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Intolerancia vo vnútri protestantizmu v 16.-17. storočí 
 
 
Reformačné hnutie prešlo od vystúpenia Martina Luthera dlhým a zložitým 
vývojom. Názory reformátorov sa vyvíjali, menili, dopĺňali o nové učenia, a tak 
postupne viedli k vzniku niekoľkých smerov vo vnútri reformácie, ktorých 
konečným aktom bola konštitúcia nových protestantských náboženstiev. Tento 
diferenciačný proces v rámci protestantizmu neprebiehal vôbec hladko, práve 
naopak, bol preplnený množstvom rozbrojov a netolerantnosti existujúcich 
a vznikajúcich reformačných smerov navzájom. 

Tým, že reformačné hnutie nebolo jednotné a počas 16. storočia sa 
dynamicky vyvíjalo, nebol jedinou prekážkou jeho šírenia len katolicizmus, ale 
vo veľkej miere aj vzájomné nezhody medzi jednotlivými reformátormi a ich 
učeniami, resp. smermi tohto hnutia (teda luteránmi, kalvínmi, anabaptistami, 
sobotistami a ďalšími). Odlišnosti v učeniach jednotlivých reformačných smerov 
sa neprejavili len na poli slovných súbojov alebo dišpút, ale veľmi často prerástli 
do otvorenej nevraživosti, prenasledovania a likvidácie predstaviteľov toho 
,,druhého tábora“. Ešte prekvapivejšie je pretrvanie tejto intolerantnosti voči 
sebe aj v období nastupujúcej rekatolizácie. Podľa slov Ignáca Acsádyho, ani 
vtedy neprestalo v Uhorsku hašterenie medzi dvoma najväčšími protestanskými 
spoločenstvami. ,,Kým kalvinisti nazývali luteránov ,,sečkami“, tí druhí prvých 
zlodejskými veriacimi. V miestach, kde žili spolu, na seba pozerali s rovnakou 
nenávisťou, ako ich spoločný nepriateľ na obidvoch z nich.“1  

Príčin vzájomnej netolerantnosti medzi jednotlivými reformačnými učeniami 
bolo niekoľko. Za základný predpoklad vzniku takéhoto stavu možno pokladať 
vzťah najvýznamnejších reformátorov k sebe a ich neschopnosť resp. nezáujem 
urobiť kompromisy vo svojich teologických učeniach a etických názoroch. Ako 
príklad možno uviesť nezmieriteľný protiklad v učení o Večeri Pánovej 
u Martina Luthera a Ulricha Zwingliho. Ich vzťah prerástol citujúc Patrica 

                                                 
1 ACSÁDY, Ignác: Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711). Budapest : 
Atheneum irodalmi és nyomdai részvénytársulat, 1898, s. 135. 
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Collinsona do ,,pamfletistickej vojny“2 obojstranných slovných útokov. 
Tak napríklad Luther v diele Proti nebeským prorokom (1525) Zwingliho 
označil za posadnutého diablom a horšieho než samotní pápeženci. 

Ešte väčší odpor vznikol u luteránov i kalvínov proti učeniu antitrinitárov 
a novokrstencov. Ich učenie spolu s ďalšími smermi (sobotisti, sociniáni, 
menoniti, hutteriti), kvôli výrazným odchýlkam v dogmatických otázkach, ale aj 
celkovým spôsobom života, sa považuje za najradikálnejší prúd reformačného 
hnutia. Okrem slovných útokov, kde ich nazývali sektármi, šíriteľmi bludných 
učení, sa veľmi často uchyľovala k najtvrdším opatreniam nielen katolícka 
cirkev, ale aj protestanti. Prvým anabaptistickým mučeníkom sa stal Felix Manz, 
ktorého odsúdili v protestantskom Zürichu roku 1527 na smrť utopením.3  

