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♦ ♦ ♦    TUSOR PÉTER

Új adatok és szempontok Pázmány Péter 
családi viszonyaihoz

A magyar katolicizmus, tudomány és kultúra az idén ünnepli Pázmány Péter 
esztergomi érseki kinevezésének 400. évfordulóját. II. Mátyás (1608–1619) 
közel egy esztendőnyi széküresedés után 1616. szeptember 28-án Pázmány 
Pétert nevezte ki az esztergomi főegyházmegye élére (1616–1637).1 A pápai 
províziós  bullák  megszerzését  követően  Magyarország  új  prímását  1617. 
március  12-én  szentelte  püspökké2 Prágában  patrónusa,  Melchior  Klesl 
(1552–1630) bíboros, bécsi püspök.

Ebből az alkalomból most nem Pázmány pályájának meredek fordulatát 
vizsgáljuk. A renden belüli problémákkal küszködő jezsuitának a Gondvise
lés változatos eszközeivel az érseki szék felé vezérelt útját már korábban fel
dolgoztuk.  Monográfiánkat  a  fordulatos  események  kezdetének  negyedik 
centenáriumára időzítve, 2015 novemberében publikáltuk.3 Az alábbiakban 
egy nagyobb léptékű kutatás eredményeinek összefoglalásával és bemutatá
sával arra keresünk választ, hogy honnan indult el Pázmány pályája. Családi 
viszonyait kívánjuk bemutatni, új, a kutatás által eddig nem használt forrá
sok, a Pázmány–Tholdy archívum Esztergomban őrzött dokumentumai alap
ján. Munkánk során ezúttal is a történelemtudomány mint klasszikus és mo
dern  bölcsészeti  tudomány  eszközeivel  és  módszereivel  dolgozunk.  Az 
immanens határokon túllépő szempontok alkalmazása, újonnan feltárt adata
ink interpretációja, elhelyezése az üdvtörténet koordinátáin a teológia mint 
ugyancsak klasszikus és modern diszciplína lehetősége, feladata.4

1 A kinevező irat regisztruma: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL-OL), Magyar 
Kancelláriai Levéltár (MKL), Magyar Királyi Kancellária, Libri regii (A 57), vol. 6, fol. 779–
780. 

2 GALLA Ferenc,  Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél (Olaszországi Magyar Oklevéltár) (Vác 
1936) n. 2 és 19–20, 3. 4. 5. j 

3 TUSOR Péter,  Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története 1615–1616 (Mikropolitikai ta
nulmány) (CVH I/13) (Budapest–Róma 2016).

4 A bölcsészeti és teológiai szemléletű egyháztörténet művelésének viszonyára, távlataira újabban 
lásd:  GŐZSY Zoltán –  VARGA Szabolcs,  Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi  
trendek, új szempontok (Forum Historiae Ecclesiasticae 1) (Pécs 2015).
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A Pázmány–Tholdy család levéltárának okiratai nem történeti forrásnak 
készültek. Néhány értékes, Pázmány Miklóshoz és Tholdy Borbálához cím
zett misszilist leszámítva jogbiztosító, nagyobbrészt peres dokumentumok. 
Fennmaradásuk az újonnan kinevezett érsek gondoskodásának köszönhető, 
aki már 1617-ben kihozatta a családi levéltárat a Fejedelemség területéről.5 

A  kor  szokásainak,  elvárásainak  és  lehetőségeinek  megfelelően6 eltökélt 
szándéka volt a Pázmányok magyar és európai arisztokráciába emelése. Az 
iratokra elsődlegesen a család 14. századig visszavezethető eredetének, le
származásának,  rangos rokonságának igazolása céljából  lehetett  szüksége. 
Féltestvérét, Pázmány Györgyöt szintén 1617-től a prímási udvarban talál
juk. Az ő fiára, a magyar és birodalmi főnemesi rangra emelt Pázmány Mik
lósra, illetve a bíboros apai nagybátyja, Pázmány Farkas leányági leszárma
zottaira,  Solymosi  Péterre  és  Namény  Jánosra  alapított  terveket  nem 
koronázta siker. Utóbbiak és utódaik gróf Pázmány Miklós ágának kihalása 
után az örökölt birtokokkal együtt kötelesek lettek volna felvenni a Pázmány 
nevet. Nem került sor rá. A bíboros unokaöccse már az 1650-es években el
vesztegette a ráhagyott javakat. Az oldalági dinasztiaalapítás végül Széche
nyi Györgynek sikerült a 17. századi magyar egyházfők közül.7

Az esztergomi prímási világi levéltár Classis T állagában szétszórva, nem 
hiánytalanul fennmaradt családi dokumentumok8 számottevő része az apára, 
Pázmány Miklósra  vonatkozik.  Ő idáig  jószerével  csupán egy név s  egy 
tisztség, jobbára fiktív cselekményekkel felruházott szereplő volt a történet
írás lapjain.9 Most leginkább többszörös átírásokat, netalán tanúvallomáso
kat  tartalmazó ítélet-  és bizonyságlevelek (stb.),  jobbágykötelezvények  és

5 Pázmány Kemény Boldizsárhoz, Nagyszombat, 1617. augusztus 5. Archivelor Nationale Roma
nia, Directia Judeteana Cluj, Fond Familiar. Kemény, K VIII/450.

6 Mindenekelőtt  lásd:  Wolfgang  REINHARD klasszikus  tanulmányát:  Nepotismus.  Der  Funktions
wandel einer papstgeschichtlichen Konstanten,  in  Zeitschrift  für Kirchengeschichte 86 (1975) 
145–185; egyes részjelenségekre: WEBER, Christoph, Familienkanonikate und Patronatsbistümer.  
Ein Beitrag zur Geschichte von Adel und Klerus im neuzeitlichen Italien (Historische Forschun
gen 38) (Berlin 1988) különösen 148–266, 169–204; ROSA, Mario, Per grazia del papa. Pensioni  
e commende nell’Italia del Seicento, in Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubi
leo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla (Storia d’Italia. Annali 16) (a cura di Luigi Fior
ani – Adriano Prosperi; Torino 2000) 293–326;  REINHARD, Wolfgang,  Papal Power and Family  
Strategy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in Princes, Patronage and the Nobility (ed. 
R. G. Asch – A. M. Birke; Oxford 1991) 329–356; a kurrens összegzés sem vet fel újabb szem
pontokat:  WRIGHT, A. D.,  The Early Modern Papacy: From the Council of Trent to the French  
Revolution (Abingdon–New  York  2013)  232–253;  magyar  nyelven  és  további  irodalommal: 
TUSOR Péter, A barokk pápaság 1600–1700 (Budapest 2004) 117–144.

