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Zsinatok a kora újkori Magyarországon

(Oláh Miklóstól Pázmány Péterig)

1. BEVEZETÉS

Magyarországon, miként szerte Európában és a katolikus koronák gyarmata-
in, a kora újkor a zsinatok virágkora. A magyar egyháztörténelemben soha-
sem tartottak annyi nemzeti,  tartományi és egyházmegyei zsinatot, mint a
16–17. században.1 Kiváltképpen,  ha a protestáns felekezetek gyűléseit  is
ide számítjuk. Ezekre azonban nem áll módunkban kitérni.2

A kora újkori magyarországi zsinatokat számuk, még inkább jelentőségük
alapján  két  nagyobb egységre  oszthatjuk.  Az  Oláh Miklós  –  Draskovich
György-féle gyűlésekre a 16. század második felében, valamint a Pázmány
Péter – Ergelich Ferenc nevéhez köthető nagyszombati és zágrábi ülésekre
az 1630-as évekből. Közöttük a hidat a Forgách Ferenc bíboros esztergomi
érsek által 1611-ben összehívott,  a tényleges résztvevők alapján tulajdon-
képpen nemzetinek tartható esztergomi tartományi zsinat képezte.

Az Oláh-féle üléseket megelőző alkalmakat, például a Várdai Pál eszter-
gomi érsek által 1527–1549 között összehívott tíz egyházmegyei zsinatot,

1 A magyar szinodológia máig meg nem haladott alapmunkái a barokk kori tudományosságnak
köszönhetőek: PÉTERFFY, Carolus, Sacra concilia ecclesiae Romano-catholicae in regno Hunga-
riae celebrata I–II (Posonii, Typis Haeredum Royenianorum, 1741–1742); BATTHYANY, Ignatius,
Leges ecclesiasticae  regni  Hungariae  et  provinciarum adiacentium I–III (Albae  Carolinae  –
Claudiopoli, Typis Episcopalibus, 1785–1827);  SZVORÉNYI, Michael,  Synopsis critico-historica
decretorum  synodalium  pro  Ecclesia  Hungaro-catholica  editorum (Vesprimii,  Typis  Clarae
Szammer Viduae, 1807). További irodalom: NAGY Konstantin, A magyar katolikus egyház nem-
zeti zsinatai (Gyöngyös, Editiones Scholae Franciscanae Gyöngyösiensis, 1943); MÉSZÁROS Ká-
roly,  Tartományi zsinat Esztergomban 1858… (Pest, Magyar Mihály, 1859) 15–65; és legújab-
ban:  Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században (Seria Historiae
Dioecesis Quinqueecclesiensis 10) (szerk. Balogh Margit – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár; Bu-
dapest – Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2014).

2 Protestáns zsinatokra lásd:  BUCSAY Mihály  szintézisét:  A protestantizmus története Magyaror-
szágon 1521–1945 (Budapest, Gondolat, 1985) 35–100; ZOVÁNYI Jenő, A magyarországi protes-
tantizmus 1565-től  1600-ig (Humanizmus és Reformáció 6) (Budapest, Akadémiai,  1977) he-
lyenként.

57



♦ ♦ ♦    T U S O R  P É T E R

bevezető periódusként értelmezhetjük. Gyakorlatilag semmit nem tudunk ró-
luk, a protestantizmus nyújtotta vonzóbb alternatíva és a kor politikai kihí-
vásai  elfedik őket  szemünk elől.  A 17.  század második felében összeülő
nagyszombati szinódus (1658) pedig már nem tekinthető számottevőnek a
katolikus  felekezetszerveződés  szempontjából.  Viszonylagos  kései  jellege
ellenére határozatait sem ismerjük.3 A többi zsinatok már helyi jellegűek, és
leginkább Zágrábra korlátozódnak a 17. században.4 Nem elhanyagolhatóak
a 18. század meglehetősen ritkuló számban rendezett szinódusai közül azok,
amelyeket az oszmánoktól visszafoglalt területeken tartottak, például a Ka-
locsa-Bácsi Főegyházmegyében a Batthyány József által 1763-ban összehí-
vott ülés,5 melynek szerepe jelentős az egyházi intézményrendszer újjáépíté-
sében és e hatalmas terület reintegrálásában az európai kultúra és társadalom
vérkeringésébe. Nem kevéssé ironikus ugyanakkor, hogy ez a reorganizáció
egy olyan program mentén zajlott szinodális közreműködéssel a 18. század
középső harmadában, amely ekkor már kétszáz éves volt, és amelynek góc-
pontjaiban ekkor már a felvilágosodás irányzatai voltak a meghatározóak.6

A formális zsinatok mellett végig a 16–17. században komoly szerepet
játszottak a püspökkari értekezletek, amelyek Európában csak a 19. század
derekától terjednek el, és hivatalossá csupán a 20. században válnak.7 A ma-
gyar püspökök leginkább az országgyűlések alkalmával ültek össze, hogy
közösen tanácskozzanak és foglaljanak állást időszerű egyházpolitikai, lelki-
pásztori kérdésekben. Az állásfoglalás írásbeli megfogalmazása általában az
uralkodóhoz vagy a pápához intézett felterjesztés, emlékirat formájában tör-