Napriek tomu, že vo svojej prvej Inštitúcii kresťanského náboženstva Kalvín 
odmietol inkvizičné represie, akékoľvek pochybnosti o jeho dogmatických 
zásadách znamenali pre dotyčného nátlak na odvolanie, ak nie vyhnanie alebo 
verejné hanobenie. Takýto osud stihol napr. talianskeho antitrinitára Valentina 
Gentila, ktorý bol roku 1558 prinútený odvolať svoje názory, spáliť svoje knihy 
a učiniť verejné pokánie. Pravdepodobne ani potom sa necítil v Ženeve 
bezpečne a z mesta nakoniec utiekol. Oveľa známejším je však prípad Miquela 
Serveta upáleného v Ženeve 27. októbra 1553. Také dramatické bolo vyústenie 
vyše dvadsať rokov trvajúcej nevraživosti a písomných útokov antitrinitára 
Serveta a ženevského reformátora. Servet, ktorého už prenasledovala inkvizícia, 
a ktorej dôkazový materiál odovzdal sám Kalvín, bol počas úteku do Neapola 
v Ženeve na Kalvínov rozkaz zatknutý. Napriek naliehaniu inkvizície, ženevská 
mestská rada Serveta nevydala a prehlásila, že sa sama vysporiada s kacírom. 
Údajne niekoľko dní pred popravou ho vo väzení navštívil Kalvín a vysvetlil 
mu, že ho nikdy neprenasledoval kvôli osobným nezhodám, ale na základe zásad 
apoštola Pavla sa dištancuje od kacíra, ktorý za svoj osud vlastne môže sám.4 

Takéto je teda stručné priblíženie atmosféry intolerancie vo vnútri 
protestantizmu v Európe. Nasledujúca časť príspevku sa už bude venovať 
situácii v protestantskom tábore v Uhorsku.  

Od polovice 16. storočia začínal do Uhorska prenikať popri existujúcom 
luterskom učení aj švajčiarsky smer reformácie. Najviac prívržencov si našiel 
medzi obyvateľmi východnej časti krajiny a v Sedmohradsku, kde medzi jeho 

                                                 
2 COLLINSON, Patrick: Reformácia. Bratislava: Slovart, 2004, s. 72. 
3 SZİLİS, Ján: Krstenecká alebo anabaptistická reformácia a jej história a rozšírenie na Slovensku. 
In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis III. Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu 
ECAV, 1998, s. 119. 
4 MOLNÁR, Amadeo: Na rozhraní vĕků. Cesty reformace. Praha : Vyšehrad, 1985, s. 357. 
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prvých šíriteľov patril Márton Kálmáncsehi (prezývaný Krívajúci),5 Peter 
Petrovič (bývalý tútor sedmohradského kniežaťa Jána Žigmunda), Ján Melius 
alebo Štefan Szegedi Kis. Už v týchto počiatočných fázach vynakladali 
predstavitelia evanjelického učenia snahu zabrániť šíreniu nových reformačných 
myšlienok a tak napr. vtedy ešte prívrženec Lutherovho učenia Ferenc Dávid 
(neskôr prešiel ku kalvinizmu a potom k unitárstvu) sa zaslúžil o snemový zákaz 
šírenia kalvínskeho učenia v Sedmohradsku. Bardejovský rektor mestskej školy 
Leonard Stöckel svojím vystúpením pomohol na istý čas zabrániť ďalšiemu 
šíreniu helvétskeho učenia v Košiciach. Synoda banských miest v Kremnici roku 
1580 taktiež oficiálne odsúdila kalvinizmus. Veľkým odporcom šírenia 
kalvinizmu bol Juraj Thurzo. Istý Peter Berger z Brezna za to, že dal svojho syna 
študovať do Hiedelbergu (druhé centrum kalvinizmu), a teda sa stal podozrivým 
z kalvinistických tendencií, bol nakoniec roku 1595 z Bytče vypovedaný.6 
Opačný prípad nastal v okolí Vranova nad Topľou po vydaní viedenského mieru 
(1606), ktorým šľachta získala náboženskú slobodu a na základe princípu ,,cuius 
regio, eius religio“ chcela prinútiť svojich poddaných, vtedy už prívržencov 
Lutherovho učenia ku kalvinizmu. Táto snaha vyvolala u miestneho 
obyvateľstva odpor a aj naďalej mnohí oficiálni prívrženci kalvínskej cirkvi 
potajme vyznávali luteránstvo.7 

Ako už bolo spomenuté, v 17. storočí v Uhorsku i napriek stále 
intenzívnejšiemu šíreniu rekatolizácie vzájomná intolerancia medzi protestantmi 
neprestávala. Tí kalvíni, ktorí sa odmietli svojho náboženského presvedčenia 
vzdať, sa v danom období veľmi často uchýlili k tajnému vyznávaniu viery, ku 
kryptokalvinizmu. V prípade podozrenia z kryptokalvinizmu sa mali dotyčnému 
položiť štyri otázky, a ak ,,na prvú odpovie áno, na druhú odpovie, že telo, krv, 
na tretiu nepovie rozhodne áno a na štvrtú potrebuje dlhé vysvetlenie, tak je 
sakramentár a má sa mu vyhýbať ako čertovi.“ 8 V tomto ohľade môže za príklad 
poslúžiť aj listina palatína Juraja Thurzu Gemerčanom, ktorá im umožňovala 
spravovať cirkev samostatne. Takúto možnosť využili pri napomenutí úradníka 
panstva proti vyznávaniu kryptokalvinizmu, alebo v ešte ostrejšom boji proti 

