. „Fuit consultatio consiliariorum Hungariae apud dominum cardinalem.” 
62 PÖL, II. 
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logos és 50 lovas katonával érkezett, hogy segítséget kérjen a töröktől. Ugyanakkor 

ecsedi várában fiát, Bethlen Pétert hagyta hátra az erősség megvédésére.63 Egy hó-

nappal később, március 19-én Dobronoki azt az üzenetet kapta a Pécsett misszióban 

lévő Horvát atyától, hogy a törökök az éjszaka folyamán minden hadi gépet Budára 

szállítanak, a Bethlennek való segítségnyújtás végett.64 Másnap már azt a hírt jegyzi 

le Dobronoki, hogy Bethlent még március 4-én a török Budán erdélyi fejedelemmé 

koronázta, és követe által a megerősítő jelvényeket (a botot, a zászlót és a kardot) is 

elküldte.65 A következő híradás július 29-ig váratott magára: az erdélyi fejedelem 

előreküldte székelyeinek egy részét a Nagykárolyhoz közeli Tasnádra Bethlen István 

ellen. Az erdélyi csapatok Husztot készülnek elfoglalni, ami közel van Ecsedhez, 

Bethlen birtokához.66 Az október 11-i bejegyzésből már arról értesülhetünk, hogy a 

budai vezír67 Gyulánál táborozott le seregével, és az Erdély elleni támadást fontolgat-

ja Bethlen István hatalomba emelése végett. A törökkel való ütközetre október 6-án 

került sor Várad mellett. Rákóczi győzelméről tudósító levelét október 18-án kapta 

kézhez Pázmány Pozsonyban,68 és csak újabb négy nap elteltével jutott el a hír a 

nagyszombati kollégiumba.69  

Dobronoki naplója 1637. március 20-i bejegyzésében emlékezik meg Pázmány 

haláláról. Az előző évben is már gyakorta betegeskedő érsek felől március 18-án azt a 

hírt kapta, hogy nagyon rosszul van, de nem sokkal később állapotának javulását je-

lentették.70 Másnap, Szent József ünnepén, este tizenegy óra tájt következett be halála 

a pozsonyi érseki palotában. A halál beálltakor jelen volt Lippay kancellár, Jakusich 

                                                           
63 1636. február 15.  
64 1636. március 19. „Hodie per quendam captivum nunciavit pater Horvat Quinqueecclesiis ut 

hic dominis significarem Turcas de nocte omnia tormenta e praesidiis Budam vehere, eosdemque 

etiam in illud idem praesidium congregari.”  
65 1636. március 20. „Intellexi Stephanum Betlen Budae a Turcis coronatum in principem 

Transylvaniae. Hoc est datam illi clavam nomine Turcici imperatoris 4 Martii, vexillum item, et 

frameam.” A török által küldött megerősítő jelvények jelentőségéről vö. RÁCZ Lajos, Főhatalom és 

kormányzás az Erdélyi Fejedelemségben, Bp., Akadémiai, 1992, 80. 
66 1636. július 29. „Intellexi principem Transylvaniae partem suorum Siculorum praemisisse in 

Tasnad prope Carolinum contra Stephanum Betlen. Deus det pacem. Obsidetur Huszt arx a 

Transylvanis prope Eczed, quod est dominium domini Stephani Betlen.” 
67 Naszuhpasazádé 1635-ben kapta meg a budai helytartóságot. (MAKKAI, SZÁSZ, i.m., 701.) 
68 Vö. PÖL, II, 718: Pázmány levele Pálffy Istvánhoz (1636. október 20., Pozsony). 
69 1636. október 22. „Hodie intelleximus prope Varadinum cum Turcis conflixisse principem 

Transylvaniae Georgium Rakoczium, et eundem victoria potitum, repulso Stephano Betlen, qui 

Turcis auxiliis voluit dictum principem excutere e Transylvania.” 
70 1637. március 18, 19. „Intellexi dominum cardinalem Posonii pessime valere. Pater Albertus 

Posonio rediit referens cardinalem melius valere.” 
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György pozsonyi prépost, Szednik János atya, a pozsonyi kollégium rektora két fe-

rences páterrel, valamint két ember a pozsonyi magyar kamarától.71 A temetést április 

3-ra, tehát az akkori szokáshoz képest elég rövid idővel a halál bekövetkezte utáni 

időpontra tűzték ki, ami a ceremónia akkori viszonyokhoz képest gyors megszervezé-

sére vall. A temetést megelőző halottas menet koreográfiája mindazonáltal nem felelt 

meg teljesen a nagyszombati páterek elvárásainak. Dobronoki ugyanis a nádorral uta-

zott Pozsonyba, ahol azonnal a kollégiumba sietett. Itt már a nagyszombati kollégi-

umból körülbelül tízen voltak, köztük is az akadémián oktató atyák, akik Forró rektor 

vezetésével azért jöttek, hogy a temetésen akadémiai talárban és az egyetemi jogart 

elöl hordozva tisztelegjenek az alapító emléke előtt. Ezt a tervet azonban meghiúsítot-

ta egyrészt az, hogy nem volt elegendő fekete talár, másrészt az a körülmény, hogy II. 

Ferdinánd temetésén senki sem volt jelen az egyetemről, holott annak megalapításában a 

császár szerepe nélkülözhetetlen volt. Nem lett volna tehát tisztességes, ha a nagyszom-

batiak az elsők között vonulnak a halottas menetben, már csak azért sem, minthogy Po-

zsony volt az alapítás tulajdonképpeni helye, nem pedig Nagyszombat („quod non 

essemus domi nostrae, ubi Academia fundata erat”). Így Dobronokiék valahol a menet 

közepén kaptak helyet a káptalani klérus előtt, de a plébánosok mögött.72 

Dobronoki beszámol magáról a temetésről is. A szeles, esős időben nyolc órakor, 

24 plébános hozta ki az elhunytat a pozsonyi érseki rezidenciáról, amikor az egyházi 

és világi méltóságok már összegyűltek. A temetésen megjelentek a nagyszombati 

atyák, a győri kollégium rektora, Holovich Ádám a soproni rendház superiorja, Hmira 

János a bécsi Pázmáneum rektora, valamint Albert Wilpenhofer a bécsi fogadalmas 

ház prokurátora. Szép számmal megjelentek, igaz csak a halottas menet növelésére, a 

pálosok és a ferencesek közül is. A császárt követe, Tiffenbach gróf képviselte. A 

gyászszertartást a kalocsai érsek, nyitrai püspök Telegdi János celebrálta. A Szent 

Mártonnak szentelt székesegyházban Szelepcsényi György esztergomi kanonok és 

szenci plébános mondott latin nyelvű gyászbeszédet. Magyar nyelven Forró György 

tartott prédikációt. A holttestet a székesegyház Alamizsnás Szent János nevére szen-

telt epitáfiuma alá helyezték örök nyugalomra.73 A szertartást a nagyszombati és a 

                                                           
71 1637. március 20. „In prandio [...] tristes fuimus omnes ob intellectam ante decimam diei 

horam, cardinalis Pazmany mortem, qui heri Posonii in aedibus archiepiscopalibus ipso Sancti Jo-

sephi die, in quem et Salus Populi inciderat, intra decimam et undecimam noctis horam praesente 

domino cancellario, domino reverendissimo Jakusith, patre rectore Posoniensi, patre Joanne Szednik, 

duobus patribus franciscanis, et totidem cameraticis, extremum diem clausit. Deus det illi requiem 

aeternam.” 
72 1637. április 2. 
73 Az Alamizsnás Szent János ereklyéit őrző mellékkápolna Pázmány költségén készült el 1631-

ben, HOLL, i. m., 173. 
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pozsonyi kollégiumok, valamint a bécsi Pázmáneum ez alkalomra írott verseinek elő-

adásával tették még ünnepélyesebbé. Ezek az alkalmi költemények vagy elvesztek, 

vagy szerencsés esetben csak lappanganak.74 

3. Az egyetemi templom építése és felszentelése 

A diarium, minthogy Dobronoki intézte a különféle építkezésekkel kapcsolatos ügye-

ket, fontos és érdekes adatokat tartalmaz az egyetemi templom építésére vonatkozóan 

is. Dobronoki annak apropójából írja le röviden a templom történetét 1636. május 30-