3 PÉTERFFY II, 388–392. Az 1658. évi főegyházmegyei zsinat előterjesztéseinek kéziratai: Prímási
Levéltár, Archivum Ecclesiasticum Vetus, n. 231. Bár egyelőre semmi közelebbit nem tudunk
róla, Lippay prímás 1660 áprilisában is összehívhatott zsinatot Nagyszombatban: „Elvégezvén
gondos synodusomat, jobban applikálhatom immár egyéb dolgokhoz is magamat és szolgálhatok
kegyelmednek” ‒ írta 1660. április 24-én Wesselényi Ferenc nádornak. Kiadva:  „Írom kegyel-
mednek, mint igaz magyar, igaz magyarnak”. Lippay György veszprémi és egri püspök, eszter-
gomi  érsek  levelei  magyar  arisztokratákhoz,  nemesekhez  (1635–1665) (Bibliotheca  Historiae
Ecclesiasticae de Petro Pázmány nuncupatae. Series II: Collectanea Studiorum et Textuum I/1)
(Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2015; a továbbiakban: CST I/1) 370. sz. Vélhetően
a hódoltsági részeknek tartott esemény megfelelője volt a királysági területek papsága számára.
Lásd: alább, 11. jegyz.

4 VARGA Szabolcs, A zágrábi egyházmegyei zsinatok a 16–17. században, in Katolikus zsinatok és
nagygyűlések… 131–148.

5 TÓTH Tamás, Az 1763-as kalocsai zsinat, in Katolikus zsinatok és nagygyűlések… 183–200.
6 Bár a „felvilágosodás” szellemi áramlatai természetesen hatottak Kalocsa érsekeire is, az egész

jelenséget egyfajta disszinkronitás, kényszer-periferikus attitűd jellemzi. E meglátás élét csupán
tompítja, de el nem veszi az a megfigyelés, hogy a Trienti Zsinat rendelkezéseit számos tekintet-
ben még a kora újkori katolikus konfesszionalizáció törzsterületének számító Itáliában is csak a
19. századra sikerült életbe léptetni. 

7 ADRIÁNYI Gábor, A római katolikus egyház zsinatai, in Katolikus zsinatok és nagygyűlések… 13–
27, itt: 22–24.
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tént.8 Az értekezletek léte tulajdonképpen a sajátos magyar közjogi beren-
dezkedésen alapult, tekintve, hogy az egyik meghatározó államalkotó ténye-
ző Magyarországon a status ecclesiasticus volt. Ezt az országgyűléseken a
püspökök, a tényleges javadalommal bíró prelátusok és a káptalanok követei
képviselték.9

Ha tényleges számukat nézzük, a mintegy kéttucatnyi alkalom már jóval
kevesebbnek  tűnik,  kiváltképpen  a  programadó  Trienti  Zsinatnak  (1545–
1563) a rendszeres helyi szinódusok tartására vonatkozó előírásai fényében.
Még akkor is kevésnek, ha a történeti hűségnek és az akkor már fél évezre-
des magyar–horvát condominiumnak (melyet Magyar–Horvát Királyságnak
nevezni több mint hiba) köszönhetően a Zágrábi Egyházmegye zsinatait is
számításba vesszük. Azt ugyanakkor mégsem lehet állítani, hogy Magyaror-
szág a zsinatok szerepét tekintve a katolikus konfesszionalizáció peremvidé-
kének számított volna. A helyi zsinatok összehívására – bár jelentőségük,
hatásuk számottevő volt – sehol sem került sor az előírt rendszerességgel.10

A konferenciák mellett meg kell még említeni azokat a zsinati karakterrel
nem rendelkező, ám komoly pasztorális jelentőségű gyűléseket, amelyekre
az ordináriusok hívták össze egyházmegyéjük bizonyos területének a papsá-
gát. Ennek legjellemzőbb példája a Lippay György prímás által 1660. márci-
us 15-ére Érsekújvárra rendelt gyűlés, ahol is a főegyházmegye török ura-
lom alatt élő papjainak kellett megjelennie válságtanácskozásra.11

8 PÉTERFFY II, 192–194, 8 főpap tiltakozása II. Mátyáshoz az 1608. évi vallásügyi törvények ellen,
vö.  Gli archivi della Santa Sede e il regno d’Ungheria (secc. 15–20). In memoriam di Lajos
Pásztor (Collectanea Vaticana Hungariae [a továbbiakban: CVH] I/4) (Budapest – Róma, MTA‒
PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport ‒ Università della Tuscia, 2008) 94–95 is;
Pázmány Péter … összegyűjtött levelei I–II (kiad. Hanuy Ferenc; Budapest, a budapesti M. Kir.
Tudományegyetem Tanácsa, 1910–1911) I, 291–295, n. 181 (Az 1622. évi soproni diétán megfo-
galmazott  Modus iuvandi religionem in Ungaria). Vö. LACZKO, Michael, Memoriale archiepis-
copi Strigoniensis Petri cardinalis Pázmány ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide
de modo iuvandi religionem catholicam in Hungária anno 1622, in  Most (1956) 83–93;  TÓTH
István  György,  Pázmány  Péter  négy  ismeretlen  levele,  in  A Ráday  Gyűjtemény  Évkönyve  8
(szerk. Für Lajos – Szabó András – Berecz Ágnes; Budapest, Dunamelléki Református Egyház-
kerület Ráday Gyűjteménye, 1997) 169–184. Országgyűlésen kívüli alkalmakra is találunk pél-
dát. Vö.  TUSOR Péter, Az 1608. évi törvények római inkvizíció előtt: II. Mátyás kiközösítése, in
Aetas (2000) 4/89–105;  UŐ,  Az 1639.  évi nagyszombati püspökkari konferencia,  in  Századok
(2000) 431–457.

