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Pázmány Péter és a protestáns vallásszabadság 
 
 
A tolerancia eszméjével az utóbbi években a nemzetközi szakirodalom számos 
alkalommal foglalkozott, több konferencia szólt errıl a témáról, s több kutató is 
hangsúlyozta a konfesszionális türelem kora újkori megjelenési formáinak, 
kezdeményezéseinek jelentıségét, az erre irányuló kutatások fontosságát. 
Nemrég Jürgen Habermas tartott e fogalom értelmezésérıl és jelentıségérıl 
nagysikerő elıadást a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia ünnepi 
ülésén.1 A neves filozófus világképek, értékek és elméletek rivalizálásának 
közegében látja elsırendően fontosnak a tolerancia érvényesítésének 
szükségességét. A kérdés másik német kutatója, Horst Dreitzel a kora újkori 
vallási türelmességrıl így fogalmazott: „Die begrenzte Toleranz des 
frühneuzeitlichen »Regimen christianorum« hatte im Verlauf des 17. 
Jahrhunderts viele Formen angenommen; die weitestgehende war die 
staatsrechtlich garantierte Duldung einer oder sogar mehrerer Konfessionen 
mit »exercitium publicum« neben einer »religio dominans« sowie der 
Zusicherung der privaten »libertas conscientiae«”.2 Eszerint tehát a legtágabb 
értelemben a mindenkori államilag preferált, uralkodó vallás mellett egyéb 
felekezetek vallásgyakorlási jogának illetve lehetıségének biztosítása is a 
tolerancia kezdeti formájának tekinthetı, ha nem is elvi, de legalább is 
gyakorlati értelemben. Ehhez a felfogáshoz csatlakozva felvetıdik a kérdés: 
vajon beszélhetünk-e a kora újkort illetıen, a hitviták közepette a tolerancia 
gondolatának valamiféle érvényesülésérıl a Kárpát-medence északi régiójában? 

                                                           
1 Jürgen HABERMAS, Wann müssen wir tolerant sein? Über die Konkurrenz von Weltbilder, 
Werten und Theorien. Festvortrag zum Leibniztag der Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften am 29. Juni 2002. A szöveget vö. http://www.bbaw.de/schein/habermas/html 
[letöltve: 2008. május] 
2 Horst DREITZEL, Toleranz und Gewissensfreiheit im Konfessioneller Zeitalter. Zur Diskussion im 
Reich zwischen Augsburger Religionsfrieden und Aufklärung, in Religion und Religiosität im 
Zeitalter des Barock, Hg. von Dieter BREUER, Wiesbaden, Bd. I, 1995, 127. 
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Bekapcsolhatók-e az itt lejátszódott események a vallási türelmesség európai 
elıtörténetébe? 

A válaszhoz esettanulmányként célszerőnek látjuk az alábbiakban annak 
vizsgálatát, miképpen foglalt állást a magyar jezsuita hittudós Pázmány Péter a 
protestánsoknak adható vallásszabadság kérdésében a 17. század elején, s 
véleménye miképpen játszott szerepet a multikonfesszionális régió 
egyháztörténetének és eszmetörténetének alakulásában. 
 
 

A bécsi udvar és a protestáns rendek 
 
1608. nyarán Mátyás fıhercegnek különlegesen nehéz egyházpolitikai döntést 
kellett hoznia: a protestánsok vallásszabadságának kérdésében kellett 
álláspontját kialakítania a közelgı országgyőlés elıtt, s ebben a dilemmában két 
tőz közé került. Egyfelıl a magyar és osztrák protestáns rendek hathatós 
érdekérvényesítésével kellett számolnia, azok pedig érthetı módon ragaszkodtak 
a bécsi békében rögzített szabad vallásgyakorlási jogukhoz, másfelıl azonban a 
magyar katolikus klérus és a pápai udvar erıteljes ellenállásába ütközött, 
minthogy a római egyház az 1606-os országgyőlés vallásügyi rendelkezését – 
amely a protestánsellenes 22. törvénycikket eltörölte – magára nézve sértınek 
tartotta. Igaz ugyan, hogy a „katolikus vallás sérelme nélkül” kitétel megjelent a 
szövegben, de ez a gyakorlatban nehezen volt értelmezhetı, a nemeseknek, 
várkatonaságnak és a szabad királyi városoknak adott szabad vallásgyakolási jog 
ezzel konfrontálódott. 