án, hogy az azt megelőző napon volt hét éve, hogy elkezdték az építkezést.75 Az ere-

detileg a domonkos rend tulajdonában lévő templomot 1595-ben elhagyták a szerze-

tesek. II. Mátyás 1615-ben adományozta a már igen romos állapotban lévő épületet a 

jezsuitáknak. Ugyanebben az évben le is égett, és romosan, tető és boltozat nélkül állt 

1617-ig, amikor is Káldi György a nagyszombati rendház akkori superiorja nagy seb-

bel-lobbal hozzálátott a templom rendbetételéhez. A boltozat el is készült, ám amikor 

levették az állványzatot, az egész „nemine laeso corruerit”, vagyis anélkül, hogy bárki 

is hozzáért volna, összedőlt. Dobronoki úgy gondolta, hogy a „jó páter” abban követ-

te el a hibát, hogy nem erősítette meg az épület támfalait, így azok nem bírták el a 

boltozat súlyát.76 Így 12 évig ismét „sine tecto, sine fornice”, azaz tetőzet és boltozat 

nélkül maradt a templom. Egyedül a szentélyrész maradt némileg ép, ennek csak a 

teteje hiányzott. A jezsuita atyák ehhez a szentélyhez hozzáépítettek egy kápolnát, 

melyet Szűz Mária tiszteletére szenteltek fel. Az építkezés költségeit már ekkor „jám-

bor emberek pénzbeli segítségével fedezték” („piorum hominum sumptibus”). A leg-

főbb pártfogók Pálffy Katalin (a „hős” Pálffy Miklós lánya, és Forgách Zsigmond 

nádor felesége), illetve Esterházy Miklós voltak. A kápolna „sat elegans et 

commodum”, azaz „szép és az [istentiszteletre] alkalmas” volt. Három oltárt helyez-

tek el benne, melyek közül a főoltár alatt kripta volt, ahová többek között Esterházy 

Miklós első feleségét, Dersffy Orsolyát temették el. A jezsuiták elég sokáig használ-

ták ezt a kápolnát („hoc sacello usi sumus nos sat diu”), de a jezsuiták által celebrált, 

és ezért nagy népszerűségnek örvendő miséken olyannyira megnőtt a kollégiumban 

tanulók és a városi polgárok száma, hogy a kápolna lassanként szűkösnek bizonyult. 

                                                           
74 1637. április 3. 
75 1636. május 30. 
76 Uo. „Vitium in eo fuerat, quod bonus pater curaverit anterides omnes, quibus forinsecus muri 

utrinque stabiliebantur, ante operis initium omni non tolli, unde factum ut sublatis retinaculis muri 

laxarentur superne tantum quantum sufficiebat ad excutiendos fornicis tholos et umbilicos.” 
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Ezért Forró György rektorságának ötödik évében, tehát 1626-ban, patrónusok után 

nézett, akiknek segítségével a templomot a jezsuiták számára alkalmassá lehetne ten-

ni.77 Amikor senki olyan nem akadt, akire rá lehetett volna bízni a feladatot, az lát-

szott a leghelyesebbnek, ha Forró a bárók között keres egy zelosust (lelkest), „qui 

singulos e proceribus et nobilibus tam Catholicis quam haereticis adiret”, vagyis aki 

külön-külön az előkelőkhöz és a nemesekhez ellátogat – természetesen anyagi támo-

gatást kérve – tekintet nélkül arra, hogy azok katolikusok, vagy protestánsok. Végül 

Esterházy Miklós testvére, Dániel önként ajánlkozott a gyűjtésre 1626-ban. Tevé-

kenysége azonban nem volt éppen hatékonynak mondható. Három év alatt, jóllehet 

sokak ígéretét jegyezte be a külön erre a célra csináltatott könyvébe, mindössze ötszáz 

forintot sikerült összegyűjtenie. A rektor ennélfogva arra kényszerült, hogy másik 

pártfogót keressen, akit az „egyedülálló és különleges” („solus et unicus”) Esterházy 

Miklós személyében talált meg.78 A nádor először is szakemberekkel vizsgáltatta meg 

a templomhajó falait, hogy vajon elbírják-e a majdan rájuk nehezedő terhet. Minthogy 

a falak meglehetősen réginek és gyengének bizonyultak, ezért úgy döntött, hogy a 

templomhajót teljes egészében lebontatja, csak a tornyot kíméli meg; ezenfölül a 

szentélyt is érintetlenül akarta hagyni. Esterházy egy Antal nevű kőművesmesterrel 

kötött szerződést, aki már annak előtte is dolgozott a nádornak: ő építette Kismarton-

ban a ferencesek kolostorát.79 Így 1629. május 29-én elkezdték a falak lebontását, 

illetve az új alapok kiásását, melyek az előzőnél már egy sokkal nagyobb templom 

tervének megfelelően készültek.80 A munka előrehaladtával a nádornak az az ötlete 

támadt, hogy az új templom hasonlítson a bécsi egyeteméhez, és ennek megfelelően 

egy-egy torony emelkedjen ki a hajó két oldalán. Ekkor viszont változtatásra szorult a 

                                                           
77 Uo. „Cum autem indies accurrentium studiosorum, et civium etiam sacra nostra frequentantium 

ita numerus excresceret, ut angustiae sacelli illius ne repetitis quidem vicibus scholares posset capere, 

quinto sui rectoratus anno, hoc est 1629 circumspicere coactus est reverendus pater Georgius Forro, 

secundus huius collegii rector, et patronos quaerere, quorum auxilio templum hoc usibus nostris 

accommodaretur.”  
78 Uo. „Itaque cum omnes simul sumpti non sufficerent edegit solum et unicum illustrissimum 

dominum comitem Nicolaum Esterhasi anno 1625 Regni Hungariae Sopronii factum palatinum.” 
79 Uo. A kőműves vezetéknevének Dobronoki helyet hagyott ki a szövegben, de valami oknál 

fogva utólag nem írta be, és később sem említi azt. Az építkezést egyébiránt Antonio és Pietro 

Spazzo irányította. Az építészeiről híres Spazzo család akkoriban már több évtizeden át Magyaror-

szágon tevékenykedett. (Jaroslav DUBNICKÝ, Ramobarokový Univerzitny kostol v Trnave, Bratislava, 

1948, 50; HAIMAN György, MUSZKA Erzsébet, BORSA Gedeon, A nagyszombati jezsuita kollégium 

és az egyetemi nyomda leltára, 1773, Bp, 1997, 27.) 
80 Uo. „eregendis fundamentis datum est initium, ita tamen ut planta novi templi esset multo 

latior priori.” 



 389 

terv, minthogy a tornyok miatt meg kellett növelni az egész alapzatnak nemcsak a 

területét, de a mélységét is. Az alapok kiásását, főként a tornyok tervezett helyén, 

megnehezítette a talaj keménysége és igen sziklás volta. Négy hónappal később, ami-

kor a nádor ismét ellátogatott Nagyszombatba, úgy találta, hogy az épülő templomha-

jó nem alkot majd szerves egységet az épen hagyott szentéllyel, ezért elhatározta, 

hogy a szentélyt is lebontatja, és majd a következő évben újat, az új hajóhoz arányai-

ban illőt („novum navi moderni templi proportione commensum”) építtet helyette.81 A 

nádor újabb elhatározását természetesen a kőművessel kötött szerződés megváltozta-

tása követte.82 1630. április 4-én fogtak hozzá először a szentély, majd a hozzákap-

csolódó kápolna lebontásához. A munka gyorsan haladt, a nyár folyamán nemcsak a 

régi építményeket sikerült lebontani, de az újak alapozását is elkezdhették.83 Az épít-

tetőknek eleinte könnyű volt a helyzetük, mivel Esterházy révén elegendő pénz és 

szállítóeszköz állt a rendelkezésükre. Maga a nádor ez időben Fraknó várát építtette 

újjá, így csodálni lehet, hogy erre a munkára is odafigyelt, sőt még valami pénzt is 

tudott küldeni a Társaságnak.84 A falak és a boltozat elkészülése mintegy négy évet 

vett igénybe. Ezután 1634. január 18-án Simon Freihoffer bécsi ácsmester irányítása 

alatt megkezdték a templom tetőzetének elkészítését. A faanyagot a nádor Árva, illet-

ve Liptó vármegyei uradalmairól hozatta a saját költségén, szekereket, szám szerint 