9 A kora újkori magyar rendiség jellegére:  BENDA Kálmán – PÉTER Katalin, Az országgyűlések a
kora újkori Magyarországon (Előadások a Történettudományi  Intézetben 6) (Budapest, MTA
Történettudományi Intézet, 1987) és legújabban (további irodalommal):  SZIJÁRTÓ M.  István,  A
diéta. A magyar rendek és az országgyűlés 1708–1792 (Keszthely, Balaton Akadémia, 20102)
különösen 29–42.

10 Még a trienti katolicizmus itáliai törzsterületén sem. CESAREO, Francesco C., The Episcopacy in
Sixteenth-Century Italy, in Early Modern Catholicism: Essays in Honour of John W. O'Malley,
S.J. (ed. Kathleen M. Comerford – Hilmar M. Pabel; Toronto ‒ Buffalo ‒ London, University of
Toronto Press, 2001) 67–83, itt: 76–77.

11 CST II/1, n. 370.
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2. AZ OLÁH- ÉS DRASKOVICH-FÉLE SZINÓDUSOK

Az Oláh Miklós esztergomi érsek nevéhez köthető zsinatok a humanista fő-
pap által  megindított  trienti  típusú katolikus konfesszionalizáció negyedik
hullámát képezték. Felekezetszervező programját Oláh az iskolarendszer fej-
lesztésével, a káptalanok, majd a nagyobb egyházi javadalmak rendbetételé-
vel kezdte főegyházmegyéjében. Ezt követően került sor a lelkészkedő pap-
ság megreformálására,  melynek elsődleges színteréül  szép számú zsinatai
szolgáltak. Az elsőt 1558 szeptemberében hívta össze Znióváralján. Az ott
200 pap által elfogadott, 44 pontból álló határozat a trienti típusú felekezet-
szerveződés magyarországi kulcsdokumentuma. Hat nagyobb egységre osz-
lik: a lelkipásztorkodás kérdései (1–21); keresztség (22), Eucharisztia (23–
28), gyónás (29–36), házasság (37–44). A kánonokban hittani jellegű kérdé-
sek csak áttételesen, az Oltáriszentség kiszolgáltatása, a fülgyónás és az új-
raházasodás kérdésében merültek fel.12

Az 1558-as főegyházmegyei zsinatot vizitációk, majd újabb szinódusok
követték 1560-ban, 1562-ben, 1564-ben és 1566-ban. A központi probléma
a papság házasodása és a két szín alatti áldozás volt. Ezek kapcsán 1563.
május 25-én Oláh levélben kért útmutatást a Trienti Zsinattól, csatlakozva I.
Ferdinánd császár és magyar király fellépéséhez. A zsinat döntései nem bi-
zonyultak kedvezőnek e téren, és IV. Piusz 1564. április 16-án a birodalmi
egyházmegyék és Esztergom számára adott kedvezménye sem tudott átmen-
ni a gyakorlatba.13 A Trienti Zsinat határozatainak hivatalos kihirdetése szin-
tén  elmaradt.  A magyar  püspökök  ugyan  1564  márciusában  értekezleten
döntöttek amellett, hogy előkészítő egyházmegyei zsinatokat tartanak, majd
december 1-jén tartományi zsinaton publikálják a trienti kánonokat, az ál-
lamhatalom azonban ehhez nem járult hozzá.14 Nemcsak amiatt, mert I. Fer-
dinánd elégedetlen volt a zsinat állásfoglalásával a papi nőtlenség és a két
szín alatti áldozás általa szorgalmazott kérdéseiben – ezt IV. Piusz engedmé-
nye ellensúlyozta –, hanem mert az uralkodói engedéllyel megvalósuló ki-

12 FAZEKAS István,  Oláh Miklós reformtörekvései az esztergomi egyházmegyében 1553–1568 kö-
zött, in Történelmi Szemle (2003) 1–2/139–153; újabb kiadása: Katolikus zsinatok és nagygyűlé-
sek… 36–40.  Oláhra  lásd  még:  BUCKO,  Voitech,  Reformné  Hnutie  v  arcibiskupstve  Ostri-
homskom do r. 1564 (Bratislava, Unia, 1939); UŐ, Mikulas Olah a jeho doba 1493–1568 (Bratis-
lava, Vedecké ústavy, 1940);  ADRIÁNYI, Gábor,  Der erste Erneuerer des katholischen Lebens
nach der Reformation in Ungarn: Primas Miklós Oláh, Erzbischof von Gran (1493–1568), in
Ecclesia Militans. Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte. Remigius Bäumer zum
70. Geburtstag gewidmet I–II (hrsg. von Walter Brandmüller – Herbert Immenkötter – Erwin
Iserloh; Paderborn – München – Wien – Zürich, Ferdinand Schönigh, 1988) II, 491–517.

13 FAZEKAS, Oláh Miklós reformtörekvései… 40–41. 
14 FAZEKAS István,  Kísérlet a trentói zsinat határozatainak kihirdetésére Magyarországon,  in  R.