Ebben a kényes helyzetben a koronázás elıtt álló, designált magyar király öt 
neves katolikus teológust kért fel arra, hogy nyilvánítsanak véleményt a 
protestánsoknak adható vallásszabadság kérdésében, adjanak tanácsot az 
uralkodónak a politikai feszültség enyhítésében. Mint ismeretes, négy fıpap 
véleménye egyértelmően nemleges, elutasító volt. Melchior Klesl bécsi püspök, 
Johannes Grosthoman teológiai doktor, Giovanni Garzia Millino bíboros, pápai 
legátus, valamint egy nevét fel nem tüntetı fıpap adott tagadó választ a 
kérdésre, egyedül Pázmány válasza fogalmazott másként.3 A magyar jezsuita 21 
pontban sorolta fel azokat az érveket, amelyek szerinte a két nagy protestáns 
felekezet szabad vallásgyakorlásának engedélyezése mellett szólnak, az ellene 
felhozhatóakat pedig mindössze 11 pontban foglalta össze. Már ez az arány is 
eléggé beszédes, az argumentumok tartalma még inkább az. 

                                                           
3 Pázmány Péter összegyőjtött levelei, kiad. HANUY  Ferenc, Bp. 1910, I, 26–29. 
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De vajon mondhatjuk-e azt, hogy Pázmány állásfoglalása a vallási türelem 
jegyében fogant? Vajon a toleranciáról kialakított modern kori fogalmunknak 
megfeleltethetı-e az általa képviselt irányvonal? Az alábbiakban ezekre a 
kérdésekre keressük a választ egyrészt a memorandum egyes tételeinek 
mérlegelésével, másrészt a bécsi udvar egyházpolitikai intézkedéseinek 
figyelembe vétele révén. 
 
 

Pázmány memoranduma 
 
A pázmányi memorandum elsı tétele kimondja, hogy „a magyarok a törökökkel 
és a tatárokkal nagy és szoros szövetségben vannak, és inkább alávetnék 
magukat a törököknek, semhogy a vallásszabadságuktól megfosztani engedjék 
magukat”.4 Hozzátehetjük, hogy ez nyilván Erdélyre vonatkozik, a Bocskai-féle 
Bécs-ellenes szabadságküzdelem visszhangja, általában a magyarságra nézve 
túlzás lenne, arra azonban eléggé súlyos érv, hogy a Habsburg-uralkodó kellıen 
mérlegelje a belsı feszültség növelésének veszélyét. Mint tudjuk, a dinasztia 
mindenképp el akarta kerülni a magyar protestáns rendekkel történı esetlges 
újabb konfliktust, s ez a szándék már önmagában is elegendı lehetett a 
döntéshez, Pázmány érvelésének tehát szükségképpen kedvezı fogadtatásra 
kellett találnia a bécsi udvarban. 

A továbbiakban a magyar jezsuita véleményében bibliai érvelés következik: 
eszerint a Szentírás tiltja ugyan a hamis vallások megtőrését, azonban ez 
Pázmány szerint csak az új és még meg nem gyökerezett religiókra vonatkozik, 
nem azokra, amelyeket egyes fejedelmek már korábban engedélyeztek, így 
azokat most utólag már nem indokolt betiltani. 

A beadvány 6. pontja ugyancsak figyelemre méltó: itt arra utal Pázmány, 
hogy az országtól távol élıknek könnyő mereven elzárkózniok a vallásszabadság 
kérdésében, de ha a helyszínen lennének, ık is másként vélekednének. Ez a 
megfontolás is bizonyítja, hogy érveit nem elméleti álláspontból fogalmazta 
meg, hanem nagyon is empirikus szemlélettel, az eleven élet, a politikai 
gyakorlat hatása alatt érlelte ki ıket. Jól ismerte a királyság vallási helyzetét, 
ellentétben a külföldrıl ítélkezı teológusokkal. Éppen ez a realitásérzék kezdte 
ıt Forgách érsek irányvonalától eltávolítani, ez segítette ıt abban, hogy késıbb, 
érsekként egyházpolitikai téren sikereket érhessen el. 

Miként az árvizet és a szélvészt sem lehet feltartóztatni – érvel tovább 
Pázmány –, a már széltében elterjedt tévtanoknak sem lehet puszta tiltással 
                                                           
4 „Hungari cum Turcis et Tartaris magnam et strictam habent confoederationem, et potius eligent 
Turcis se subiicere, quam libertate Religionis privari.” uo. 26. 
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útjukat állni. Egyébként sem csupán azt kell tekintetbe venni, mi a jogos, hanem 
azt is, mi a de facto reális helyzet: „Non semper et ubique tam attendendum est, 
quid Juris, quam quid de facto opus sit, et quid expediat”. Erre bibliai példákat 
hoz fel, Áron, Dávid, valamint a szent tüzet titokban tápláló ókori zsidóság 
példáját, amelyek mind a fennálló körülményekhez alkalmazkodás ésszerőségét 
mutatják. 