7 FRAKNÓI (FRANKL) Vilmos,  Pázmány Péter és kora I–III (Pest 1868–1872) I, 320 és II, 447skk.; 
III, 382–383; FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter 1570–1637 (Magyar Történeti Életrajzok) (Buda
pest  1886)  285;  HANUY Ferenc  (kiad.),  Pázmány Péter… összegyűjtött  levelei  I–II (Budapest 
1910–1911) I, n. 278. 463 (688); II, n. 916. 1082 (730); JANKOVICS József, Pázmány Péter isme
retlen végrendelete 1637-ből, in Lymbus 2 (2004) 61–69; JENEI Ferenc, Pázmány Miklós veszpré
mi főkapitány (A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei I) (Veszprém 1963) 161–170.
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egy-két hozzá intézett misszilis alapján kerülhetünk közelebb személyéhez, 
műveltségéhez, céljaihoz, viszonyaihoz. Megismerkedhetünk alispáni műkö
désével, földesúri és birtokszerző tevékenységével, pereivel, jól kirajzolódó 
családi stratégiáival. A virtuálisan rekonstruálható családi archívum iratai
nak nem jelentéktelen hányada a Tholdyakat illeti. A nevelőanyára, Tholdy 
Borbálára, fivérére, Albertre és fiára, Pázmány Györgyre vonatkoznak. 

*

A Pázmány Miklós hivatali működéséről szóló dokumentumok alapján bizo
nyos, hogy csupán a négy szolgabíró egyike lehetett, és még nem volt alis
pán Péter  fia  1570.  évi  születésekor.  E hivatalban  1568-ban,  1572-ben  s 
majd még 1576 folyamán is Lessy Lászlót és Bojthy Balázst találjuk. Páz
mány Miklós első említése második vicecomesként 1577. június 18-áról tű
nik elő. Kollégái Bihar vármegye tisztikarában 1583-ból Váncsody Miklós, 
Szőke János, Nadaby István és Olozoy Boldizsár szolgabírák, Lukács deák 
iuratus notarius,  Kónya  Péter,  Máté  és  György  deákok.  Az első  alispán 
mindvégig Bojthy volt, akinek városi háza Bocskai Istváné közelében állt.10 

A Pázmány-kúria szintén Várad legrégibb és legelőkelőbb negyede, a „ve
lencei” területén feküdt. 1603-ban már csak a telek volt meg. Az épület va
lószínűleg az 1598-as török ostrom idején megsemmisült.11

8 Prímási Levéltár (PL), Archivum Saeculare (AS), Acta radicalia, Classis T, 93–261 sz. iratok kö
zött (40–42. capsa) találhatóak (valamint n. 402). Vö. Archivum Saeculare I: Acta Radicalia et  
Protocollaria (Útmutató az Esztergomi Prímási Levéltárhoz 3) (szerk. Gálffy Zsuzsanna – Hege
dűs András – Tóth Krisztina; Esztergom 2001) 96–114.

9 FRAKNÓI, Pázmány… és kora, I, 5skk; FRAKNÓI, Pázmány Péter, 7skk; KARÁCSONYI János, Pázmány 
Péter atyafiságáról, in Magyar Sion 11 (1897) 948–953; ZSÁK J. Adolf, Ki térítette Pázmány Pé
tert a katolikus vallásra (Nagyvárad 1901) 1–28; KARÁCSONYI János,  Pázmány Péter ifjúsága és  
rokoni összeköttetései, in Religio 66 (1907) 351–353 és 366–368; LÁNYI Ede, Pázmány Péter fej
lődése, in Egyházi Lapok 58 (1935) 339–343 és 59 (1936) 5–8 és 55–57; SÍK Sándor, Pázmány.  
Az ember és az író (Budapest 1939) 6skk; ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei (Pázmány 
Irodalmi Műhely. Tanulmányok 5) (Piliscsaba 20062) 9skk;  ŐRY Miklós –  SZABÓ Ferenc,  Páz
mány Péter (1570–1637), in Pázmány Péter. Válogatás műveiből (szerk. Őry Miklós – Szabó Fe
renc – Vass Péter; Budapest 1983) 11–107, 11skk; BITSKEY István, Pázmány Péter (Magyar His
tória. Életrajzok) (Budapest 1986) 10–11; BITSKEY István, Pázmány I. Péter, in Esztergomi érse
kek (szerk. Beke Margit; Budapest 2003) 284–291, 284–285. 

10 Direcţia Judeţeană Bihor ale Arhivelor Naţionale, Oradea (Nagyvárad), Fond Nr. 67 (Inventar Nr. 
101), Microfilm rol. 1–8, rol. 5, pa. 13, n. 24 és 28; rol. 8, pa. 22, n. 21 (a levéltár csak mikrofil
men kutatható anyaga idézve az alábbiakban mint „Nagyvárad, Ugray–Bölöni cs. lt.”); PL AS 
Act. rad., Class. T, n. 165. 167. 201. 223.

11 MNL-OL Magyar Kamara Archivuma (MKA), Acta Iesuitica (E 152), Registrata, Residentia Magno
varadiensis,, fasc. 3, n. 2 (38. d., fol. 139) és fasc. 2, n. 6 (38. d., fol. 34). n. 7. (fol. 35). n. 5 (fol. 29–32).
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Hivatali  tevékenysége  során  Pázmány  Miklós  eljáró  helyi  hatóságként 
mind Bocskai Istvánnal, mind pedig Bethlen Gábor apjával, Bethlen Farkas
sal érintkezésbe került. Az érsek és a fejedelem sokat vizsgált ellentmondá
sos kapcsolata megértéshez atyjaik nem éles, mégis kitapintható ellentétét, 
vagy legalábbis ambivalens viszonyát is érdemes figyelembe venni.12

Az alispáni működés iratai és a családi levéltár egyéb dokumentumai se
gítségével pontosíthatjuk Pázmány Miklós elhalálozásának terminusát. A je
lekből ítélve váratlan esemény az új, Gergely-naptár szerint 1584. november 
27., sőt inkább talán december 16. után és mindenképpen 1585. február 25. 
előtt következett be. A vicecomesként kiállított két novemberi oklevélen ta
lálhatjuk a Pázmány családnak a katolikus egyetem emblémájaként közis
mertté vált, három strucctollas címerének legkorábbi azonosítható példánya
it. Pázmány Miklós gyűrűspecsétjéről elmosódott állapotban maradt fenn.13