Várkonyi  Ágnes  Emlékkönyv.  Születésének  70.  évfordulója  ünnepére (Budapest,  ELTE BTK,
1998) 154–164.
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hirdetés mintegy törvényerőre emelte volna Trient határozatait  az elsöprő
többségben már protestáns Magyarországon, és ez az aktus könnyen vallás-
háborúhoz vezethetett volna – véljük. Valahogy úgy, ahogy Franciaország-
ban történt  1562–1598[–1629]  között,  a  konfesszionális  határok gyors és
erőteljes elkülönülése következtében.15

Trient határozatainak legalább egyházmegyei szinten és püspöki tekintély-
lyel megvalósuló publikálása a zsinaton pécsi püspökként személyesen részt
vevő  Draskovich  Györgyhöz  fűződik.  Zágrábban  1570-ben,  1573-ban  és
1574-ben tartott szinódust. Utóbbin 28 pontból álló deklarációban ítélték el
Buchich Mihály belicai lelkész írását, mivel a kálvini úrvacsoratant vallotta.
A  Catholica  et  Crhistiana doctrina de vera et  reali  praesentia  Corporis
Domini  in  Sancta  Eucharistia címet  viselő irat  az  egyetlen  olyan ismert
dokumentum,  amely a magyar  és  horvát  zsinatokon érdemben mélyed el
doktrinális  kérdésekben.16 Nem találunk  ilyeneket  a  Győri  Egyházmegye
1579-ben Szombathelyen tartott szinódusának határozatai között sem (Acta
et  constitutiones  diocesanae  synodi  Iauriensis…  Sabariae,  patria  sancti
Martini episcopi habitae…). A Draskovich György által a  Pontificale Ro-
manum előírásai szerint celebrált gyűlés 37 pontban a Tridentinum fonto-
sabb reformdekrétumait írja át,17 helyi kívánalmakkal kiegészítve. Ilyen kí-
vánalom például, hogy „egy pap se mondjon misét, hacsak nem józanon”; a
szentségek kiszolgáltatásáért ne követeljen külön adományt; hanyagságból
ne haljon meg gyermek keresztelés nélkül, vagy felnőtt gyónás és szentáldo-
zás nélkül;  stb.  Hittani vonatkozás egyedül az utolsó pontban lelhető fel.
Eszerint „a plébánosok a püspök engedélye nélkül ne merészeljék eretnekek
könyveit olvasni vagy házuknál tartani”.18

3. AZ 1611. ÉVI NEMZETI ZSINAT ÉS A TRIENTI HATÁROZATOK KIHIRDETÉSE

Az Oláh- és Draskovich-féle szinódusok csupán távoli nyitányát képezik a
trienti katolicizmus magyarországi kibontakozásának, amelynek súlypontja
a 17. századra esik. A konfesszionális frontvonalak a századfordulóra körvo-
nalazódtak. Nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a rendi, nemzeti elégedet-
lenségek általános konfliktussá terebélyesedjenek. A Bocskai István nevével
fémjelzett  belháborúnak (1604–1606) mind kitörésében,  mind kiterjedésé-

15 Legújabban: HOLT, Mack P.,  The French Wars of Religion 1562–1629 (Cambridge, Cambridge
University Press, 2005).

16 KOLTAI András, A győri egyházmegye 1579. évi szombathelyi zsinata, in Magyar Egyháztörténe-
ti Vázlatok (1995) 3–4/41–60; újabb kiadása: Katolikus zsinatok és nagygyűlések… 48.

17 Magyar fordítása az egykorú latin közlése alapján: KOLTAI 65–66.
18 Uo. 65.
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ben, mind pedig az azt lezáró békében (Bécs, 1606) kiemelt szerepet kapott
a vallás, pontosabban a vallásszabadság kérdése,19 vagyis mindenben megfe-
lel a vallásháború fogalmának.20 A békét becikkelyező 1608. évi országgyű-
lés  erősen visszanyeste  a  katolicizmus  középkorból  örökölt  államegyházi
pozícióit. Így a katolikusok arra kényszerültek, hogy a hatalmi pozíción ala-
puló ellenreformációs stratégia helyére a belső erőforrások felhalmozására
irányuló,  organikus  felekezetszervező  munkát  állítsák.  A koncepcióváltás
mögött, melynek nyilvánvaló jele az 1611. évi nagyszombati zsinat összehí-
vása volt, Pázmány Péter, a harcias és kérlelhetetlen bíboros, Forgách Fe-
renc jezsuita gyóntatója állt.21

A zsinat összehívására az 1610-es, Zsolnán tartott evangélikus szinódusra
adott válaszként került sor. (A lutheránus Thurzó György nádor által meg-
szervezett és elnökölt gyűlés hatalmas lépés volt a Confessio Augustana ön-
álló szervezeti kereteinek magyarországi megteremtésében.)22 A korszakos
nagyszombati esemény megnyitóján a résztvevők előírásszerűen (sess. 25, c.
2) letették a trienti hitvallást, és nyilvánosan elfogadták az egyetemes zsinat
összes határozatát, végül pedig felolvasták a főpapok rezideálási kötelezett-
ségére vonatkozó kánonokat (sess. 6, c. 1; sess. 23, c. 1). „Iuxta praescrip-
tum fidei  catholicae  professio  publice  recitata  fuit,  omniaque ac  singula,
quae ab hac S. Synodo Tridentina definita sunt, palam recepta” – olvashat-
juk az aktákban.23

Kétség nem férhet hozzá, az esemény Trient kései, zsinati keretben meg-
valósuló kihirdetését takarja! A szakirodalom meglepő módon másképp ér-
tékeli, és arról ír, hogy Magyarországon nem került sor a Tridentinum decla-
ratiójára.24 A nagyszombati aktus azonban egyértelműen formális kihirdetés.