ötvenet, Pázmány adott a sellyei birtokról.85 1636 első felében harminchét boltívet, 

valamint a szentély, a templomhajó, a nyolc kápolna és a két sekrestye ablakait készí-

tették el. Ugyanazon év nyarán láttak hozzá a padlózathoz, melyhez a követ a nádor 

árva megyei bányáiból hozták. Az év vége felé, decembertől a főoltár alatti sírbolto-

kat építették ki. A kápolnasorok északi, evangéliumi oldalán a jezsuita atyák, a déli, 

epistola részén a fráterek, középen, a szentély alatt pedig az Esterházy család kriptája 

volt.86 A főoltár építéséhez Abraham Hermann bécsi szobrászt hívták el Nagyszom-

                                                           
81 Uo. 
82 Az 1630. június 15-én megkötött végleges szerződés szövegét a lelőhely megjelölése nélkül 

közli latinul Jaroslav Dubnický az egyetemi templomról írott monográfiájában: Conventio cum 

Magistro Antonio in aedificio templi sancti Joannis Tyrnaviae, Patrum Societatis Jesu. Ez tartalmaz-

za a felépítendő templom pontos méreteit, DUBNICKÝ, i. m., 48. 
83 Uo. „coeptum est destrui sacellum, quodque nobis fere 12 annis serviverat, eadem aestate 

funditus eversum, et in utriusque fundo, novi sanctuarii fundamenta eodem anno iacta ac reliquis 

templi fundamentis annexa.” 
84 Uo. „Ipse dominus palatinus arcem suam Frakno fundamentis novam excitavit, ut proinde 

mirum fuerit ipsum in illam fabricam et viribus et sumptibus totaliter intentum, aliquid opis 

pecuniariae nobis submittere potuisse.” 
85 1636. január 18. 
86 HAIMAN, i. m., 29. 
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batba. 1637 nyarán történt a templom meszelése, festése, aranyozása, elkészültek a 

szentély lépcsői, rácsozatai, a torony, és a templom ajtói, illetve a padozás. Augusz-

tusban már olyannyira megfeszítetten folyt a munka, hogy az építők még 24-én, Szent 

Bertalan ünnepén is dolgoztak az esztergomi érsek engedélyével. Az ünnepélyes fel-

szentelést, melyről egyébként Dobronoki részletesen beszámol, 1637. augusztus 30-ra 

tűzték ki. A jeles eseményen természetesen részt vett sok világi és egyházi előkelő, 

valamint a jezsuita rend vezetői is: Sumerecker provinciális, Jacob Rampel, a bécsi 

professzusház elöljárója, Lamormaini császári gyóntató, illetve a bécsi kollégium 

rektora, Hans Schega.87 A szertartás, melyen Lippay György egri püspök a templomot 

Keresztelő Szent János nevére szentelte fel, reggel fél hatkor kezdődött és délelőtt fél 

tízig tartott. Ekkor szentelték fel a főoltárt is, apostoloknak és mártíroknak az ereklyé-

it helyezve el benne. Ez alkalomból a nádor hat arannyal díszített ezüst gyertyatartót, 

egy miseruhát és egy antipendiumot, felesége Nyáry Krisztina pedig egy értékes oltár-

terítőt ajándékozott a templomnak. A körülbelül fél tizenkettőig tartó szentmisét Lósy 

Imre esztergomi érsek celebrálta. Ezután következett a Te Deum a Bécsből hozatott 

muzsikusok közreműködésével. A mise és a Te Deum alatt huszonnégy mozsárágyú-

ból adtak le díszlövéseket. Ezután a megjelenteket a nádor látta vendégül ebéden.88  

A templom felszentelését egybekötötték az Esterházy-testvérek, Miklós, Dániel és 

Pál, hat elhunyt gyermekének temetésével. A gyermekek közül négyet már ünnepé-

lyes gyászszertartás nélkül eltemettek a kismartoni ferences kolostorban, kettőt pedig 

„privatim” kívántak örök nyugalomra helyezni az új templom Esterházyak számára 

kialakított sírboltjában. Augusztus 31-én nyolc órakor kezdődött a minden részletében 

jól kidolgozott, pompát nem nélkülöző szertartás. A fehér atlasszal leborított kopor-

sókat egy, a templomhajóban felállított fából faragott, festett virágos kert közepén 

helyezték el. A faalkotmányt – gyermekek lévén az elhunytak – a szokásos, az el-

hunyt személyére és életére utaló jelvényekkel ékesített castrum doloris helyett állítot-

ták fel. A koporsók mellett kisfiúk ültek angyalokat idéző fehér ruhában, fáklyákkal 

kezükben. A kancellár tartotta a gyászbeszédet, melynek témája Máté evangéliumá-

nak idevágó részén alapult („Sinite parvulos venire ad me”, Mt 19,14). Az azt követő 

misét is Lippay György celebrálta papi minőségében. A nap folyamán még tartottak 

egy fizikai tárgyú disputát is kinyomtatott tézisek alapján.89  

A több napon át tartó ünnepség szeptember elsején színielőadással folytatódott. 

A már fentebb említett, „bölcs és jámbor Salamonról” – elsősorban templomépítői mi-

                                                           
87 1637. augusztus 29. 
88 1637. augusztus 30. 
89 1637. augusztus 31. 



 391 

nőségében – szóló iskoladrámát szabadtéren adták elő csendes, derült időben. A szerep-

lők a Szent István szeminárium kertjében öltötték fel jelmezeiket, majd a polgárok 

örömére végiglovagoltak a városon a nádor száz, feldíszített telivérét megülő lovasá-

nak kíséretében. A színpad berendezése hasonlóan pazar lehetett. Dobronoki szerint a 

díszletekhez – melyeket külön az előadásra egy győri festő készített –, hasonlót Ma-

gyarországon még nem láttak.90 A színdarab este fél kilencig tartott, és a szereplőket a 

nádor jutalmazta meg.  

4. Az egyetem  

Dobronoki diáriumának 1636. január 20-i bejegyzésében emlékezik meg az egyetem 

létrejöttéről. Pázmány egy évvel azelőtt, január 6-án a soproni országgyűlésen volt. 

Az ugyancsak Sopronban tartózkodó Dobronokit és Forró Györgyöt ebédre hívatta, 

amikor is mind a hárman az érsek dolgozószobájába mentek, ahol Pázmány átadta az 

egyetem alaptőkéjét képező negyvenezer forintról szóló császári kötelezvényt. Negy-

venezer forinttal tartozott ugyanis az uralkodó Pázmánynak, aki 1632 tavaszán a ki-

rály követségében járt Rómában, és útjának költségeit maga fizette.91 Az összeg be-

hajtásának módjára Dobronokiéktól várt ötleteket az udvar.92 Az uralkodó ezenfölül 

még húszezer forintot tett volna le készpénzben a következő év Szent György napjáig. 

Pázmány azonban időközben megváltoztatta elhatározását, és mind a császári köte-

lezvényt, mind pedig a húszezer forintot felajánlotta a császárnak a magva szakadt 

Alaghy család regéci uradalmáért. Sopronban azonban súlyosan megbetegedett, így 

kénytelen volt Bécsbe menni gyógykezelésre. Itt üres óráiban Wilhelm Lamormaini 

atyával, a császár jezsuita gyóntatójával tárgyalt az egyetem ügyéről. Ennek hatására 

ismét megváltoztatta szándékát és örökbe fogadott unokaöccsének, Pázmány Miklós-

nak akarta megszerezni az Alaghy-birtokot. Valószínűleg a birtok bevételeiből akart 

állandó jövedelmet biztosítani az egyetem számára. Annak ellenére, hogy a császár az 

érseknek el akarta adni az uradalmat, és a szerződés is készen állt az ügylet végrehaj-

tására, Pázmány mégis önként lemondott jogáról, és azt Esterházy Miklósra ruházta 

                                                           
90 1637. szeptember 1. „Exornarunt theatrum inter alia trianguli volubiles e 20 quadris in zela 

arte optica depictis, et hactenus non visis in Hungaria.” Itt feltehetőleg valamiféle különböző színhe-

lyeket ábrázoló, forgatható oldaldíszletről lehet szó (Kilián István tanár úr szíves közlése alapján). 
91 1636. január 20. „se et suos ad sumptuum in legatione Romana factorum refusionem 

obligabat.” 
92 Dobronoki és Forró György e tárgyban a kamarához benyújtott előterjesztései az Országos 