                                                 
5 Narodil sa niekedy koncom 15.storočia a zomrel roku 1557 v Debrecíne. V Stoličnom Belehrade 
pôsobil ako katolícky kanonik a riaditeľ školy. Účasť na náboženských diskusiách ho veľmi skoro 
priviedla k protestanskému učeniu. Vo funkcii protestantského farára pôsobil v Mukačeve, 
Blatnom Potoku. Za prílišnú horlivosť za odstránenie zvyškov katolíckeho učenia v protestantizme 
a teda k príklon k švajčiarskemu smeru protestantizmu bol na synode v Ladányi exkomunikovaný. 
Pallas Nagy Lexikon X. Budapest : Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1895, s. 63.  
6 VARSIK, Branislav: Vznik a vývin slovenských kalvínov na východnom Slovensku. In: 
Historocký časopis, 39, 1991, 2, s.174. 
7 Tamže s. 133. 
8 KVAČALA , Ján: Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1935, s. 125. 
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šíreniu socinianizmu z Poľska9. Pre podozrenie z kryptokalvinizmu bol 
niekoľkokrát obžalovaný a vypočúvaný aj Ján Serpilius, farár v Ľubici a napriek 
tomu, že obvinenie popieral, bol nakoniec z fary vyhnaný.10 

Aj v Uhorsku luteráni i kalvíni popri vzájomných bojoch dôsledne dbali 
o potláčanie šírenia unitarizmu a anabaptizmu, ktorých predstaviteľov zhodne 
pokladali za šíriteľov sektárstva a falošných proroctiev. Práve snaha skoncovať 
s týmito učeniami a jednak aj dištancia od ich bludárstiev bola premietnutá do 
väčšiny luteránskych vyznaní viery a synodálnych rozhodnutí. Takýmto 
príkladom je deviaty článok Confesio Pentapolitana z roku 1549, kde sa 
spomínajú anabaptisti, ktorých v prípade neúspešného obrátenia treba prinútiť 
z kraja odísť.11 Legitimitu a zámienku na prenasledovania novokrstencov 
umožňoval aj zákonný článok 15/1548, nariaďujúci ich vyhnanie z krajiny. I do 
prvého z vyznania viery uhorskej reformovanej cirkvi vydanej v Debrecíne roku 
1562, nazývaného aj ako Confesio catholica, bol zaradený článok o kacíroch, 
ktorých v prípade neúspešného obrátenia treba nahlásiť svetským úradom, aby 
proti ním zakročili so zbraňou (,,aby boli zbraňou zabití“)12.  

Boj proti kacírom sa ruka v ruke niesol aj so snahou predstaviteľov jedného 
alebo druhého smeru udržať jednotu a zabrániť ďalšiemu štiepeniu vlastného 
náboženského spoločenstva. Niekoľko rokov trvajúce dišputy boli vedené napr. 
medzi uhorskými kalvínmi a prívržencami rozmáhajúceho sa unitarizmu. Popri 
snahe o upevnenie viery, obranu proti kacírom, budovanie cirkvi, bola za hlavný 
cieľ synody uhorskej reformovanej cirkvi v Gönci roku 1566 stanovená úloha 
udržať jednotu učenia. Táto obava vznikla najmä pôsobením prvého 
predstaviteľa unitarizmu v Uhorsku Lukáša Egriho (z Egeru).13 Ani napriek 
presviedčaniu a hrozbám sa predstavitelia unitarizmu nechceli svojho 
náboženského presvedčenia vzdať a po mnohých synodálnych a verejných 
rozpravách nakoniec na synode v Csengeri roku 1570 sa definitívne odlúčili od 
kalvinizmu, vzájomná nevraživosť však pretrvala aj v nasledujúcom období.  