19 Vö. újabban  PÁLFFY Géza leginkább objektívnek tekinthető elemzését  (mely ugyanakkor nem
szentel a vallási mozzanatnak kellő figyelmet):  Győztes szabadságharc vagy egy sokféle sikert
hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István mozgalma (1604–1608) (Századok
Füzetek 3) (Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 2009).

20 Vö. REPGEN, Konrad, Was ist ein Religionskrieg?, in Zeitschrift für Religionsgeschichte (1986)
334–349. Ehhez lásd még: SCHMIDT-FUNKE, Julia A., Religion und Gewalt in der Frühen Neuzeit.
Einführung, in Sehepunkte (Recensionsjournel zur Geschichtswissenschaften) (2008) Nr. 7–8,
http://www.sehepunkte.de/2008/07/forum/religion-und-gewalt-in-der-fruehen-neuzeit-52/  (2020.
02. 14.).

21 TUSOR, Az 1608. évi törvények… 89–105; Pázmány gyóntatói szerepére: UŐ, Pázmány, a jezsuita
érsek. Kinevezésének története 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) (CVH I/13) (Budapest –
Róma, MTA‒PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, 2016) 309–310.

22 Történetére máig alapvető: ZSILINSZKY Mihály, Az 1610-ik évi zsolnai evangélikus zsinat három-
százados emlékünnepén.  Egyháztörténeti tanulmány (Selmecbánya,  Joerges Ágost özv. és fia,
1910).

23 PÉTERFFY II, 197–198.
24 A  zsinat  rövid  ismertetése:  HERMANN Egyed,  A katolikus  egyház  története  Magyarországon

1914-ig (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 1) (München, Aurora Könyvek, 19732)
236. Sorai egyaránt tükrözik a régebbi és újabb irodalom álláspontját.
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Ha ugyanis egy helyi zsinat ülése elején nyilvánosan elfogadja („palam re-
cepta”) a korábbi egyetemes zsinat „definícióit”, az minden külön érvényesí-
tő okirat stb. nélkül kánonjogi erővel bír. De nem államjogi hatállyal, vagyis
a kihirdetés állami segédlet és közreműködés nélkül, és nem államegyházi
keretben – törvénnyel és szankcionálással – ment végbe Magyarországon.
Meglátásunk szerint  az  1610-es  zsolnai  evangélikus és  az 1611-es nagy-
szombati katolikus zsinat az 1606/1608-ban békeszerződésben, majd törvé-
nyileg kimondott vallásszabadság konfesszionális kezelése, felekezeti „be-
cikkelyezése”.  Mindkét  esemény  jelentősen  konszolidálta  az  ország  a
multikonfesszionális jellegét. Miután a központi hatalom a vesztes háború és
a Bruderzwistet  követő uralkodóváltás után kényszerűen a rendek kezébe
adta a vallás ügyét, ezek (úgy a még főként protestáns status saecularis a ná-
dor vezetésével, mint a status catholicus a bíboros prímás irányításával) él-
tek a lehetőséggel, és saját „parlamentáris” kereteik között szabtak irányt sa-
ját, jól elhatárolható felekezeti fejlődésüknek!25

Nyugat-Európában a felekezeti elkülönülés territoriális alapú volt. Nem
beszélhetünk multikonfesszionális régiókról, talán csak egy-két nagyobb vá-
ros kivétel ez alól, mint például Bécs.26 A konfesszionálisan tiszta, sok eset-
ben erővel tisztává tett területeken az egyedüli felekezet és az állam kapcso-
lata  problémamentes,  szinte  szimbiotikus  jellegű.  Magyarországon
1606/1608 után a központi hatalom egészen az 1670-es évekig kénytelen
volt feladni felekezeti homogenizáló próbálkozásait. A vallás ügyében a ren-
dek váltak meghatározó tényezővé, élve meglévő jogi, hatalmi eszközeikkel.
A protestánsok például a megyékben, városokban a 17. század végéig meg-
lévő többségükkel. A katolikusok a közép- és felsőpapság országgyűlési tes-
tületi (vagyis rendi) képviseletére és néhány, a középkorból az 1608-as tör-
vényi  tiltások  ellenében  átmentett  közhatalmi  pozícióra  (vármegyék
főispánsága, királyi udvari kancellárság) támaszkodhattak. Továbbá mind-
ketten a főurak, tehetősebb nemesek templomok feletti  kegyúri jogosítvá-
nyára.27 A ius patronatus a 16. század „földesúri reformációja” után a 17.
században egyre inkább a katolikusoknak kedvezett az arisztokrácia növek-

25 A sajátos magyar közjogi berendezkedésre, melynek keretében a hatalmat az uralkodó és a feu-
dális rendek közösen gyakorolják, és mely rendek közül az első a katolikus felső- és középpap-
ság: SZIJÁRTÓ 29–42 és elszórva.

26 Legújabban további irodalommal: SCHILLING, Heinz, La politica del papato e la formazione degli
stati territoriali in Europa nell’età della confessionalizzazione, in Papato e Impero nel pontifica-
to di Urbano VIII (1623–1644) (Collectanea Archivi Vaticani 89) (Città del Vaticano, Archivio
Segreto Vaticano, 2013) 1–16.