*

A Pázmány családon belül folyó perek irataiból bizonyosra vehető, hogy a 
család feje Pázmány Miklós volt. Nem Pázmány Farkas, akit a szakirodalom 
eddig idősebbnek és féltestvérnek tartott. Pázmány Farkas túlélte testvérét, 
és életkora is megállapítható az iratokból, 1530 táján született. Következés
képpen Pázmány Miklós Mohács évtizedében láthatta meg a napvilágot. A 
Pázmány család három generációja: Pázmány Miklós († 1584/85), Pázmány 
Péter († 1637) és gróf Pázmány Miklós († 1662) személyében a mohácsi 
csatától a vasvári békééig ível, és története szinte a teljes magyar kora újko
ron végighúzódik.14

A családi perekben Pázmány Miklós kezdetben unokaöccse, ifj. Pázmány 
Gáspár oldalán, annak gyámjaként, majd képviselőjeként vett részt. Később 
viszonyuk megromlott, és egymás ellen is pereskedtek. Az 1577 és 1584 kö
zött folyó jogi eljárások, valamint egy 1583-as hatalmaskodás iratai meg
őrizték az utókor számára Bihar vármegye alispánjának latin nyelvű felszó
lalását,  valamint  ügyvédei  útján  tett  magyar  nyelvű  nyilatkozatait.15 Egy 
1580. évi gyilkossági ügy kivizsgálása kapcsán a nemesi előnévadó birtok
központ, Panasz részleges topográfiája, mindennapjai és több lakója, a Páz
mány család jobbágyai tűnnek elő a teljes ismeretlenségből.16

12 PL AS Act. rad., Class T, n. 205 és uo., ad n. 211, fol. 8 (Bethlen Farkas Bojthy Balázs és Páz
mány Miklós bihari alispánokhoz, Marosillye 1579. január 3.).

13 Az ugyanazon ügyben kelt november 15-i és 27-i vármegyei kiadmányok eredetije: PL AS Act. 
rad., Class T, n. 205 és 206. A december 16. utáni halálozásra lásd alább a 31. sz. jegyzetben idé
zendő oklevelet. 

14 PL AS Act. rad., Class T, n. 200; PL AS Act. rad., Class. T, ad n. 211 (fol. 10), Csáky Mihály hely
tartó Pázmány Miklóshoz és Farkashoz  („Egregiis dominis Nicolao et Volphgango Pazman etc.  
Amicis et fratribus nobis observandissimis”), Kolozsvár, 1569. október 23.; NAGY Iván, Magyaror-
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A jobbágyok nevei tovább szaporíthatók a nagyszámban megőrzött job
bágykötelezvények révén.17 A kivétel nélkül magyarul, meglehetősen kez
detleges  íráskultúrával  készült  irományoknak  néhány  esetben  figyelemre 
méltó biográfiai forrásértéke van. 1581. Szent Miklós napján – egyenesen a 
semmiből – Pázmány Farkas oldalán Pázmány János is feltűnik tanúként, 
aki a majdani bíborosnak vagy nagybátyja, vagy unokatestvére lehetett.18 Az 
1582. augusztus 19-én Szalontán, többek között az új rokonok, Tholdy Ist
ván és Tholdy Luca előtt lepecsételt kötelezvény az efféle irományok több
ségével ellentétben nem csupán Pázmány Miklósnak szól, hanem „Pazmanj 
Miklósnak és az én fiamnak, Pazmany Péternek” is. Pázmány létezésének ez 
az első írásos említése. Erős nemesi öntudata ismeretében szimbolikusnak 
tekinthetjük, hogy megjelenésére a történelem e helyi színpadán egy ilyen 
„feudális” cselekmény alkalmával kerül sor.19

*

A jobbágyok szerzése mellett, egy-két hatalmaskodási  (potentia mediante) 
esetet leszámítva (mint például az ippi Borssoló Jánossal szemben elkövetet
tet),20 Pázmány Miklós birtoképítő tevékenységének fő iránya a családi jog
igények érvényesítése, házasodási stratégiája volt.  Már 1569-ben érdeklő
dött a Czibak-örökség iránt, mely apai ágon rokon család éppen akkortájt 
halt ki. Csáky Mihály helytartóval szemben azonban kevés esélye nyílott a 
sikerre.21 A genealógia  hiteles  adata  szerint  hitvese,  Massay Margit  apai 
nagyanyja Czibak Ágnes, a Gritti által meggyilkoltatott Czibak Imre testvére 
volt. Elvileg tehát a Czibak-javakra irányuló jogigény erősítése is befolyá
solhatta Pázmány Miklós feleségválasztását éppen akkortájt, amikor a család 
kihalt férfiágon. Közelebbi támpontunk ez irányban nincsen, az egybeesések 
mégis elgondolkodtatóak. 

A Csáky-örökségért 1579-ben indított  per volt Pázmány Miklós legna
gyobb személyes vállalkozása. A családi levéltár tekintélyes részét végtele
nül hosszú iratai teszik ki. Pázmány Miklós jogcíme azon alapult, hogy any
jának,  Csáky  Katának  testvére,  Csáky  Miklós  nem  adta  ki  a  köteles 
leánynegyedet (mindketten Csáky Gábor leszármazottai voltak). Miután már 
Csáky Miklós is eltávozott az élők sorából, fiai, Gergely és Mátyás lettek a

szág családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal I–XIII (repr. Budapest 1987–1988) IX, 174–175.
15 PL AS Act. rad., Class T, n. 165. n. 166. 175. 176. 177. 178. 200. 202.
16 PL AS Act. rad., Class. T, n. 189. 190. 191. 192.
17 PL AS Act. rad., Class. T, n. 163. ad n. 178. n. 191. 194. 235–244. 245–247. 250.
18 PL AS Act. rad., Class. T, n. 191.
19 PL AS Act. rad., Class. T, n. 240.
20 PL AS Act. rad., Class. T, n. 198. 
21 Lásd fentebb a 14. sz. jegyzetet.
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perbe hívottak. A tét nem volt kicsi. A körösszegi várhoz és mezővároshoz 
tartozó teljes birtokrészek, a Körös-parti malom mellett több mint 20 Bihar 
vármegyei  településen  követelte  anyai  jussát  Pázmány Miklós.  Igényei  a 
még 1587-ben is tartó – Péter fia által folytatott – per során jelentősen le
csökkentek. Nincs rá bizonyítékunk, hogy a követelt javak végül a Pázmány 
család birtokába kerültek volna.22 Peréhez messzi rokonainál kerestetett ira
tokat Bihar vármegye alispánja. Kikérte távoli jogi szakértők véleményét. 
Segítsége familiárisa, Ederffy László volt. „Ex Battjom”, 1583. október 22-
én írt misszilise a családi levéltár különleges értéke.23