Okrem spomínaných reformačných prúdov sa väčšia či menšia miera 
netolerancie prejavila aj k ďalším vznikajúcim resp. na naše územie 
prichádzajúcim učeniam. V konfesionálne značne rôznorodom Sedmohradsku sa 
od konca 16. a prvej polovice 17. storočia rozšírilo učenie sobotistov, 
                                                 
9 Tamže s. 163. 
10 Tamže s. 200. 
11 SZİLİS, Ján: Krstenecká alebo anabaptistická reformácia a jej história a rozšírenie na 
Slovensku. In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis III. Prešov : Biskupský úrad Východného 
dištriktu ECAV, 1998, s. 122. 
12 KISS, Áron: A 16. században tartott magyar református zsinatok végzései. Budapest: 
Magyarországi protestánsegylet, 1881, s. 174. 
13 Tamže s. 440. 



 
 
 

Intolerancia vo vnútri protestantizmu v 16.-17. storočí 

 99 

vychádzajúce zo snahy o návrat k pôvodným židovským náboženským 
zákonom, preto napr. ako deň odpočinku oslavovali sobotu, od čoho sa odvodilo 
aj ich pomenovanie. Napriek krutému prenasledovaniu zo strany štátu, katolíckej 
cirkvi i ostatných protestantských smerov, časť z nich v krajine ostala a ešte viac 
sa upevnila vo svojej viere. 

V približne rovnakom období, ako sa začal šíriť sobotizmus, po Bielohorskej 
porážke českých stavov a vydaní Obnoveného zriadenia zemského v Čechách 
a na Morave, sa cieľom českých exulantov stalo medzi inými krajinami vtedy 
v 90-tích percentách protestantské Uhorsko. Z náboženského hľadiska boli 
medzi českými exulantmi predstavitelia rôznych vyznaní, pričom najväčší podiel 
z nich mali členovia Jednoty Bratskej. Českí utrakvisti alebo nemeckí evanjelici 
sa vďaka blízkosti svojho učenia k luteránstvu, mohli bez problémov usadiť 
v slobodných kráľovských mestách. Pri usadzovaní exulantov Jednoty Bratskej 
na našom území sa prejavil zaujímavý fenomén súvisiaci práve s problémom 
intolerancie vo vnútri protestantizmu. Pre mestá s evanjelickým obyvateľstvom 
sa kvôli podobnosti ich teologického učenia s kalvinizmom stali zväčša 
neprijateľnými. Na strane druhej kvôli jazykovej bariére a značnej vzdialenosti 
od vlasti sa s obtiažou usídľovali i v južných a východných častiach krajiny 
s väčšinovým maďarským obyvateľstvom. Takže najviac sa usídľovali na 
vidieku v severných a západných stoliciach, na panstvách tolerantných 
reformovaných alebo evanjelických zemepánov, akými boli Rákócziovci, 
Nádasdyovci, Illésházyovci.  

V tejto súvislosti je práve príkladom pôsobenie Jána Ámosa Komenského 
v Prešove. Prešov prešiel v priebehu 16. a 17. storočia dynamickým rozvojom. 
Bol miestom čulej remeselnej a obchodnej činnosti, došlo k výrazným 
stavebným úpravám mesta v renesančnom slohu a vo vzdelávaní nadobudla 
významné postavenie mestská škola, v ktorej pôsobili profesori vzdelaní na 
známych nemeckých univerzitách. Obyvateľstvo mesta bolo trojjazyčné 
a konfesionálne evanjelické. Predstavitelia mestskej rady sa snažili pre školu 
získať vtedy už známeho pedagóga Jána Ámosa Komenského. Komenský 
navštívil Prešov dvakrát. Čas jeho prvej návštevy nie je presne známy, bolo to 
niekedy v polovici 17. storočia, pravdepodobne r. 1650, keď sa v Prešove 
zastavil počas cesty do Blatného Potoka, aby sa na pozvanie Zuzany 
Lórantffyovej a Žigmunda Rákócziho stal rektorom tamojšej školy. Počas tejto 
krátkej návštevy navštívil aj mestskú školu, kde v kruhu jeho obdivovateľov 
vznikla myšlienka jeho zvolenia za rektora. Tieto snahy však veľmi razantne 
odmietli evanjelickí teológovia mesta, medzi nimi najviac maďarský duchovný 
Martin Madarász. Komenský druhýkrát navštívil Prešov roku 1655 na pozvanie 
svojich dvoch bývalých študentov, nemeckého evanjelického duchovného Jána 
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Sartoriusa a dovtedajšieho konrektora, maďarského kazateľa Juraja Curianiho. 
Ale ani vtedy, napriek smrti jeho najväčšieho odporcu Martina Madarásza 
a vplyvu jeho hostiteľov, sa nepodarilo mestskú radu presvedčiť o voľbe 
Komenského za rektora školy. Evidentnou prekážkou prijatia Jána Amosa 
Komenského, známeho pedagóga, ,,učiteľa národov“, za rektora školy, bola pre 
väčšinu evanjelických predstaviteľov mesta jeho konfesionálna príslušnosť 
k Jednote Bratskej. Na strane druhej ani samotný Komenský netajil svoje názory 
a otvorene hlásal, že má lepšiu mienku o kalvínoch, pretože sú podľa neho 
,,oveľa pobožnejší ako luteráni.“ 