Levéltárban találhatók (MOL, a magyar kamara levéltára, E 152, Coll. Tyrn., fasc. 8., Nr. 22.). 
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át.93 Pázmány így visszatért eredeti tervéhez. 1635. május 12-én a pozsonyi érseki 

palotába hívatta a két pátert és átadta nekik az egyetem alapító levelét,94 kijelentve 

egyúttal, hogy a húszezer forint helyett hatvanezer forintot ad át készpénzben a je-

zsuitáknak. Dobronokiék a közösen elköltött ebéd után 38 ezer tallérban és ezer ve-

lencei aranyban („in duodequadraginta milia Imperialibus Talleris et mille aureis 

Cechichinis”) kapták meg az összeget. A pénzt másnap négy muskétás nyújtotta véde-

lem mellett Bécsbe, a jezsuiták fogadalmas házába szállították, hogy majd alkalomad-

tán Augsburg városába helyezzék el kamatra. Az egyetem megnyitására még 1635. 

november 13-án sor került.95 A megnyitó után Lamormaini császári gyóntató, Ester-

házy Miklós, Lippay György és Pázmány négy új kollégium felállításáról tanácsko-

zott a császár akaratával egybehangzóan.96 A leendő kollégiumok közül kettőt a Fel-

vidéken, Besztercebányán és Kassán, a másik két iskolát a Dunántúlon, Kőszegen és 

Sopronban kívántak felállítani. Dobronoki hozzáteszi, hogy a tanácskozás ezen kollé-

giumok fenntartására megjelölt némely lehetőséget a császárnak, ezeket ő le is írta, és 

elhelyezte a bizalmas iratok között.97 Ugyanezen a tanácskozáson Pázmány volt az, 

aki elsőként felvetette, hogy az esztergomi érsekség területén két püspökséget is ala-

píthatnának, az egyik a szepesi, a másik a rozsnyóbányai lehetne.98 Ezek megszerve-

zése csak Mária Terézia uralkodása idején, 1776-ban vált esedékessé.  

Az első depositio Academica, mai kifejezéssel élve „gólyaavatás” mihamarabb 

történő megtartására maga Pázmány adott engedélyt 1636. január 16-án.99 Csaknem 

                                                           
93 1636. január 20. „et licet etiam litterae caesareae super ea venditione factae et confectae 

fuissent, tamen cedit sponte suo juri et illud in dominum palatinum transfert.” Ehhez tudni kell, hogy 

II. Ferdinánd eredetileg a nádornak ajánlotta fel a regéci uradalmat, minthogy Esterházy 1631-ben 

százezer forintot kölcsönzött a királyi kincstárnak a Rákóczi György elleni hadjárat céljából (1636. 

május 30.). Vö. FRANKL [FRAKNÓI], III, 227.  
94 Az alapító levél szövegét közli Fejér György: Georgius FEJÉR, Historia academiae scientiarum, 

Documenta, Budae, 1835, 15–17. 
95 Az ünnepélyes megnyitóról részletesen ír egyetemtörténetében Kazy Ferenc, KAZY, i. m., 89. 
96 1636. január 14. „Consultatum est 13 novembris in Collegio.” 
97 A november 13-i tanácskozásról szóló adatok Dobronoki fentebb említett soproni leveles-

könyvében is találhatók (17–23). Ezt használta fel forrásul Payr Sándor a megbeszélésről írott tanul-

mányához (PAYR Sándor, Pázmány és Lamormain titkos tanácsa a nagyszombati egyetem megnyitó 

ünnepségén Dobronoki házfőnök leveles könyve alapján, Protestáns Szemle, 1903, 412–422). Ebből 

kiderül, hogy a soproni kollégium melletti szemináriumot a pornói apátság jövedelméből, a beszter-

cebányait pedig az egyház bozsoki birtokából akarták fenntartani. A kassai kollégium a mislei pré-

postság jövedelmét kapta volna. 
98 1636. január 14. „In hac eadem consultatione fuit conclusum agente eminentissimo, ut duo in 

dioecesi Strigoniensi erigerentur episcopatus Scepusii unus, alter in Rosno Banya.” 
99 Vö. a 39. jegyzettel. 
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két héttel később, 1636. január 29-én tartották meg a nemesi hallgatók privát depositió-

ját, amikor is két grófot és tizenegy bárót avatott „gólyává” a depositor, egy András 

nevű magiszter.100 Két nappal ezután került sor a nyilvános vagy inkább közös 

depositióra, melyen az akadémián tanuló logikusok, a kollégium retorikai és a poéti-

kai „osztályainak” tanulói, illetve néhány kiválasztott syntaxista vett részt.101 A pro-

vinciális 1636. január 21-én adta meg az engedélyt a filozófiai karnak a logikai tézi-

sek kinyomtatására, melyek alapján február elsején meg is tarthatták az első dispu-

tát.102 Dobronoki 1636. március 29-i bejegyzésében említi, hogy megkapta Grazból, 

Hans Rumer rektortól azt a kéziratos akadémiai könyvet, amely az egyetem külső, 

illetve belső igazgatását tartalmazza.103 Az osztrák provinciának is megvolt ugyanis, 

más provinciákéhoz hasonlóan, a saját tanulmányi szabályzata, ami természetesen a 

Ratio studiorumon, vagyis a Társaság általános oktatási szabályzatának 1599-ben 

véglegesített változatán alapult.104  

A következő fontos esemény az egyetem életében kétségtelenül a rektorváltás 

volt. 1636. április 14-én hivatalosan Forró György vette át Dobronokitól az egyetem, 

és azzal együtt a kollégium (rendház) rektori tisztét is.105 Forró Györgyöt, egy másik 

atyával, Gosztonyi Györggyel együtt 1636. szeptember 18-án a provinciális avatta 

doktorrá az egyetemen. A rektor a teológia doktora, Gosztonyi pedig a filozófia (böl-

csészet) professzora lett. A promotor maga a provinciális, Michael Sumerecker volt, 

az ünnepélyes eseményen pedig Pázmányon kívül a csanádi püspök is részt vett. 

1637. február 18-i bejegyzésében Dobronoki arról számol be, hogy aznap volt a 

baccalaureatust elnyerni akarók jelentkezése (petitiója).106 A tavaszi vizsgák alapján 

az 1636–1637. tanévben végzett másodévesek, physicusok baccalaureussá avatását 

                                                           
100 1636. január 29. Dobronoki nem írta le a depositor vezetéknevét, csak helyet hagyott ki an-

nak. Valószínűleg egy Andreas Hellenschwenk nevű magiszterről van szó (LUKÁCS, i. m., 444.). 

András magisztert egyébiránt Bécsben promoveálták, és a káptalani iskolában is tanított. („Depositor 

fuit M. Andreas Viennae ad gradum magisterii promotus, qui hic et erat magister scholae 

capitularis.”)  
101 1636. január 31. „Fuit publica depositio omnium a logica usque ad syntaxin, ita tamen ut 

syntaxistae cum delectu fuerint admissi.” 
102 1636 január 21. „Accepi etiam resolutionem reverendi patris provincialis pro impressione 

primarum thesium logicarum, cum cautela tamen ne quis hoc in exemplum trahat.” 
103 1636. március 29. „Accepi Graecio a patre rectore Ioanne Rumer librum Academicum manu 

scriptum, qui pertinet tam ad exteriorem quam interiorem directionem studii Academici.”  
104 SZENTPÉTERY, i. m., 14. 
105 1636. április 14. „Vesperi post litanias exui me officio rectoratus, et reverendum patrem 

Georgium Forro, qui ante septem annos fuerat meus antecessor hic, declaravi.” 
106 1637. február 18. „Fuit petitio baccalaureorum hodie, et quidem prima huius academiae.” 