Érvrendszerébıl nem marad ki a külpolitikai körkép sem: V. Károly 
császárra hivatkozik, aki megtehette volna, hogy a lutheranizmust betiltja, de 
nem tette, mert belátta, hogy erıszakos fellépése sokkal több bajt, s jóval 
kevesebb eredményt hozott volna. A cseh királyokat ugyancsak azért említi, 
mert – szerinte helyesen – szemet hunytak a husziták és pikarditák szektáinak 
mőködése fölött a béke érdekében, de még az abszolút katolikus spanyol 
uralkodó sem zárkózott el engedményektıl vallási téren, hogy ezzel elkerülhesse 
a háborút. Számos közép- és észak-európai országban a protestantizmus mellett 
tovább él és erısödni látszik a katolicizmus, nem kell tehát attól tartani, hogy 
elenyészik a római religió. Sıt – hangzik a végsı érv – még inkább az 
remélhetı, hogy a vallásszabadság mellett a katolikus rendek is buzgóbban 
fogják vallásukat gyakorolni, mindent megtesznek erısítése érdekében s régi 
fényében fog ragyogni a hagyományos „Ecclesia Catholica”. 

Az ezt követıen felsorolt ellenérvek csoportjába inkább elméleti jellegő 
megfontolások kerültek. Mindenekelıtt az, hogy „ac falsa Religio maximum 
malum est in mundo”, azaz a téves vallás a legrosszabb dolog a világon. 
Továbbá: általában a jó cél érdekében sem szabad rosszat cselekedni vagy rossz 
ügyet támogatni, már pedig az eretnekség lelki rabszolgaság, s ez rosszabb a 
török fogságban sínylıdık testi rabságánál is. Az uralkodóknak kötelességük az 
igaz hitre vezetni népüket, példaként Szent Istvánt, Nagy Károlyt és Mátyás 
királyt említi, akik az eretnekség ellen felléptek, és népüket a religio recta útjára 
és irányába vezették. Általában tehát ez lenne az uralkodók kötelessége – szőri 
le befejezésül Pázmány memoranduma. 

Ha mármost a két érvrendszert egymás mellé állítjuk, aligha kétséges, hogy 
az utóbbi argumentumok nem gyengítik a részletesebb s nagyon is konkrét 
helyzetértékelést, amelyet a korábbi 21 pont megfogalmazott, így a 
memorandum végkicsengése aligha lehetett kétséges az uralkodó elıtt, aki így 
jelentékeny támpontot kapott a vallásügy rendezéséhez. 

A 17. század elején az európai katolikus táboron belül kirívó, szokatlan volt 
az ilyen felfogásnak a hangoztatása. A szakirodalom már eddig is többször 
foglalkozott ennek az álláspontnak az értelmezésével. Benda Kálmán 
magyarázata értelmében a magyar jezsuita itt a realitás talaján állva alakította ki 
nézetét, nem azt nézte, „hogy mit szabad, hanem hogy mit lehet tenni”. Szerinte 
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Pázmány „azáltal válhatott a magyar katolikus egyház újjáteremtıjévé, hogy 
felismerte a hazai társadalmi fejlıdés irányát, s a megtörés politikája helyett a 
rendek megnyerését választotta.”5 Az újabb katolikus egyháztörténeti 
összefoglalás ezt azzal a megfigyeléssel egészítette ki, hogy a nemet mondó 11 
teológiai érv világossá teszi megfogalmazójuk szilárd kitartását a katolikus 
hittételek mellett, viszont a másik, bıségesebb érvcsoport a fennálló politikai és 
konfesszsionális helyzet reális ismeretében ad útmutatást az uralkodó számára.6 
Hargittay Emil ezzel kapcsolatban több esetben is azt hangsúlyozta, hogy a 
vallásszabadság mellett szóló 21 ratio a történelembıl és a politikai 
gyakorlatból származik, ezzel szemben az ellene felhozott érvek elméleti 
(teológiai) jellegőek, s ezt az engedékeny álláspontot a koronázás elıtt álló 
Mátyás fıherceg nyilvánvaló örömmel és megkönnyebbüléssel fogadta.7 Péter 
Katalin szerint Pázmány „a protestantizmusban olyan valóságot látott, amellyel 
együtt kell élnie. Emögött a felismerés mögött volt realitásérzék, a mindennapi 
életbıl nyert sok tapasztalat, a törvények tisztelete, talán még ifjúkori emlékek 
hatása is. De akármivel magyarázható, bizonyosan különbözött sok fıpap 
felfogásától.”8 

Mindezek a megfigyelések és megállapítások kétségkívül találóak, azonban 
jelen témánk szempontjából élesebben fogalmazva mégis célszerő feltennünk a 
kérdést: beszélhetünk-e tehát vallásos toleranciáról Pázmánynak ezen egyedi 
véleménye, fıpaptársaitól eltérı állásfoglalása kapcsán? 
 