A Csáky-per mindennél jobban mutatja számunkra Pázmány Miklós tö
rekvéseit,  hogy családját a fejedelemségi elit  soraiba emelje. Nem csak a 
birtokigények vonatkozásában. A rivális család elsőszülöttjének, Gergelynek 
itáliai, katolikus neveltetése ösztönzőleg hathatott a szemmel láthatóan tö
rekvő nemes úrra. Vonzó lehetőségnek tűnhetett, hogy az ő elsőszülöttje, ha 
nem is olasz földön, ám élve a kínálkozó lehetőséggel, az újonnan alapított 
kolozsvári jezsuita kollégiumban szerezhessen hasonló műveltséget. Befo
lyásolhatta döntésében, hogy Kolozsvár esetében Báthory István alapításáról 
volt szó. Vagyis a király és fejedelem kollégiumába íratta be fiát. Pázmány 
Péter iskoláztatása terén hasonló modellben kell gondolkodunk, mint  Ho
monnai Drugeth György, Daróczy Ferenc és mások udvar közeli, prágai, bé
csi  tanulmányai  esetében.  A források tükrében  ilyen  koordinátákon értel
mezhetők  az  apai  motivációk  az  ebben  a  megvilágításban  már  nem  is 
annyira rendhagyó iskolaválasztás terén.24

A másik nagy per,  az Ártándy-örökségért  indított  eljárás  első említése 
ugyanúgy 1579-ből datálódik, vagyis szintén az alispánság első éveiből szár
mazik, mint a Csákyé. Az egybeesés aligha lehet véletlen. Az Ártándy-per 
nem egyszemélyi, hanem egész nemzetségi vállalkozás volt. Pázmány Mik
lós negyedmagával perelt a magtalanul elhalt Ártándy Kelemen örökségéért, 
akinek apja Ártándy Balázs és id. Pázmány Péter anyja (vagyis a bíboros 
dédanyja), Ártándy Kata testvérek voltak. 1582 júniusában összesen 61 ta
nút hallgattak ki a Pázmány család genealógiájáról. A per Bocskai István el
len folyt. Ő az Ártándy-javakat, köztük az 1604-es ostroma kapcsán elhíre
sült  kereki  várat  fejedelmi  adományként  nyerte  el.  A  leányági  örökösök

22 PL AS Act. rad., Class. T, n. 179. 180a. 180b. 181. 186. 187. 195. 203. 204.
23 „Generoso ac egregio domino Nicolao Pazman de Panaz vicecomiti comitatus B. Domino ac  

fratri observandissimo”. PL AS Act. rad., Class. T, ad n. 211, fol. 12.
24 Vö. LUKÁCS László – MOLNÁR Antal, A homonnai jezsuita kollégium (1615–1619), in Művelődési 

törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére (Adattár a XVI–XVIII. szá
zad szellemi mozgalmak történetéhez 35) (szerk. Balázs Mihály – Font Zsuzsa – Keserű Gizella 
– Ötvös Péter; Szeged 1997) 355–399, 357 és 360–361. Több más példával (Nyáry, Gyulaffy, 
Alaghy,  Telegdy)  és  további  irodalommal:  FAZEKAS István,  Adalékok  az  ifjú  Bocskai  István
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Pázmány  Miklós  vezetésével  e  javakba  beiktatásának  mondottak  ellene, 
megkésve.  Bihar  vármegye  alispánjának  nemcsak  Bethlen  Gábor  apjával 
adódott  ügye,  hanem Bocskai  Istvánnal  is,  többszörösen.  Hosszas,  utolsó 
említése szerint 1583-ban már a fejedelmi kúria előtt folyó perbe bonyoló
dott vele. Méghozzá nem teljesen eredmény nélkül. Sikerült ugyanis átme
neti egyezségre jutnia. Pertársai meghatalmazásával tárgyalásokat folytatott, 
végül „alkalmas summa pinz” fejében elálltak követelésüktől, de csak a ma
guk és nem utódaik nevében. Bocskai az örökös Pázmány Pétert is megke
restette e célból. A jezsuita diák azonban önérzetesen visszautasította kérése 
teljesítését.25

A nagy családi perek megindítására Pázmány Miklós csak az alispáni po
zícióban érezte eléggé erősnek magát. Ezért nem kerített korábban sort rá
juk, noha a jogigényei nem számítottak új keletűnek. Hasonló megfontolás 
magyarázhatta második házassága kései voltát. A nemesi családok házassági 
stratégiáit  a  kora  újkorban elsődlegesen  nem érzelmi  és  gyermeknevelési 
szempontok irányították, hanem a család biztonságának, további felemelke
désének megteremtése, vagyonszerzés és befolyásnövelés, a kapcsolati háló 
szélesítése.  Erre  pedig  a  Massayak  mellett,  sőt  előtt  egyedül  a  Tholdyak 
nyújthattak komolyabb távlatot a környéken. A megfelelő ara eladósorba ke
rülését ki kellett várni. Az alispánság megszerzésével (1577-ben említik elő
ször) Pázmány Miklós is kellő távlatot tudott biztosítani az új rokon család 
számra.

*

Az új feleséghez, Tholdy Borbálához köthető iratok elsődlegesen az ő és 
családtagjai  biográfiai  adatait  gazdagítják.  Azokat  a  viszonyokat  idézik 
elénk, melyekbe apja halála után Pázmány 1588-ig az iskolai szünetekre ha
za-hazatért Kolozsvárról. A családfő elhunytával támadó gondok nyomán a 
családi miliő komornak tűnik. 1588 tavaszán „néhai vitezleö Pazman Mik
lósnénak, Tholdi Borbála aszonnak” elhunyt férje korábbi hatalmaskodási 
ügye miatt kellett megjelennie a váradi főbíró előtt, a Csáky-perhez koráb
ban megkapott oklevelet vissza kellett szolgáltatnia, stb.26

bécsi udvarban eltöltött éveihez, in Studia Caroliensia 7 (2006) 1/73–85, 73–74. – A család vi
szonyulására a fiatalon felvállalt felekezetváltáshoz Esterházy Miklós esete szolgál például, aki
nek a turóci vagy a vágsellyei jezsuita iskolához köthető apja, rokonsága évekig tartó erős rosz-
szallását váltotta ki. PÉTER Katalin, Esterházy Miklós (Magyar Életrajzok) (Budapest 1985) 60skk.