 394 

szeptemberre tűzték ki. A nyár folyamán azonban a provinciális levélben függesztette 

fel a promóció megtartását. Döntését azzal indokolta, hogy az alapító Pázmány életé-

ben az egyetem nem kapta meg a pápai megerősítést, minthogy az híján volt a jogi és 

orvosi fakultásoknak. Az atyák megbeszélést tartottak, melynek végeztével Jászberé-

nyi Tamás, a filozófiai fakultás dékánja azonnal Bécsbe indult, hogy ott a provinciá-

list jobb belátásra bírja.107 Szeptember 2-án végül is megtörtént az egyetem huszonhat 

physicusának baccalaureussá avatása. A nyilvános promóciót a már említett Jászberé-

nyi Tamás vezette. A refektóriumban tartandó nyilvános disputa előtt Forró György 

rektor Gutzold András és Wesselényi Miklós atyákat az artes, illetve a filozófiai kur-

zusok magisztereivé nevezte ki. Ezután indult el az egyetemi menet, melynek élén a 

pedellusok (tanársegédek) vitték az egyetem két díszbotját (sceptra). Az ezt követő 

dispután a felvetett problemákat a nádor címeréből vonták el: a griff az oroszlánhoz 

vagy inkább a sashoz hasonlít-e jobban, és a görbe vagy az egyenes kard vajon az 

alkalmasabb a harchoz.108 A filozófiai vagyis bölcsészeti kurzus majd csak az 1637. 

november 3-i évnyitóval lett teljes, amikor is mind a három évfolyam (logicus, 

physicus et metaphysicus) felállt. 

Dobronoki György diáriumát többen felhasználták különféle témájú monográfiák-

hoz, de alapos ismertetésére, vagy – akár csak részletekben történő – kiadására még 

nem került sor. Holott a napló megfelelő adalékokat nyújthat több tudományág szá-

mára. Így szövege a 17. századi Magyarország latinságát kutatók számára lehet érde-

kes, emellett az esztergomi érsekség történetéhez és Pázmány utolsó éveihez is szol-

gálhat forrásul. A templom építéséről szóló bejegyzéseket a művészettörténet, a Beth-

len István és I. Rákóczi György közti konfliktust taglaló részek a történettudomány 

számára lehetnek fontosak.  

                                                           
107 1636. augusztus 25. „Venerunt litterae a reverendo patre provinciali, quibus inhibebatur 

promotio baccalaureorum nostrae academiae. Ratio fuit, quia cum vivente adhuc fundatore petita sit 

confirmatio pontificia, et ea negata sit pro nostra academia, quod in ea non essent studia medica et 

iuridica, timebat reverendus pater provincialis ne ad exemplum academiae Pragensis, nos etiam, si 

pergamus promotionibus graves tricas incurramus. Facta est consultatio et collectis in contrarium 

rationibus pater Thomas Jazbrini expeditus statim est Viennam, ut apud reverendum patrem 

provincialem evinceret cursum promotionis.” 
108 Az ősi Esterházy-címerben ugyanis a kék mezőben aranyleveles koronán álló koronás 

aranygriff látható, felemelt jobbjában pedig arany védvasú görbe kardot tart. (GUDENUS János József, A 

magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája, I, Bp., 1990, 353.) 
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Käfer István 

„IN SLAVONICO EXPRIMERE” – A SZLOVÁK IRODALMI 

MŰVELTSÉG KEZDETEI 

A szlovák irodalomtörténeti szemlélet nem egységes sem a kezdetek meghatározásá-

ban, sem szlováknak minősítésében. A „cseh irály” a XVIII–XIX. század fordulójától 

számítja létét. Az evangélikus szlovák szerzők először a literatura hungaricába, majd 

a literatura česko-slovenskába tagolták be magukat.1 A szlovák irodalomtudományt 

születésétől fogva politikai célok befolyásolták. A csehszlovákizmus támogatta a 

hungarus szemléletmód visszaszorítását, annál is inkább, mivel a magyar irodalomtu-

domány néhány peremkísérleten kívül nem is vett tudomást a szlovák kultúráról, sem 

hungarus, sem szlovák formában. A második világháborút követő négy évtized meg-

szabta az osztályszemléletű, majd etatista irodalomtörténeti módszer érvényesítését. 

A szlovák irodalmi műveltség L’udovít Štúrral kezdődött,2 majd az átmeneti magyar–

szlovák osztályszövetség után a „Szlovákia”-szemlélet vált uralkodóvá. Eszerint min-

den szlovák, ami Szlovákiában keletkezett, szlovák középkori irodalom, szlovák hu-

manizmus és reneszánsz, egészen a szlovák életrajzi nagyszótárig, amelyben legjobb 

esetben is Szinnyei József évszázados gyakorlatát érvényesítették.3 A „szlovák” ter-

mészetesen válasz volt a hungarusból lett „magyar”-ra. 

1989 után ezen a téren sem indult meg a keresztény, európai módszerek érvénye-

sülése a művelődéstörténetben és a többi retrospektív diszciplínában, sőt a magyar–

szlovák szellemi kapcsolatok hivatalos része történelmi mélypontra került. Elgondol-

kodtató tény ezen a téren a keresztény egyházak közötti kapcsolatrenszer hiánya, sőt 

az integrációt az izoláció váltja fel. A belpolitikai értékrend-válság hű tükre a magyar 

szlovák keresztény integráció helyzetének és fordítva. 

Hol kereshetők tehát a szlovák irodalmi műveltség kezdetei? 

                                                           
1 Vö. Jaroslav VLČEK, Dejiny literatúry slovenskej, Martin, 1953; Jozef ŠKULTÉTY, Dejiny 

slovenskej literatúry, Martin, 1968; ŠKULTÉTY, Jozef, A tót irodalom története = Egyetemes iroda-

lomtörténet, IV, Bp., 1911, 619–642. 
2 Vö. Vladimír MINÁČ, Tu žije národ = Súvislosti, Bratislava, 1976, 57. 
3 Slovenský biografický slovník, I–VI, Martin, 1986–1994 
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„Egy magyarországi litteratura létesülése számára Szent István teremtette meg a 

feltételeket [...] az első, ki magyar fiak képzéséről [...] gondoskodott. Pannonhalma, a 

Szent Benedek-rendnek 1001 októberében felszentelt ősi monostora látta és nevelte 

falai közt Szent Mórt [...], ki az 1060-as években megírta a zoborhegyi két lengyel 

remete, Zoerard és Benedek életét [...] Ha kell szimbolum, ha kell kegyeletes emlék, 

akkor ott az ősi monostor képei, ott az első magyar király, ki a legyőzött pogány 

Koppány somogyi birtokait a monostor eltartására rendeli; ott a királyfi, új hit és tu-

domány első magyar idealistája, ki az írástudás kiválasztottját, az alázatos barátot [...] 

csókkal üdvözli” – így Horváth János. A szlovák művelődés ugyancsak szimbólum-

ként ugyanezt tekinti irodalmi műveltsége kezdeteinek. Addig legyen joga hozzá – 

általunk is elismerve – amíg mást nem bizonyít a kutatás. Az persze kétségtelenül 

furcsa, hogy Szlovákia alkotmányának preambuluma Szent Cirillre és Metódra hivat-

kozik. Ám tehesse, ha ez „behozatalnak”, ha ez a keresztény értékrend meghonosítá-

sának értelmezhető, netán Géza és István út-egyengetésének, Radlával, Szent Adal-

berttel és a többiekkel. Szimbólumok pedig kellenek, s mint minden más, addig jók, 

amíg nem mások kárára jelképeznek valamit. „A Litteratura Hungarica, Révai sze-

rencsés szavával: a magyar deákság, mikor a XI. században szerényen megindul, nem 

is egyéb, mint egy magyarországi különítménye a középkori Európa egyetemes iro-

dalmának...”4 – mondjuk ismét Horváth Jánossal, és ez csak akkor ártalmas mások 

számára, ha kifelejtjük, netán kirekesztjük belőle a magukat odatartozónak kívánókat. 

Akkor is, ha a magyar szlavisztika nem tartja eldöntöttnek a szlovák nyelv és nép 

nagymorva kontinuitásának kérdését. 