27 A magyarországi konfesszionalizáció sajátosságaira: PÉTER Katalin, Papok és nemesek. Magyar
művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból (A Ráday Gyűjte-
mény Tanulmányai 8) (Budapest, Ráday Gyűjtemény, 1995) kiváltképpen: 5–14 (A katolikus
megújulás és a protestáns reformáció), 129–151 (Az 1608. évi törvény és a jobbágyok vallássza-
badsága) és 246–249.
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vő arányú áttérésének köszönhetően. A Habsburg-államhatalom ugyan kato-
likus maradt, ám Magyarországon a törvényi korlátozások, továbbá a bel- és
külföldi politikai, hadi helyzet (erdélyi fejedelmek támadásai, a harmincéves
háború  kihívásai)  több  mint  fél  évszázadra  minimálisra  csökkentették  a
mozgásterét.  E  minimális  mozgásteret  mindennél  jobban  mutatják  az  or-
szággyűlések vallásügyi tárgyalásai, ahol is a protestáns rendek a legapróbb
vallási ügyek, sérelmek (gravamina) sokaságának előhozatalával hónapokra
meg tudták bénítani a diéták munkáját, és az uralkodók, illetve a katolikusok
rendre engedni kényszerültek. A legszemléletesebb példát erre az 1646/47.
évi országgyűlés nyújtja.28

Amikor tehát az 1611. évi nagyszombati zsinatot a maga jelentőségében
akarjuk értékelni, azt csak úgy tehetjük meg, ha világosan látjuk: az ese-
mény egy nagyon sajátos, területileg el nem különülő, multikonfesszionális
közegben a felekezeti önszerveződés kulcsmozzanata volt. Jelentőségét nö-
veli, hogy valójában nemzeti zsinatról beszélhetünk. Nemcsak azért, mert az
esztergomi egyháztartomány gyakorlatilag lefedte a Habsburg-uralom alatt
álló országrészt, hanem mivel a kalocsai érsek-metropolita, a másik magyar
(erdélyi, horvát területeken fekvő, illetve török megszállás alatt álló) egy-
háztartomány vezetője is megjelent rajta. És bár Náprágyi Demeter – jogai
védelmében – deklaráltan győri ordináriusként vett részt, szintén jelen lévő
három szuffragáneusa, a ténylegesen rezideáló zágrábi, továbbá a boszniai
és a szerémi püspök nem élt ilyen jogfenntartással. Sőt Náprágyi nemcsak
mint győri adminisztrátor, hanem mint kalocsai érsek is aláírta a határozato-
kat  tartománya megjelent  püspökeivel  együtt.  Mindez számunkra,  noha a
zsinati meghívóban kifejezetten a Concilium Provinciale Strigoniense elne-
vezés szerepel,  és  ennek nyomán a szakirodalom egyöntetűen tartományi
zsinatról ír, az 1611. évi szinódust nemcsak jelentősége okán, hanem kánon-
jogi szempontok alapján is a nemzeti zsinat jellegével ruházza fel.29 A gyű-

28 ZSILINSZKY Mihály, A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai I–IV (A Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság kiadványai) (Budapest, Magyarországi Protestánsegylet, 1881–1897) elszór-
va; UŐ, A linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvényczikkek története (A Magyar Protes-
táns Irodalmi  Társaság kiadványai) (Budapest,  Hornyánszky Viktor, 1890);  PÉTER Katalin,  A
protestáns vallásszabadságért folyó harc az 1646–1647. évi országgyűlésen, in Egyháztörténeti
Szemle (2006) 2/44–49, eredetileg angolul: The Struggle for Protestant Religious Liberty at the
1646–1647 Diet in Hungary, in  Crown, Church and Estates. Central European Politics in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries (ed. Robert J. W. Evans – Trevor V. Thomas; London, Pal-
grave Macmillan, 1991) 261–268.

29 A nemzeti zsinat meghatározása szerint „egy ország püspökeinek az egész ország egyházi ügyei-
ről tanácskozó és határozatokat hozó gyűlése”. Már a 3–4. században találkozunk ilyenekkel, kü-
lönösen fontosak Hispániában, Britanniában, Galliában és Magyarországon is (1092, 1111, 1256,
1279, 1309). További irodalommal lásd: DIÓS István, Nemzeti zsinat, in Magyar Katolikus Lexi-
kon IX (Budapest, Szent István Társulat, 2004) 712. Vö. KATONA István, A kalocsai érseki egy-
ház története II (szerk. Romsics Imre – Thoroczkay Gábor; Kalocsa, Kalocsai Múzeumbarátok
Köre, 2003) 62–65 is. Értelmezése szerint 1611-ben csupán Náprágyira tekintettel nem alkal-
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lésnek a Szentszék is kiemelt figyelmet szentelt. V. Pál hosszas brévében
nemcsak buzdította, hanem orientálta is a megjelenteket. Nunciusa, a II. Má-
tyáshoz mint magyar királyhoz akkreditált Placido de Mara végig jelen volt
a latinul tartott üléseken. Részvétele példa nélkül áll a magyar szinódusok
történetében.30

Maguk a zsinati határozatok öt fejezetre oszlanak. 1. A püspöki szolgálat
és joghatóság; 2. A papság fegyelme és tanulmányai; 3. A prédikáció és a
szentségkiszolgáltatás; 4. Az egyházi javak; 5. A főesperesek által végzendő
vizitációk.31 A kánonok a klasszikus modell szerint sok esetben tételesen is
hivatkoztak a trienti dekrétumokra, és ezek adaptációi a helyi sajátosságok-
ra. A pontokat összesen harmincketten írták alá, közülük öt felszentelt me-
gyéspüspök, négy választott püspök, a káptalanok képviselői, a tényleges ja-
vadalmasok, illetve a turóci prépostság nevében Pázmány Péter S.I.32