25 PL AS Act. rad., Class. T, n. 182. 183. 184. 184a. 184b. 196. 197. 402; HANUY II, n. 692 és 693. 
26 PL AS Act. rad., Class. T, n. 216 és PL AS Act. rad., Class. T, ad n. 211, fol. 6 (Csáky Gábor 

1587. április 21-én Kucsóból „bizodalmas asszonyomnak, az néhai Pazman Miklósnénak, nekem 
jó asszonyomnak”).
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Az özvegy helyzetét belső családi ellentét súlyosbította. Tholdy Alberttel 
1587 tavaszán  vélhetően egymás ellen vallottak  kölcsönösen ügyvédeket, 
mintegy 30 prókátort sorolva fel név szerint. Ide kapcsolódóan kerülhetett 
sor Pázmány György hivatalos életkor-megállapítására – pontosan nem tud
juk miért. Születési dátumát 1583. áprilisra javíthatjuk.27

A testvéri összeütközés nem alkalmi jellegű volt, a kölcsönös ügyvédval
lás  nem bizonyult  feleslegesnek.  A testvérpár  ismételt  szembekerüléséről 
1591-ből van tudomásunk.  Viszályuk  tárgya  ekkor fivérük,  Tholdy Márk 
végrendelete volt. Az iromány közvetlen közelből mutatja a tágabb család 
kedvezőnek mondható anyagi viszonyait. Mi itt megelégszünk a végrendel
kező konfesszionális identitására utaló adatok említésével. Várad környékén 
nemcsak a jezsuita misszió pasztorált, hanem egy bizonyos Mihály pap is. 
Nagyfalun katolikus templom állt, melynek ő lehetett a kegyura.28

Pázmány Miklós özvegye elveszítette a pert, ám a veszteség csupán átme
neti volt. Később ő lett fivére egyik örököse. Testvére, Tholdy Erzsébet fiai
val, Kornis Boldizsárral és Zsigmonddal 1599 februárjában tett osztályt Al
bert javairól. Az adat azt mutatja, hogy Pázmány Péter nevelőanyja minden 
bizonnyal  megérte  a  17.  századot,  nevelt  fia  nagy korszakának  kezdetét. 
Amikor azonban tulajdon gyermeke, Pázmány György alig 20 esztendősen 
1603 májusában eladta a váradi Pázmány-kúriát, nem kerül említésre a neve, 
ami arra utal, hogy ekkor talán már nem élt.29

Az 1580-as évek derekától szemlátomást kaotikus családi viszonyok kö
zött Pázmány Péter leginkább nagybátyjára, Farkasra számíthatott vérroko
nai közül. Fentebb említett gondoskodása az ő leszármazottairól nem lehet 
véletlen.  Egy másik közeli  hozzátartozója  is  életben  volt  még ekkor.  Az 
anyai nagyanya, Felfalussy Margit, Massay Margit édesanyja. Nem túl me
rész föltételezés, hogy a fiatalon, Pázmány saját közlése már 1572-ben elhalt 
anyja helyett a még 1584-ben is tetterős anyai nagyanya bekapcsolódhatott 
nevelésébe. Ő töltötte ki az űrt, amely Pázmány Miklós második házasságá
ig tartott.  Felfalussy Margit  személyében – akinek keresztnév-azonossága 
lányával beszédes – egy eddig teljesen ismeretlen, Tholdy Borbálánál jelen-

27 PL AS Act. rad., Class. T, n. 213. 214. 215.
28 PL AS Act. rad., Class. T, n. 223 és 224.
29 PL AS Act. rad., Class. T, n. 229; a Pázmány család váradi kúriájára lásd fentebb a 11. sz. jegy

zetet
30 ZSÁK 19 és 21; KARÁCSONYI 1907, 366–367. A fejedelmi szervitor Massay Ferencre: Az erdélyi fe

jedelmek királyi könyvei. I: 1569–1602. János Zsigmond, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond ki
rályi  könyvei.  Báthory  Zsigmond királyi  könyve  1582–1602 (Erdélyi  Történelmi  Adatok  7/3) 
(kiad. Fejér Tamás – Rácz Etelka – Szász Anikó; Kolozsvár 2005) 163, n. 509.

31 MNL-OL Harruckern család levéltára (P 418), fasc. 18, fol. 53–65 (Lit. X). A dokumentum 18. 
századi másolatban maradt ránk. A prímási levéltárból csupán egy előiratáról van tudomásunk. 
Vö.  Esztergomi  Főszékesegyházi  Könyvtár,  Batthyány-gyűjtemény,  Cat.  VII  (Acta  Excelsae
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tősebb hatást gyakorolható nőalakot áll módunkban azonosítani a gyermek 
Pázmány környezetében. 

Az anyai nagyanya életben létéről ismét egy per révén értesülünk, melyet 
Pázmány Miklós 1580-ban indított. Tárgyát az anyai dédanyának, Nadányi 
Beginának (Felfalussy Margit anyja), Felfalussy Lázár feleségének kiadatlan 
jussa, vagyis ismét egy leánynegyed képezte. Pázmány Péternek a szakiro
dalom által feltételezett gyámja, Massay Ferenc csupán e per kedvező ítéle
tének  elhúzódó végrehajtásában kaphatott  jogi  képviselői  szerepet.30 Páz
mány gondviselője sokkal  inkább nevelőanyja,  Tholdy Borbála  lehetett.31 

Tehát nem is az anyai nagyanya, Felfalussy Margit, aki pedig 1584-ben még 
akkora aktivitást mutatott, hogy személyesen utazott Jászóra és kötött május 
16-án adásvételi szerződést Kérsziget nevű falujára, hogy török fogságából 
kiválthassa László fiát.32 (Az ügylet sikerült. Öt esztendő múltán már ez a 
László járt el Lőrinc nevű bátyja kiszabadítása érdekében.)33