A szlovák irodalomtörténeteket lapozva feltűnik a szakemberek bizonytalansága a 

szakkifejezések és a nemzeti hovatartozás terén. A szlovák humanizmus és rene-

szánsz tárgyalása során többször hangsúlyozzák a humanista irodalom nemzetközi 

jellegét, az alkotók nacionáléjának legfontosabb ismérvét: milyen nemzeti kultúrába 

tagozódtak be munkásságukkal. Nos, ez a nemzeti kultúra igencsak sajátos volt – pél-

dáinkat továbbra is a szlovák irodalomból idézve. Alig akad „szlováknak” besorolt 

írástudó, aki ne Magyarország (szlovákul Uhorsko – Magyarhon) sorsáért aggódna, 

cselekedne. Martinus Rakocius – Rakovský Ad Paulum Rubigallum Pannonium 

Poetam című verse, Rubigallus Querela Pannoniae ad Germaniamja, Johannes 

Bocatius Ad Hungariamja, a magukat „Bohemo-Pannonus”-nak valló cseh menekül-

tek.5 Sőt! Ez utóbbiak egyike, Jakub Jakobeus használta először a „Slavorum saucia 

                                                           
4 HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei, Bp., 1988, 17–18. (Reprint.) 
5 Vö. MIŠIANIK, Ján, Antológia staršej slovenskej literatúry, Bratislava, 1981; MINÁRIK, Jozef, 

Stredoveká literatúra, Bratislava, 1977; UŐ., Renesančná a humanistická literatúra, Bratislava, 

1985; UŐ., Baroková literatúra, Bratislava, 1984. 
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Mater”-t, a Szláv Anya képét, ami nem egészen két évszázad múlva Kollárnál „Matka 

Sláva”-ként szerepel. Pedig a cseh menekült is Gyulafehérvártól, az erdélyi fejede-

lemségtől várta hazája jobb sorsát.6 

A fentieknél talán még több joggal sorolható a szlovák irodalmi műveltség kezde-

teihez is Balassi Bálint, Rimay János, Pécsi Lukács vagy Sztregovai Madách Gáspár. 

És mennyire téves Rudo Brtáň állítása a szlovák históriás énekről, miszerint ezek az 

énekek egyrészt latin, másrészt szláv és román forrásból származnak, mivel a földraj-

zilag legközelebbi magyar szövegeket a XVI–XVII. században csak igen kevés szlo-

vák értette...7 

A nyelvkérdés a szlovák irodalmi műveltség kezdeteinek legnagyobb problémája. 

Az irodalomtörténetek egybehangzó állítása szerint a szlovák irodalmi nyelv funkció-

ját évszázadokon át a latin, a cseh, a magyar és a német töltötte be. És ami szlovák, az 

valamiképpen megint a hungarus – uhorský – magyarhoni valóságban gyökerezik. 

Így van ez az ún. Szepességi Imádságokkal, amelyek szerzője Bak Gáspár, a Mátyás 

király katonájából lett szepesi prépost. Gyönge cseh nyelvtudását keleti 

szlovakizmusokkal tarkította.8 Megjelent a középszlovák nyelvjárás is. Az Esztergomi 

Agenda 1625. évi, Pázmány Péter neve alatt megjelent kiadásában latin betűs szlovák 

szöveg közli például a házasulandók hirdetési formuláját és a keresztelés szertartásának 

szövegét. A szlovák nyelvtörténet ezt a XVII. századi első nyomtatott szlovák nyelv-

emléket – teljes joggal – 200 évvel korábbi gyakorlat hagyományának tekinti. A kato-

likusok egyébként is fontos szerepet játszanak az irodalmi műveltség 

szlovakizálásában, nekik ugyanis a Králicei Biblia cseh nyelve az eretnekséget jelen-

tette. Pázmány Péter tudatosan intette szlovák munkatársait a szlovák népnyelv hasz-

nálatára a cseh liturgikus nyelvvel szemben. Ez akkor is a szlovák nemzeti nyelvű 

művelődés kezdete, ha az obecná slovenčina, a Kalauz-fordítás kéziratának címlapján 

szereplő köz-szlovák jelentésű kifejezés kronológiai besorolásával kapcsolatban kéte-

lyek merülhetnek föl. Egyáltalán nem véletlen, hogy az 1648-ban újrainduló nagy-

szombati nyomda első terméke egy szótár próbanyomata, a Verborum in institutione 

grammatica contentorum in Ungaricum et Slavicum translatio. Ez is latin betűkkel 

jelent meg, mert gót betűkészlet még nem állt rendelkezésre.9 

                                                           
6 Vö. MINÁRIK, Jozef, Jakub Jakobeus, Bratislava, 1963; VANTUCH, Anton, Ján Sambucus, 

Bratislava, 1975; OKÁL, Miroslav, Život a dielo Martina Rakovského I., Martin, 1979. 
7 BRTÁŇ, Rudo, Historické spevy a piesne, Bratislava, 1978, 8–9. 
8 PAULINY, Eugen, Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnost’, Bratislava, 1983, 93. 
9 Vö. KÄFER, István, Adalékok a barokk magyar–szlovák vonatkozásaihoz = K. I., Dona nobis 

pacem, Piliscsaba, 1998, 65; UŐ., Az Egyetemi Nyomda mint szellemi műhely = Uo., 100–101. 
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Hol kereshetők tehát a szlovák irodalmi műveltség kezdetei? A Pázmány Péter in-

tencióira kialakult nagyszombati szlovák katolikus iskola tulajdonképpen 1843-ig tart, 

egészen addig, amíg Ján Hollý áldásával megegyeztek az evangélikusokkal a biblikus 

cseh nyelv és a Bernolák által kodifikált jezsuita szlovák elhagyásában, a középszlo-

vák nyelvjáráson alapuló új, közös nemzeti irodalmi nyelv használatában. Ez egy év-

vel a radikális magyar nyelvtörvény bevezetése előtt történt.10 És addig? A szlovák 

katolikusoknál pontosan nyomon követhető a Regnum Marianum, a Szent István-i 

Hungaria eszmeiségének tudatos ápolása, ötvözése a szlovák nép mélységes katolikus 

hitével. Szlovák jezsuiták gyűjtik a szlovák népénekeket – mint Szőlősy Benedek, 

Timon Sámuel befogadó elmélettel, Szklenár György, Ján Baltazár Magin a szabin–

római viszonnyal deklarálta a szlovák és a magyar etnikum már akkor hét évszázados 

szimbiózisát. Szentiványi Márton három évtizeden át szerkesztette a nagyszombati 

kalendáriumot. Curiosiora et selectiora variarum miscellaneae című enciklopédiájá-

nak kötetei hosszú időre meghatározták a magyarhoni katolikus művelődést. Összeál-

lította a hazai írók névjegyzékét, és szerepe volt a szlovákság eredetének megfogal-

mazásában is. Dicsérte a szlávok múltját és nyelvét, miként a katolikus pasztoráció 

minden hazai nyelvre gondot fordított. Pereszlényi Pál Grammatica linguae 

Ungaricaeja, amely Káldi György és Pázmány Péter nyomán betetőzte a magyar 

nyelv egységesedését, a magyarul tanulni akaró szlovák és német anyanyelvű fiatalok 

tankönyve is lett. Pereszlényi egyes magyar hangokat cseh és német hangokkal hason-

lított össze, és prédikált is szlovákul. Egyre szlovákosabb nyelven jelentek meg a ba-

rokk jeles kiadványai, Ján Abrahamffy – Ábrahámffy János – imakönyvének versei, 

Mikuláš Thamassy – Tamási Miklós vitairata és a ferences Benignus Smrtník laiku-

soknak való népkönyvei Assisi Szent Ferencről, a jó halál elérhetőségéről – és ez 

utóbbi talán a kezdetek vége, a szlovák nemzeti nyelvű irodalmat is létrehozó 

Bernolák-iskola előfutára. Olyan tömegkiadványok is voltak, mint Ujfalusi Judit Tu-

rócban élő apáca csehből magyarra fordított hitbuzgalmi műve, a Makula nélkül való 

tükör, amelynek munkálatai során nyilván környezete nyelvét is használta, miként a 

Znióváraljáról származó magyar nyelvű, olajos orvosságról szóló egészségügyi köny-

vecske.11 

A szlovák protestánsok kevésbé szlovák nyelven szóltak, de hungarus patriotiz-

musuk olyan irodalmi alkotásokat hozott létre, mint Krmann Dániel zászlószentelő 

                                                           
10 A kérdés szlovák összefoglalását lásd: PAULINY, Eugen, Dejiny spisovnej slovenčiny, Bratis-

lava, 1983, 139–151, 175–176. 
11 Az akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv és A magyar irodalomtörténet bibliográfiájának 1–

2. kötetén kívül művelődéstörténeti szempontból az Egyetemi Nyomda 400 éve (Bp., 1977) című 

kötetünkre utalhatunk. 
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prédikációja vagy az 1706-os zsolnai kalendárium élményszámba menő haditudósítá-

sa Rákóczi győzelmeiről.12 

A szlovák könyvek sorsa is igen mostoha. A szlovák nyelvűnek mondható iro-

dalmi alkotások egykorú olvasottságát csak feltételezni tudjuk, hiszen a Beniczky 