A zsinati aktákhoz egy-egy, V. Pálhoz, illetve II. Mátyáshoz intézett kér-
vény is tartozik, melyek adatszerűen informálnak bennünket a zsinaton fel-
merült tényleges problémákról. A király elé tizenegy pontban különféle ja-
vadalmi ügyeket terjesztettek. V. Páltól a következőket kérték: 1.) mivel az
országban nincs apostoli nuncius, a püspökök kánoni kivizsgálására jelöljön
ki valakit a magyar főpásztorok közül; 2.) a prágai, olmützi, grazi és bécsi
pápai  kollégiumokban biztosítson három-három helyet  magyar,  horvát  és
szláv hallgatóknak;  3.)  Magyarország és  a  római  Collegium Hungaricum
(mely, mint tudjuk, a némettel egyesítve működött) bíboros protektora For-
gách esztergomi érsek legyen; 4.) adjon eligazítást,  hogyan kaphatnak di-
missorialest,  és hogyan szentelhetők fel azok, akik olyan terültekről szár-
maznak, ahol sem püspök, sem káptalan nincsen; 5.) böjti időben engedje
meg a tej- és tojástermékek fogyasztását; 6.) hagyja jóvá a helyi (esztergo-
mi) misszálé és breviárium használatát azok kijavítása után; 7.) Rómában és
Loretóban tartson magyar gyóntatót.33

4. PÁZMÁNY ZSINATAIRÓL

A pápához intézett kérések kiválóan illusztrálják a kora újkori magyarorszá-
gi katolikus konfesszionalizáció tényleges,  gyakorlati  problémáit.34 Magá-

mazták a nemzeti zsinat kifejezést.
30 PÉTERFFY II, 199–200. A zsinat rövid ismertetése: HERMANN 236–237.
31 PÉTERFFY II, 203–216.
32 Uo. 216–217.
33 Uo. 217.
34 A magyar bíboros protektorátus végig a század folyamán problémás volt. Történetére: TUSOR Pé-

ter, Magyarország bíboros protektorátusa a 15–17. században, in Egyháztörténeti Szemle (2018)
4/3–21. A pápai kollégiumok növendékeire: BALÁZS Mihály – MONOK István, Pápai szemináriu-
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nak a folyamatnak szélesebb körű kibontakozására még szűk két évtizedet
kellett várni, a bizonytalan kül- és belpolitikai helyzet, leginkább a Habs-
burg-trónutódlás bonyodalmai és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem támadá-
sai miatt. E kibontakozást Pázmány Péter zsinatai jelzik, pontosabban teste-
sítették  meg.  1629,  1633,  1634,  1635  és  1636  folyamán  esztergomi
főegyházmegyei, 1630-ban és 1633-ban nemzeti zsinatot („Synodus nationa-
lis”, „Synodus provinciarum primatiae nostrae annexarum”) tartott.35

Ezek helyszíne  kivétel  nélkül  az  érsekség ideiglenes  központja,  Nagy-
szombat volt. Bár teljes körű elemzésük még várat magára, a szakirodalom e
zsinatokat viszonylag jól feldolgozta, és megállapította: „A Pázmány által
összehívott  két  nemzeti,  illetve tartományi  és  hat  egyházmegyei  zsinaton
hozott törvényeket a következőképpen lehet csoportosítani: a zsinatokra, a
vizitációkra, az egyháziak helyben lakására, az egyházi javadalmak birtoklá-
sára, a papság s a szerzetesség fegyelmének megszilárdítására, a hívek okta-
tására,  a liturgia egységesítésére és a papnevelés ügyének előmozdítására
vonatkozó törvények.”36 Ezek a tematikák az Oláh-, Draskovich-, Forgách-
féle zsinatokhoz hasonlóan továbbra is kivétel nélkül Trient  De reforma-
tione kánonjait követik, magyarázzák, igazítják a helyi sajátosságokhoz, és
indoktrinálják a mind nagyobb számú és mind jobban képzett helyi papság
körében. A határozatok közül egyedül az 1630-as zsinatnak a római rítus
köztelező bevezetésére irányuló döntését említjük meg,37 két okból kifolyó-
lag. Egyfelől, mert ez megfelelően mutatja a magyarországi katolikus kon-
fesszionalizáció  kezdeti  korszakának  „ultramontán”  jellegét,  ami  viszont
meghatározóan politikai okok miatt már az 1630-as évek derekára megválto-

mok magyarországi alumnusai (Peregrinatio Hungarorum 7) (Szeged, József Attila Tudomány-
egyetem Pedagógiai Tanszéke, 1990); A római Collegium Germanicum Hungaricum magyaror-
szági tanulóinak anyakönyve és iratai (Fontes Rerum Hungaricarum 2) (kiad. Veress Endre; Bu-
dapest, Typis Societatis Stephaneum Typographicae, 1917); BITSKEY István, Hungáriából Rómá-
ba (Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996). A dimissorialesra és egyéb szentelési fakultások-
ra: GALLA Ferenc, Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus
megújulás korából I (Regnum-könyvek I. Egyháztörténeti források 1 – Klny. Levéltári Közlemé-
nyek [1946–1947]) (Budapest, szerző, 1947); és UŐ, Pápai kinevezések, megbízások és felhatal-
mazások Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére (1550–1711) (CVH II/3) (Buda-
pest – Róma, MTA‒PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport,  2010).  A böjti en-
gedménnyel kapcsolatos későbbi feszültségekre további irodalommal: GALLA Ferenc,  Ferences
misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17–18. században (CVH I/2)
(Budapest – Róma, MTA‒PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport,  2005). A 17.
századi jezsuita római magyar gyóntatókra: MONAY Ferenc, A római magyar gyóntatók (Róma,
k.n., 1956).