Amikor  Pázmány  1588-ban  útnak  indult  Lengyelországba,  hogy  meg
kezdje noviciátusát a Jézus Társaságban, elképzelhető, hogy mostohája mel
lett kálvinista nagyanyjától is el kellett még búcsúznia. Utána soha többet 
nem látta viszont szülőföldjét. Ősei örökségéről, birtokjogairól azonban nem 
ekkor, hanem csupán 1593/1594-ben mondhatott le.34

*

A Pázmányról  szóló  irodalom toposza  az  1616.  augusztus  20-án  Thurzó 
György nádorhoz írt levele, amikor is a felső-magyarországi küldetése alkal
mával ellene keltett, már-már hiszterizált hírverést cáfolta hosszasan: 

„Én is szinte oly magyarnak tartom magamat,  mint bárki más. Ha
zámnak,  nemzetemnek  böcsülletét,  csendességét  szeretem  és  Istentől 
óhajtva kérem. Az nemességnek is privilégiomit szeretem és tehetségem 
szerint oltalmazom. Mert, noha most az sok hadak közt megaprósodott a 
Pázmány-nemzetség,  azt  megbizonyíthatom,  hogy  Szent  István  király 
idejitől fogva jószágos nemes emberek voltak az eleim. A nagyanyám

Curiae Regiae), Tit. XL. s, fol. 453–460, 455. A forrás a családi iratok néhány, ugyancsak 18. 
századi kivonatát tartalmazza. Egy teljesebb változat: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyv
tára, Kézirattár, Collectio Hevenesiana, tom. 9, fol. 167–168 (Genealogia Cardinalis Pazmany ex  
scripturis familiae authenticis desumpta).

32 Az adat már majd másfél évszázada publikus. HAHN Lajos, Békés vármegye hajdana (Pest 1870) 
201.

33 Nagyvárad, Ugray–Bölöni cs. lt., rol. 8, pa. 22, n. 34.
34 A Pázmány-család birtokai Báthory Zsigmond megerősítő rendelkezése szerint 1594-től képezték 

az unokatestvér, ifj. Pázmány Gáspár és a féltestvér, György kizárólagos tulajdonát. MILLER, Iaco
bus Ferdinandus (ed.), Epistolae, quae haberi poterant… Petri Pámány… I (Budae 1822) IX–X.

35 HANUY I, n. 32. 
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Csáki Miklós lánya volt; az anyám Massai nemzet volt; Ártándi Kele
men, Czibak Imre közelvaló attyafia voltak az atyámnak.”35

A gyakori  idézet  kutatásunknak köszönhetően új  kontextust  és  dimenziót 
nyer. Nemcsak a genealógiát, távolabbi felmenőket ismerhetjük meg ponto
sabban és közelebbről, hanem azt a szűkebb-tágabb családi miliőt is, amely
be Pázmány beleszületett és 14, részben 18 éves koráig felnevelkedett. Páz
mány  Miklós  bihari  szolgabíró,  majd  alispán  családi  modellje  jól 
adatolhatóan tárja elénk a 16. században egyáltalán nem szokatlan módon a 
társadalmi felemelkedés lehetőségei bűvöletében élő nemesi stratégiát. Bihar 
vármegye alispánja a leszármazás (Czibak, Csáky, Ártándy) nyújtotta presz
tízs és – legalább perelhető – örökség, a család érdekében sokoldalúan hasz
nosítható hivatalvállalás, továbbá jól átgondolt házasodási program, alkalmi 
hatalmaskodások révén igyekezett vagyonát és birtokait, befolyását és kap
csolati hálóját növelni és családjával az arisztokrácia soraiba emelkedni.36

E stratégiába a jelek szerint szervesen illeszkedett a tudatos konfesszioná
lis attitűd is. A katolikus Báthoryak trónra jutása után második, már-már fő
rangú (a Tholdyak még nem voltak magnificusok) felesége katolikus, fiát a 
Báthory István által  alapított  kollégiumba adja,  ahol  hasonló műveltséget 
szerezhetett, mint a rivális Csáky Gergely. Az sem lehetett titok előtte, hogy 
a fontosabb erdélyi ügyeket lengyel királyként is kézben tartó Báthory Ist
ván udvarában milyen lehetőségeket tartogat az itáliai műveltség. Nem való
színű, hogy fia katolizálását ellenérzésekkel fogadta volna, sőt. Ne feledjük, 
az  erdélyi  protestáns fejedelmi  hatalom majd  csak Báthory Gábor idején 
kezd intézményesülni. És éppen a Báthoryak mutatják, hogy egy családon 
belül több felekezet megléte nem feltétlenül jelent hátrányt. A család kíván
ságára egyházi pályára lépett Báthory András példája, aki éppen 1584-ben 
(júliusban) lett bíboros és varmiai hercegpüspök, világosan jelezte az erdélyi 
közvélemény  számára,  hogy  az  egyházi  pályában  rejlő  lehetőségek  nem 
múltak el a középkorral.37 Pázmány Miklós ugyanakkor megmaradt lokális

36 Vö. PÉTER Katalin,  Házasság a régi Magyarországon, 16–17. század (Múltidéző Zsebkönyvtár) 
(Budapest 2008);  Politika és házasság.  Menyegzőre hívogató levelek a 16. századi  Erdélyből 
(TDI Könyvek 2) (sajtó alá rend. Horn Ildikó – Kreutzer Andrea – Szabó András Péter; Budapest 
2005).

37 A Báthoryakra legújabban további irodalommal: KRUPPA Tamás, Tradíció és propaganda kereszt
útján – Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából (Humanizmus és Reformáció 36) 
(Budapest 2015).

38 Modern elemzés az 1556–1588-as évkörből:  HORN Ildikó, A hatalom pillérei. A politikai elit az 
Erdélyi Fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556–1588) (akadémiai doktori disszer
táció; Budapest 2012). A végül nem a fejedelemségi, hanem a királysági társadalmi hierarchia él
vonalába kerülő Pázmány családdal kapcsolatos megállapításaink harmonizálnak a kurrens kuta
tás eredményeivel. Az erdélyi elit nagyfokú mobilitására, a bekerülés módjaira: 297ssk; az isko
lázottságban rejlő lehetőségekre 298skk és különösen 308–320, a házasodásra 303skk. 
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közössége  és  érvényesülési  terepe  többségi  felekezetében,  s  elvárásainak 
megfelelve kisebbik fiát kálvinistának kereszteltette.