Príčiny odmietnutia Komenského neboli národnostnej povahy, ani prejavom 
xenofóbie. Jednak pramenili z konfesionálnej odlišnosti a istej miery 
intolerancie, na strane druhej súviseli s akousi snahou mesta udržať náklonnosť, 
resp. neutralitu panovníka. Totiž i v období šírenia rekatolizácie si mohlo mesto 
za svoju lojalitu a vernosť panovníkovi a za neúčasť v protihabsburských 
povstaniach, udržať pozíciu významného centra protestantizmu. Je preto do istej 
miery pochopiteľné konanie predstaviteľov Prešova chrániacich mesto pred 
stratou dôvery panovníka, ktorý videl v Komenskom svojho odporcu 
agitujúceho proti Habsburgovcom u protestantských panovníkov počas 
tridsaťročnej vojny14. 

Na záver teda možno ohľadom problematiky intolerancie vo vnútri 
protestantizmu urobiť niekoľko konštatovaní. Fenomén intolerancie existoval 
medzi jednotlivými reformačnými učeniami, tak v začiatočnej fáze procesu 
reformácie, ako aj v období nastupujúcej rekatolizácie, kedy boli všetky z nich 
rovnako ohrozované katolicizmom. Miera intolerancie však nebola rovnaká ku 
všetkým učeniam. Kým v prípade predstaviteľov najradikálnejších hnutí 
(unitárov, anabaptistov, sobotistov) sa volili aj najtvrdšie opatrenia, medzi 
evanjelikmi a kalvínmi vzájomná nevraživosť prerástla v priebehu 17. storočia 
skôr do slovných útokov, vypočúvania, podozrievania, núteniu ku konverzii, 
prípadne vyhnaniu z dotyčného miesta. O intenzite vzájomnej intolerancie 
protestantských učení v priebehu 16. a 17. storočia svedčí fakt, že ešte aj na 
Ružomberskej synode evanjelickej cirkvi r. 1707 Daniel Krman striktne žiadal 
odsúdenie všetkých bludov, medzi nimi aj pietizmus, ktorých predstaviteľov 
nazval ,,líškami pustošiacimi vinicu Pánovu“15. 
Čo sa týka príčin intolerancie, bolo ich niekoľko. Prvým predpokladom 

netolerantnosti boli väčšie či menšie odchýlky v dogmatických tvrdeniach 

                                                 
14 KÓNYA, Péter: Comenius, a híres pataki rektor eperjesi kapcsolatai. In: Erdély nagyasszonya 
Lórántffy Zsuzsanna. Emlékülés a fejedelemasszony születésének 400. évfordulójára. Nyíregyháza 
: Periféria alapítvány, 2001. 
15 KVAČALA , Ján: Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1935, s. 296. 
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jednotlivých smerov, z ktorých nedokázali ich predstavitelia ani po mnohých 
dišputách upustiť resp. urobiť isté kompromisy. Ani snaha jednej strany 
o kompromis sa nie vždy stretla s akceptáciou daného učenia u druhej strany, 
ako to bolo v prípade Kalvína. Jeho snaženie priblížiť svoje učenie o Večeri 
Pánovej k Lutherovmu, ešte neviedlo k prijatiu kalvinizmu. Ďalšou príčinou 
intolerancie vo vnútri protestantizmu bola obrana vlastného učenia pred 
infiltráciou nových názorov, ktoré by v konečnom dôsledku viedli buď k zmene 
podstaty učenia alebo by naštartovali štiepny proces. Samozrejme to by 
znamenalo odchod časti veriacich a oslabenie pozície daného učenia. Bol to aj 
istý ,,boj o veriacich.“ Nesmieme zabudnúť, že nové učenia boli chápané ako 
herézy, odchýlky, proti ktorým treba bojovať všetkými možnými prostriedkami 
a tak zabrániť, aby sa z veriacich stali kacíri. V neposlednej miere značnú úlohu 
pri vzniku náboženskej intolerancie zohrali a aj dnes zohrávajú politicko-
spoločenské faktory. Ako už bolo vyššie naznačené vo vzťahu Komenského a 
Prešova bol nedostatok tolerancie voči iným motivovaný snahou o udržanie 
vlastnej pozície mesta ako jedného z centra protestantizmu.  