35 Jellegükre: KATONA II, 63–65.
36 SZÁNTÓ Konrád,  Pázmány főpásztori  tevékenysége,  in  Pázmány Péter emlékezete.  Halálának

350. évfordulójára (szerk. Lukács László – Szabó Ferenc; Róma, k.n., 1987) 269–304, itt: 279–
286; HERMANN 246–248. A zsinati tárgyalások, kánonok tartalmi ismertetése: NAGY.

37 FÜZES Ádám, Külső vagy belső kényszer? Pázmány indítékai a római rítus bevezetésére, in Ma-
gyar Egyházzene (2010/2011) 225–237.
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zott.38 Másfelől, mert elsődlegesen ez a rendelkezés volt az, amely komoly
konfliktusokat  eredményezett  Zágráb főpásztoraival  az  elkövetkező évek-
ben, mely konfliktusok a magyar–horvát együttélés feszültebbé válásának
egyik első komolyabb jelei a kora újkorban.39

5. ÖSSZEGZÉS

A fentebbi megfontolások alapján kimondhatjuk: a kora újkori magyarorszá-
gi zsinatok Oláh Miklóstól  Pázmány Péterig bezárólag a Tridentinum re-
formdekrétumainak meghonosítását látták feladatuknak. A hittani, dogmati-
kai kérdések nem kerültek elő az üléseken, ezeket külön tárgyalás, értékelés,
kommentálás nélkül fogadták el. Ezek a zsinatok, bár kulcsfontosságúak a
trienti  típusú  katolicizmus  magyarországi  bevezetésében,  említésre  méltó
önálló karakterrel, jelleggel nem bírnak. Még a szakirodalom által korábban
behatóbban nem elemezett 1611. évi nemzeti zsinat sem, mely ugyanakkor
fordulópont a hazai katolicizmus történetében, és a trienti típusú konfesszio-
nalizáció40 általános  jellegű programhirdetésének tekinthető  Magyarorszá-
gon.41

38 Lásd pl.:  TUSOR, Péter, Le origini della bolla “Sancta Synodus Tridentina”, in La Dinastía de
los Austria: Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio (Colección La Corte en Eu-
ropa. Temas 5) (José Martínez Millán – Rubén González Cuerva; Madrid, Ediciones Polifemo,
2011) 205–227; valamint legújabban: BECKER, Rotraud – TUSOR, Péter, „Negozio del S.r Cardi-
nal Pázmány”. Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 (With Unpublisched Va-
tican Documents) (CVH II/7) (Budapest – Rome, MTA‒PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti
Kutatócsoport, 2019).

39 VARGA 130–148.
40 A kora újkori felekezetszerveződésre legújabban, további irodalommal:  REINHARD, Wolfgang,
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ROBERT SARAH BÍBOROS – XVI. BENEDEK
SZÍVÜNK MÉLYÉBŐL
Papságról, cölibátusról és a Katolikus Egyház válságáról
2019 októberében szinódusra jöttek össze püspökök, szerzete-
sek, szerzetesnők és misszionáriusok, hogy Amazóniának, ennek 

a hatalmas területnek a jövőjéről tár-
gyaljanak. Időt szenteltek az Egyházon 
belüli vitának, amelyben különböző 
módon közelítették meg a katolikus 
papság jövőjének a kérdését. A maguk 
részéről XVI. Benedek és Sarah bíboros 
2019 nyár végén írásokat, gondolato-
kat és javaslatokat osztottak meg egy-
más között. Találkozásaik célja az volt, 
hogy ezeken az oldalakon a lehető leg-
nagyobb világossággal állítsák elénk a 
katolikus papság lényegét. A szerzők 
tökéletesen kifejezik szándékukat a 
könyv közös bevezetőjének ebben a 
mondatában: „Gondjaink hasonlósága 
és következtetéseink egy irányba mu-

tatása miatt elhatároztuk, hogy munkánk és lelki barátságunk 
gyümölcsét Szent Ágoston példájára minden hívő számára el-
érhetővé tesszük.” XVI. Benedek és Sarah bíboros közös írással 
akarták kezdeni és befejezni ezt a könyvet. Közös konklúzióként 
ezt írják: „Sürgetően szükséges, hogy mindannyian, püspökök, 
papok és hívek ne engedjék többé befolyásolni magukat azon 
gonosz perbeszédektől, színpadon megjelenített ördögi hazug-
ságoktól és divatos tévedésektől, amelyek le akarják értékelni a 
papi cölibátust.” Az emeritus pápa és Sarah bíboros nyilván sem-
mit sem akart elrejteni a szívüket szorongató nyugtalanságból. 
Azonban túlságosan is ismerik Szent Ágostont – akihez gyakran 
fordulnak – ahhoz, hogy ne tudnák: mindig a szereteté az utolsó 
szó.
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