Az erdélyi elit köre nem mondható tágnak a korszakban, és kiváltképpen 
nem statikusnak.38 Pázmány Miklós esélyeit mutatja, hogy már a közvetlen 
peremvidékről igyekezett a centrum felé. Birtokosi, rokoni és hivatali érint
kezései  egyaránt  kapcsolatba  hozták  a  Báthory,  Bocskai,  Csáky,  Tholdy, 
Kornis, Kemény, Bethlen stb. családdal. A személyében vetélytársat látó el
lenséges  közeg  is  kitapintható.  Az  őt  hatalmaskodás  miatt  beperelő  ippi 
Borssoló János – hamarosan fejedelmi ítélőmester – nem véletlenül vállalta 
el  a  leánynegyedet  kiadni  nem kívánó és a  periratok alapján kifejezetten 
rosszindulatúnak tűnő Csáky-ág jogi képviseletét.39 

A családi levéltár iratainak jogi színvonala, az alkalmazott terminusok, 
ügyvédek,  deákok előtűnő népes serege olyan humanista, alapvetően jogi 
vetületű műveltségi hátteret mutat az 1570-es és 1580-as évek Váradján, ami 
régebbi és talán még erősebb is a (protestáns) konfesszionális vetületnél. A 
szentek ünnepeit megőrző datálási mód meggyőzően mutatja ezt számunkra. 
E művelődési  modell  fejlettségének  beszédes  bizonysága,  hogy 1565-ben 
Weres Balázs váradi főbíró és Bihar vármegye főbírája magyarra fordította 
Werbőczy Tripartitumát. Még abban az évben kiadta egy debreceni nyom
da.40 A humanista váradi püspökök Vitéz Jánostól Szatmári Györgyön és 
Thurzó Zsigmondon át Perényi Ferencig húzódó tevékenységnek hatása túl
élte Mohácsot és a püspökség szekularizációját. Jogi kultúrája érintetlenül 
virágzott a 16. század második felében.41 Pázmány Miklós 1584. április 21-
ről fennmaradt latin nyelvű bírósági felszólalása bizonyítja, hogy tökélete
sen birtokában volt ennek a műveltségnek.42 A képzett és népes helyi jogászi 
körben kiemelkedése még kontrasztosabb. Vezető vármegyei tisztségre jutá
sa arra enged következtetni, hogy kortársainál alaposabb gyakorlati és elmé
leti tudásra tett szert. Minden valószínűség szerint helyben, Váradon. Kül
földi egyetemek matrikuláiban nem találkozunk a nevével.43

39 PL AS Act. rad., Class. T, n. 198 és 195; JAKAB Elek, Kolozsvár története I–III (Budapest 1870–
1888) II, 307 és 317; BOGDÁNDI Zsolt, A kolozsmonostori konvent fejedelemségkori hiteleshelyi 
tevékenysége (XVI–XVII. század) (doktori értekezés; DTE, Debrecen 2011) 38.

40 Balogh Jolán, Varadinum. Várad vára I (Művészettörténeti Füzetek 13/1) (Budapest 1982) 72. 
41 Vö.  például  BUNYITAY Vince,  A  váradi  püspökség  története  az  alapítástól  a  jelenkorig  I–IV 

(Nagyvárad–Debrecen 1883–1884–1935) I, 269–377; TÓTH Szabó Pál,  Nagyvárad az erdélyi fe
jedelmek és a török uralom alatt (Nagyvárad 1904) helyenként (stb.);  BALOGH Jolán,  Az erdélyi  
renaissance I (Kolozsvár  1943) 195–196 és passim;  JAKÓ Zsimond,  Váradi siralmas krónika. 
Könyvtár- és levéltárügy Nagyváradon a múltban és a jelenben, in Magyar Egyháztörténeti Váz
latok-Regnum (2004) 1-2/93–114, 94–96.

42 PL AS Act. rad., Class. T, n. 202.
43 Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban (1521–1700) (Fontes Rerum Scholasticarum 4) (szerk. 

Szabó Miklós – Tonk Sándor; Szeged 1992).
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Mélyen gyökerező, felmenőit gondosan számon tartó, velük büszkélkedő 
magyar nemesi identitása, önérzete mellett Pázmány Péter apjától örökölhet
te erős jogi vénáját, sőt részben talán ismereteit is. Kiadott iratai között szép 
számmal találjuk káptalanok előtt tett protestálásait, jogfenntartó nyilatkoza
tait, ítéleteit, egyházi és világi jogi vonatkozású elemzéseit.44 Elődjeire, utó
daira ez kevésbé jellemző. Még jelentősebb az a megállapításunk, hogy ami
kor  élete  meghatározó  első  szakaszának  világa  eddig  elképzelhetetlen 
adatoltsággal  feltárul  előttünk,  megállapíthatjuk:  gyermekkorában  szerzett 
műveltsége nem csak protestáns. Legalább annyira hathatott rá a humanis
ta-jogi környezet. A Mohácsot követő két-három emberöltő alatt  a váradi 
humanizmus messze nem tűnt el, és nem is konfesszionalizálódott teljesen.

Hasonlóképpen meghatározó volt a fiatalkori évek alatt az atavisztikus fé
lelem a törököktől, főként a Panaszon töltött hónapok alatt. Két anyai nagy
bátyja, ifj. Massay László és Massay Lőrinc török fogságba esése Pázmány 
családjának  közvetlen  érintettségét,  részvételét  mutatja  az  oszmánokkal 
szembeni küzdelemben.45

Pázmány személyiségfejlődésének ábrázolásában idáig a  jezsuita  jelleg 
dominált, kiváltképpen Őry Miklósnál. De akár Sík Sándornál, Kornis Gyu
lánál  stb.46 is  a  korábbi  időszak  jószerével  csak  általánosságok,  utalások 
szintjén jelenik meg. Maga Pázmány egy helyütt „éltető anyjának” nevezi a 
Társaságot.  Kutatásunk  során  közel  kerülhetünk  annak  felismeréséhez  és 
megismeréséhez, hogy a váradi, panaszi családi közeg hogyan és mennyire 
volt meghatározó. Ugyancsak közismert sorait – „Én Váradot és környező 
vidékét bizony méltónak ítélem, hogy az egész kereszténység hosszú időre 
is harcba szálljon érte” – ennek a közegnek vizsgálatunk eredményeként lét
rejött prizmáján keresztül érdemes értelmezni.47