Péternek tulajdonított szlovák versek 1873-ban kerültek elő, Štefan Selecký verseit 

1958-ban vehette kézbe az olvasó, nem szólva a Fanchali Jób-kódexről. A ferences 

Hugolín Gavlovič Pásztoriskoláját keletkezése, 1755 után csaknem egy évszázaddal 

adta ki Michal Rešetka, aki már a Bernolák-féle szlovák nyelv szabályai szerint mó-

dosította az eredeti szöveget. A szlovák szövegek sokszor olyan kéziratos gyűjtemé-

nyekből bukkannak elő, mint Amadé László énekei, a Hungarici saltus, a Kelecsényi-

énekeskönyv, Kazinczy Ferenc, Dugonics András gyűjteményei, Kristoffi György 

Diaiarium et Inventariuma, Ladányi Sándor Mindenes gyűjteménye, Jankovics Miklós 

Nemzeti dalok gyűjteménye, Pereczi József énekeskönyve és a többi.13 

Hol találhatók hát és miben határozhatók meg a szlovák irodalmi műveltség kez-

detei? Abban a szellemi integrációban, ami Hungaria–Uhorsko–Magyarhon területén 

alakult ki, s egészen addig tartott, amíg a magyar polgári nemzetállam radikalizálódá-

sa, azaz az akarva-akaratlanul más etnikumok kárára történő magyarosítás azt nem 

számolta fel. Mechanikusan korszakhatárként szabható 1844, a kezdetek tehát 1000-

től 1844-ig tartanak. Addig tekinthető Literatura Hungarica-nak a régió irodalma, s 

lehet szó különböző nyelvű magyarhoni irodalomról. 

Pázmány Péter turóci nagyprépostként Prágában, a császár fogadóterme előtt ma-

gyar nyelvű levelet írt Nagybiccsére Thurzó Györgynek. A levelet Lányi Illés – Eliáš 

Láni a szlovák irodalomtörténetben az első költők egyikeként számon tartott udvari 

prédikátor adta át Magyarország nádorának, akinek családjában nem volt idegen a 

szláv nyelvhasználat.14 A nép nyomora és szenvedése, török fogságba esése olvasható 

Štefan Pilárik Sors Pilarikiana című, sok szlovák elemet tartalmazó biblikus cseh 

nyelven 1666-ban írt krónikájában. Volt evangélikus lelkész a Madách családnál 

Alsósztregován, a cseh menekülteket befogadó Illésházyaknál Trencsénben, Érsekúj-

vár török ostroma idején tatárok fogták el, és egy Vulkuli nevű román rabszolgája lett, 

majd a Wesselényi-mozgalom leleplezése után külföldre menekült. Ez a barokk pap-

költő Isten büntetésének tartotta Magyarhon keserveit, s a Cithara sanctorumban kö-

                                                           
12 Vö. KÄFER István, II. Rákóczi Ferenc a szlovák nemzet kultúrájában = Dona nobis pacem, 

i. m., 62–100. 
13 Vö. Jozef MINÁRIK, Piesne a verše pre múdrych i bláznov, Bratislava, 1969. 
14 PÁZMÁNY Péter, Válogatás műveiből, bev., kiad. ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter, 

Bp., Szent István Társulat, 1983, I, 376–378; SZIKLAY László, Thurzó György udvara mint késő 

reneszánsz irodalmi és tudományos központ = SZ. L., Szomszédainkról, Bp. 1974, 95–106. 
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zölt énekeiben is felfigyelhetünk a hungarus patriotizmus továbbélésére. E két példa 

és dolgozatunk egész problémafelvetése15 arra világít rá, hogy meg kell fontolnunk 

bizonyos terminus technicusok használatát, legalább is magyar–szlovák viszonylat-

ban. Hungaria, a Regnum Hungariae léte kétségtelen tény, s ennek az országnak min-

denfajta terméke hungaricum, területi is, nyelvi is, tartalmi-vonatkozó is. Ám nem 

csupán magyar nyelvű hungaricumokról van szó. Szlovákia ezer évig nem volt, de a 

szláv–szlovák etnikai térségben keletkezett bármilyen nyelvű szellemi értékek a 

szlovakológia tárgykörébe is tartoznak, akár kimutathatóan szláv–szlovák, magyar, 

német vagy egyéb eredetűek. Szőlősy Benedek magyar énekei ugyanúgy a szlovako-

lógia kutatási területe, mint ahogy hungarológia Tranoscius Cithara sanctorumának 

mintegy száz hazai szlovák eredetű egyházi éneke. Bél Mátyás Pavel Doležal cseh 

nyelvtanához írt bevezetőjében hazai nyelvnek nevezte a cseh–szlávot, amit Magyar-

hon szlovákul beszélő arisztokráciája használt, s e nyelv vetekszik a francia finomsá-

gával, a német érzelemgazdagságával, az olasz jóhangzásával, a magyar parancsoló 

szigorával, amennyiben tanult emberek használják.  

Úgy hiszem, ez az integráció csak a maga egészében vizsgálható, nem bontható, 

osztható fel nemzeti kultúrákra. A szlovakohungarológia és a hungaroszlovakológia 

alkalmas szakszónak tűnik e problémakör jelölésére. A részletek kimunkálása, a dol-

gozatunkban felvetett példák a természetes integrációt, a szimbiózist tartalmazzák, 

ami nem szorítható be a nemzeti művelődéstörténeteknek az izolacionizmus korában 

keletkezett szemléletmódjába és terminus technicusaiba. A modern nemzeti reintegrá-

ciónak a volt integrációból kiinduló egészen új értékelő szempontokra és szakkifeje-

zésekre van szüksége, ami csak a két szuverén nemzeti tudomány együttműködésével 

dolgozható ki. Ez viszont már az európai szellemi reintegrációt jelentené, ami nélkül 

nem oldható fel a kibékíthetetlen ellentmondás a jelenlegi szlovák és magyar nemzeti 

művelődéstörténet között. 

                                                           
15 Vö. Jozef MINÁRIK, Štefan Pilárik 1615–1693, Bratislava, 1958. 
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Horváth Attila (Budapest): Pázmány politikai-jogi gondolkodása 
Zlinszky János (Budapest): Pázmány és a szentgotthárdi apátság kegyúri jogai 

17.30-17.50: szünet 

17.50-19.00: vita 

20.00 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara fogadást ad a 

konferencia résztvevői számára. Köszöntőt mond Maróth Miklós dékán. 
CRefectorium, Zakeus étterem) 

430 



Május 22., péntek 

Második ülés 
Elnök: R. Várkonyi Ágnes (Budapest) 

9.00-10.00 
Bitskey István (Debrecen): Pázmány a felső-magyarországi misszióban 
Dobrovits Mihály (Budapest) -Őze Sándor (Piliscsaba): Az. iszlám megltélése a XVI. 

századi Magyarországon 
Schimert Péter (Miskolc): A katolikus arisztokrácia restaurációjának kérdéséhez 

10.00-10.20: szünet 

10.20-11.20 
Horn Ildikó (Budapest): Pázmány Péter és az erdélyi katolikus elit 
Szabó Péter (Budapest): Bethlen Péter, 1. Rákóczi Qyörgy, Pázmány Péter 
HoJVáth Mária (Budapest): Pázmány és Batthyány Adám 

11 .20-11.40: szünet 
11.40-13.00: vita 
13 .00-14 .30: ebéd 

14.30-15.30 

Harmadik ülés 
Elnök: Balázs Mihály (Szeged) 

Hiller István (Budapest): Pázmány szerepe a Habsburg diplomáciában, 1616-1637 
q. Etényi Nóra (Budapest): Pázmány Péter és a korabeli publicisztika 
J. Újváry Zsuzsanna (Piliscsaba): Magyari és Pázmány vitája 

15.30-15.50: szünet 

15.50-17.10 
Voigt Vilmos (Budapest): Pázmány és a magyar szemiotika 
Balázs Qéza (Budapest): Pázmány retorikája 
Bartók István (Budapest): Pázmány prédikációi és a katolikus-protestáns retorika 
Kovács Sándor Iván (Budapest): Pázmány és a magyar barokk költészet 