K otázkam tolerancie a intolerancie už v akejkoľvek oblasti ľudského života 
(ale hlavne v otázke náboženského vyznania) by záverom mala byť vyjadrená už 
len nádej, že sa história stane poučením pre prítomnosť a budúcnosť. 
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Intolerancia a 16.-17. századi protestantizmusban 
 
A tanulmány a protestantizmuson belüli intolerancia jelenségét, okait és 
sajátosságait vizsgálja. Bár az új tanítások alapvetıen dogmatikai és teológiai 
kérdésben külömböztek, de mégsem csak szóbeli vitákon igykezetek 
a reformátorok egymást legyızni, hanem gyakran előzésekkel, erıszak 
alkalmazásával, sıt halálra ítéléssel is. Ez a jelenség vigigkísérte 
a protestantizmus 16-17. századi történetét. Az intolerancia nem érintette 
egyformán az összes felekezetet: legrosszabb helyzete az unitáriusoknak, 
szombatosoknak, anabaptisnáknak és más kisebb felekezeteknek volt. 
A tanulmány a példák elemzése után igazolja, hogy a protestantizmuson belüli 
intolerancia több okra vezethetı vissza. Egyrészt a nagy reformátorok maguk 
sem tudtak vagy nem akartak kompromisszumokat kötni. Saját tanításuk 
kimunkálása közben máris hittételeik kétoldalú védelmére kényszerültek. 
Másrészt az intoleráns viselkedés az adott tanítás egységét volt hivatva 
megırizni, hiszen minden áron meg kellett akadályozni az egyház/felekezet 
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további szétdarabolólását. Az intolerancia harmadrészt abból fakadt, hogy az új 
tanításokat eretnekségnek és szektaságnak tekintették.  

A vizsgálat hosszabb esetettanulmánya Coménius Jánoshoz, a ,,nemzetek 
tanítójához“ kötıdik, aki a 17. század közepén látogatta meg Eperjest, a 
többségében evangélikus vallású szabad királyi várost. Coménius a cseh 
exulánsokhoz tártozott, és a Cseh Testvérek egyház tagja volt. Eperjesi 
tartózkodásaikor néhány híve felajánlotta neki a híres városi iskola rektori 
állását. Coménius hírneve és rátermettsége ellenére a városi tanács megtagadta 
beleegyezését. Coménius elutasitásában nem nemzetiségi okok vagy xenofóbia, 
hanem vallási és aktuális politikai kérdések játszottak döntı szerepet. 
A városatyák attól tartottak, hogy a Cseh Testvér egyház hívének befogadásával 
elvesztik a Habsburg uralkodóház támogatását, melyre a rekatolizáció idejében 
nagy szüksége volt a városnak. Az ı példája azt mutatja, hogy fontos szerepet 
játszottak az intolerancia megnyilvánulásaiban speciális lokális összefüggések, 
az aktuális társadalmi és politikai viszonyok is.  
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Intolerance in 16-17th century Protestantism 
 
This article studies the phenomenon, reasons and characteristics of intolerance 
within Protestantism. Although the new doctrines differed essentially in 
dogmatic and theological questions, but the reformers did not only try to defeat 
each other at oral debates, but often went as far as banishing, applying violence, 
or even sentencing to death. This phenomenon accompanied the history of 
protestantism throughout the 16th and 17th centuries. Not all denominations 
were equally subject to intolerance: the Unitarians, Sabbatarians, Anabaptists, 
and other minor religious groups were in the worst situation. Based on case 
studies the author proves that intolerance within protestantism had several 
reasons. On the one hand, the great reformers themselves had no intention or 
inclination to make compromises. During working out their own doctrines they 
were immediately forced to the bilateral protection of their dogmas. On the other 
hand, intolerant behavior was supposed to preserve the unity of the gived 
teaching, since they had to prevent the church/denomination from dissection at 
all cost. One further source of intolerance was that new teachings were 
considered to be heretic and dissentic. The example of Comenius — analyzed in 
the paper — illustrates that in this process the special local context as well as the 
relevant social and political conditions. 