Az a földrajzi, társadalmi, művelődési környezet tárul fel előttünk, amely 
a Pázmány családot integrálta a fejedelemség nemességének köreibe. A nö
vekedési pályát azonban brutálisan kettétörte Pázmány Miklós halála. Ekkor 
indult a „nemzetség megaprósodása”. Korábban a Pázmányok sosem voltak 
hasonló tehetősség és lehetőség birtokában. Az említett „hadak” az 1598-as 
török  ostrom,  a  17.  század első évtizedének Várad környékén ismételten 
pusztító csatái voltak, melyek nemcsak Panaszt törölték el a föld színéről,

44 HANUY I. n. 176. 311. 326 stb.; II, n. 533. 534. 593. 898. 899 stb. 
45 HAHN 201; Nagyvárad, Ugray–Bölöni cs. lt., rol. 8, pa. 22, n. 34.
46 ŐRY; SÍK; KORNIS Gyula,  Pázmány személyisége, in Budapesti Szemle 3 [ú.f.] (1935) 133–161 és 

286–319.
47 „Ego certe Varadinum, et eum, qui ei adiacet, tractum, dignum censeo, pro quo Christianitas 

universa diu depugnet”. Ugyancsak Thurzónak, Pozsony, 1616. november 14., azon hír kapcsán, 
hogy Bethlen Gábor a törökökkel állítólag Várad átadásáról alkudozott. HANUY I, n. 45. Pázmány
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hanem a többi birtokrészben is helyrehozhatatlan károkat okoztak: Tóttelek, 
Szomajom stb. sem települt újjá többé.48 A Tholdy család tehetős volta elle
nére Pázmány Miklós özvegyének és György fiának anyagi helyzete mind 
kedvezőtlenebbre fordult. A váradi kúria telkének a gabona drágulására hi
vatkozó eladása erre utal.49

Pázmány Miklós családépítő stratégiájának egyetlen sikeres, maradandó 
lépése idősebb fiának jezsuita kollégiumba adása, engedése lett. Pázmány 
későbbi  karrierjének  ez  a  legmeghatározóbb  fordulata  Forgách  Ferenc, 
majd Melchior Klesl pártfogása, „patrónussága” mellett. A Jézus Társaság
ba lépést kevésbé tekinthetjük önálló mozzanatnak, sokkal inkább a kolozs
vári jezsuita kollégiumbeli tanulmányok következményének. A korábbi ku
tatás Pázmány elhatározását vizsgálva mindvégig spirituális motivációkra, a 
Mária Kongregáció és egyes szerzetesek (Szántó, Fanfonio, Capace és Ar
dolphus) személyiségének hatására összpontosított.50 Egyáltalán nem lebe
csülve e tényezők szerepét, súlyát és fontosságát, pályaválasztása elemzésé
ben immanens szempontokat is érdemes figyelembe vennünk. 

Ehhez azt a nagyon egyszerű kérdést kell csupán feltennünk, hogy milyen 
alternatíva kínálkozott számára Erdélyben világi katolikus nemesként 1588-
ban. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy belássuk: döntése meghozatala 
előtt ezt Pázmány is feltette magának. Továbbtanulásra gyakorlatilag sem
miféle lehetősége nem nyílott. A kolozsvári jezsuita kollégiumot már ekkor 
a bezárás veszélye fenyegette. Tanulmányokra Itáliában, Lengyelországban 
mecénás híján nem volt esélye. Báthory István peregrinációs programjának 
nem lett folytatása, egyházi pártfogó pedig egyszerűen nem létezett.  Nem 
véletlen esztergomi érsekként mutatott figyelme a problémára, már a nagy
szombati egyetem alapítása előtt is. Jogi ismeretek, gyakorlat szerzése Vára
don, az apai nyomdokokba lépés felekezetváltása miatt kilátástalannak tűn
hetett.  A  fejedelmi  udvar  viszonyai  sem  látszhattak  túlontúl  csábítónak, 
kiváltképpen nem Báthory Zsigmond idején.51 A katonai  pályát  a barokk 
kori hagyomány által is számon tartott gyenge fizikuma kizárta.52 Az út, me
lyen Bethlen Gábor a fejedelmi trónra léphetett, Pázmány számára nem volt 
járható.53 Folytatni apja félbemaradt birtokszerzéseit, pereit, gazdálkodni a 
csupán  felerészben  őt  illető,  török  portyáknak  kitett  birtokokon,  messze 
elégtelennek bizonyulhatott és bizonyult a 18 éves ifjú számára.

nem kettő, ahogy Sík Sándor állítja, hanem majd három évtizeddel az után vetette papírra sorait, 
hogy végleg elhagyta szülőföldjét. 

48 A Pázmány család birtokaira: BUNYITAY III, 325–326 és passim; REISZIG Ede, Bihar vármegye ne
mes családai, in  BOROVSZKY Samu (szerk.),  Bihar vármegye és Nagyvárad (Budapest 1901) he
lyenként (http://mek.oszk. hu/09500/09536/html/0005/32. html).

49 A Pázmány-kúria eladására vonatkozó forrásokat a Magyar Kamara archívumából lásd fentebb, a 
11. sz. jegyzetben.
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Az imaginárius pályaívet vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy 
Pázmány lelki és szellemi horizontja előtt a Jézus Társaságnak, melyből a 
Habsburg- és pápai diplomácia aktív közreműködésével 400 éve – a kánon- 
és világi jogi problémák, a rend ellenkezése dacára – a prímási méltóságra 
emelkedhetett, nem volt valós alternatívája.54

50 ŐRY 40–44.
51 Az erdélyi fejedelmi udvar jellegére további irodalommal JENEY TÓTH Annamária, „Urunk udvar

népe”. Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári  
számadáskönyvek tükrében (Speculum Historiae Debreceniense 11) (Debrecen 2012) 6–18.

52 Kaprinay Gábor hangjának és testalkatának gyengeségével magyarázza, hogy Pázmány retoriká
jából teljesen hiányzik a patheticon, fizikailag „nem volt alkalmas a felindult előadásra”. SÍK 129. 
Vö. még CVH I/13, 324–325.

53 Bethlenre újabban: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. év
fordulóján rendezett konferencia tanulmányai  (szerk. Dáné Veronika – Sipos Gábor et al.; Ko
lozsvár 2014).

54 Kutatásainkat az MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport keretében az MTA TKI 
támogatja.
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