17.10-17.30: szünet 
17.30-18.30: vita 

19 .00-20.00: vacsora 

20.00: Hangverseny. Közreműködik a Pázmány Péter Kórus Légár Piroska vezényletével 
valamint Zádori Mária Liszt-díjas művész és az Ar.r Renata Szólóének-együttes Virágh 
László vezetésével. 
(Ambrosianuml 
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Május 23., szombat 

Negyedik ülés 
Elnök: Jankovics József (Budapest) 

9.00-10.20 
Hargittay Emil (Piliscsaba): Pázmány és a kompiláció 
P. Vásárhelyi Judit (Budapest): Pázmány véleménye a magyar nyelvíl protestáns Biblia

fordltásról 
Acs Pál (Budapest): Jeruzsálem pusztulása - Pázmány és Josephus Ravius 
Ciábor Csilla (Kolozsvár): Káldi (iyörgy prédikációtipusai 

10.20-10.40: szünet 

10.40-11.40 
Szörényi László (Budapest): Latin jezsuita költemény Pázmányról 
Tusor Péter (Budapest): Pázmány és a Titkos Tanács 
(iyőri Levente (Debrecen): Pázmány vitamódszere a Két rövid könyvecskélroen 

11.40-12.00: szünet 
12.00-13.00: vita 
13.00-14.30: ebéd 

14.30-15.30 

Ötödik ülés 
Elnök: Hargittay Emil (Piliscsaba) 

Nagy László (Szelestei) (Piliscsaba): Nagyfalvi (iergely naplója (1626-1627) 
Thimár Attila (Piliscsaba): Pázmány, a vitapartner! 
Bajáki Rita (Piliscsaba): Pázmány lmJdsJgos kön~nek utóéletéhez 

15.30-15.50: szünet 

15.50-17.30 
Barta László (Piliscsaba): Adalékok a Kalauzra adott wittenbergi válasz készítéséhez 
Báthory Orsolya (Piliscsaba): Pázmány Dobronoki (iyörgy naplójában 
vita 
elnöki zárszó 

20.00 óra 
Társasvacsora a piliscsabai Kopár csárdában. 

A konferencia helysz!nén május 22-23-án az Argumentum Kiadó, a Balassi Kiadó és az 
Vniversitas Kiadó szakkönyveket árusít. 

432 



Pázmány 1. Rákóczi Qyörgyhöz titkosírással írt levelének részlete 
(Nagyszombat, 1636. november 20.) 
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Az igaz aniaszentegyhazrol es ennec feieröl az Christvsrol, 
ismeg az romai aniaszentegyhazrol es ennecfeieröl, az 
romai paparo/ valo articulus [„ .] Irattatot Aegedius 
Hunnius, az Szent Irasnac doctora es professora altal. 
Saruarat MDCII Manlivs, Illyeshazi Istuan költsegen. 
[Eszterházi Tamás-Kürti István fordításában] 

RMNy888 1602 

Esterházy Tamás bevezetője Hunniushoz 

[Agenda, azaz szent-egyházi cselekedeteknek 
avagy szentségeknek és egyéb egyházi 
szolgálatok kiszolgáltatásának módja.] 
[Keresztúr 1598 Manlius] 

RMNy 833 1598 

Magyari István: Az orszagokban valo soc romlasoknac okairol es 
azokbol valo meg szabadvlasnac io modgiarol mostan vyonnan 
irattatot es sok bölts embereknec irasokbol szereztetet hasznos 
könyuetske. Sarvarat MDCII Manlivs, az author költsegeuel. 

RMNy890 1602 

Agoston barat szerzetin valo Hollosi Godefridvsnak, pragai barat 
praedicatomak [.„] kereztie(n)segre valo megtereseröl irattatott 
praedicatio [.„] Kereszturat MDCIII [Fabricius János fordításában] 

Pázmány Péter: Felelet Magiari lstvan sarvari 
praedicatomak az orzag romlasa okairul irt köniuere. 
Nagyszombatba MDCIII Magyari politikai eszméi: 

Zrínyi Áftumában. 
Rokon vonások a Zrínyi
életművel, vö. 4. jegyzet. 

RMNy901 1603 
RMNy905 

Pázmány Péter: Isteni igazsagra igazságra vezérleo kalavz Pázmány Péter: [. .. ]Alvinczi Peter 
vramhoz iratot eot szep levei 

RMNy 1059 1613 

Milotai Nyilas István: Az calvinista hallgatásnak 
hat okai, miért nem felelnek az calvinista 
praedicatorok az Kalauzra. [Kolozsvár?] 1618 
[Nem maradt fenn egyetlen példány sem.] 

RMNy 1163 1618 

1. kiadás 

RMNy 980 1609 

ltinerarium catholicum, az az nevezetes vetelkedes az/elöl: 
ha az evangelicusok tudományaje uy, vagy az mostani romai 
vallason valo papistake? Es: az papistak ecclesiajaje vagy az 
evangelicusoke igaz es vilagh vegeigh allando? [Debrecen] 
1616 [Rheda Pál] 

RMNy 1104 1616 

1603 

Magyari elveszett vagy 
meg sem jelent válasza 
Pázmánynak 

Magyari morális eszmefuttatása: 
Pázmány Prédikációiban (1637), 
vö. 17.jegyzet. 

Az tekintetes [„.] Nadasdi Ferentznek, [„.] kit az Vr 
Isten„ . magahoz vöt, [. .. ]teste felet es temetesekor lö 
kel praedicalioia Magyari lstvamzak. Kereszturat 
1604. Manlius, Madaraz Miklos költsegeuel. 

RMNy913 1604 

[Pázmány Péter: ] Reovidfelelet kel calvinista keonyvecskere, mellyeknek eggyke okát Pázmány Péter: lgassagra vezerlö kalauz. (A függelékben a Rövid 
adgya, miért nem felelnek az calvinisla praedikátorok az Kalauzra, masika ltinerarium felelet és azon belül a Felelet összefoglalása, továbbá mindkét 
catholicumnak neveztetik. [Bécs] MDCXX [Gelbhaar] 1------ kiadás magában foglalja az Öt szép levél átdolgozott változatát.) 

RMNy 1203 1620 RMNy 1293 
RMNy 1697 

A Magyari-Pázmány vita stemmája (Keisz Ágoston) 

(Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil) 

1623 
1637 

2. kiadás 
3. kiadás 



1. Felelet 
1603 

2. Diatriba theologica 
1605 

7. Keresztyéni felelet 
1607 

8. Calvinus Hiszekegy 
1609 

15. Logi alogi 
1612 

22. A calvinista 
prédikátorok 

1614 

3. Tíz bizonyság 
1605 

23. Csepregi 
mesterség 

megrostálása 
1609 

24. Az igazságnak 
gyözedelme 

1614 

25. Csepregi szégyenvallás 
1616 

26. Rövid felelet 
1620 

31. Az Sz. írásrúl és az Anyaszentegyházrúl 
1626 

32. Setét hajnalcsillag •+-~-----,.e.._-+---' 
1627 

34. Bizonyos okok 
1631 

5. Imádságos könyv 
1606 

6. Rövid tanúság 

16. Kalauz 
1613 

17. A Mahomet vallásárúl 

18. A görögök szakadásárúl 

19. Öt levél 

20. Logi alogi 

27. Kalauz 
1623 

28. A Mahomet vallásárúl 

29. A görögök szakadásárúl 

30. Az újítók mint szoktak felelni L----1 

37. Kalauz 
1637 

38. A Mahomet vallásárúl 

39. A görögök szakadásárúl 

40. Az újítók mint szoktak felelni w----1 
a mi írásainkra 

Pázmány vitairatainak kompilációs stemmája (1603-1637) 
(Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil) 



A Pázmány Péter Katolikus Egye

tem Bölcsészettudományi Karán 

Piliscsabán 1998. május 21-23-án 

megrendezett konferencia szolgált 
jelen tanulmánykötet alapjául. 

A tanulmányok átfogó képet adnak 

Pázmány Péter (1570-1637) sok

irányú munkásságáról: az egyház

szervezőről, érsekről, íróról, a teo

lógus és filozófus tudósról, intéz

mények alapítójáról és történelmi 

személyiségről. A számos új adatot 

és megközelítésmódot felmutató 

írások a megújuló Pázmány-ku

tatást reprezentálják. 
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