 

Tolerancia: elv vagy gyakorlat? 
 
Ha a vallási türelem fogalmát a felvilágosodás korában kialakult értelemben 
vesszük, akkor elvszerően megfogalmazott toleranciáról jelen esetben nem lehet 
szó, mivel az valamennyi vallás és felekezet egyenrangúságának feltétel nélküli 
elismerését tételezné fel. Errıl azonban a konfesszionalizmus korában beszélni 

                                                           
5 BENDA Kálmán, Pázmány Péter politikai pályakezdése, MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztályának Közleményei, 1979, 278–279. 
6 İRY Miklós–SZABÓ Ferenc, Pázmány Péter, in Válogatás mőveibıl, bev. tanulmány, Bp. 1983, 
36. Korábban ugyanerrıl írt SÍK Sándor, Pázmány, az ember és az író, Bp. 1939, 68–69. 
7 Hargittay Emil, A politikai elmélet Pázmány tevékenységének hátterében, in Pázmány Péter 
emlékezete, szerk. LUKÁCS László S.J. és SZABÓ Ferenc S.J., Róma, 1987, 424; Uı., Opposition, 
gegenseitige Anregung und Integration im Wirken von Péter Pázmány, in Zentraleuropa. Ein 
hybrider Kommunikationsraum, Hgg von Helga MITTERBAUER und András F. BALOGH, Wien, 
2006, 49–61. 
8 PÉTER Katalin, Pázmány Péter és a protestánsok, in Papok és nemesek. Magyar 
mővelıdéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdıdı másfél évszázadból, Bp. 1995, 183. 
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anakronizmus lenne, ekkor még mind a katolikus, mind a protestáns fél 
meggyızıdése, hogy csakis egyetlen úton lehet eljutni az üdvösséghez.9 A 
vallásos tolerancia és a vallásszabadság azonban két különbözı fogalom, a 16. 
századi Erdéllyel kapcsolatban például ma már a nemzetközi szakirodalom is 
vallásszabadságról (libertas Religionis, Religionsfreiheit) beszél, ami azonban 
itt és ekkor elsısorban politikai és jogi, s csak másodsorban lelkiismereti 
kategória.10 Igaz ugyan, hogy egy újabb megfontolás a négy recepta religio 
erdélyi elvi megfogalmazását csak a 16. század utolsó évtizedében látja 
bizonyítottnak, ez azonban nem sokat változtat a tény jelentıségén, mivel a 
politikai és jogi indíttatású vallásszabadság (s a gyakorlatban eltőrt 
vallásgyakorlás) is lépcsıfokot jelentett az elvi tolerancia irányába.11 

Pázmány számára is evidencia volt, hogy az üdvözüléshez csak egyetlen út 
vezethet, s így a dogmatika, a hittételek megfogalmazása, a via salutis kijelölése 
terén semmiféle engedményt nem tett, viszont a fennálló társadalmi, politikai, 
egyházügyi helyzetben meglátta a kompromisszum lehetıségét, s azon 
felekezetek szabad vallásgyakorlata mellett foglalt állást, amelyeknek egyébként 
hitrendszerével és devóciós gyakorlatával nem értett egyet. A kor ismeretében 
azonban ez az álláspont kiemelkedıen rugalmas és perspektivikus abban az 
értelemben, hogy kizárja az erıszakot, s nem a fegyver erejével, hanem az 
érvelı szó, azaz a retorika hatásával véli céljait elérhetınek, saját konfessziója 
érdekét szolgálhatónak.12 Talán nem túlzás, ha azt mondjuk: ez végül is a 
tolerancia felé vezetı út egyik lépcsıfoka, történelmileg kikerülhetetlen 
állomása a vallási türelem modern fogalmának kialakulásához vezetı úton. 
Miként a német szakirodalom fogalmaz: a domináns felekezet árnyékában egyéb 
konfessziók megtőrése nem más, mint „Toleranz im Übergang zur 
Aufklärung.”13 

Az események késıbbi menete azt jelzi, hogy Pázmány véleménye katolikus 
kortársaihoz képest egyrészt kirívóan merész volt, ugyanakkor hosszabb távon 

                                                           
9 BITSKEY István, Pázmány korai vitairatai a keresztény egységrıl és az iszlámról, in uı., Virtus és 
religió. Tanulmányok a régi magyar irodalmi mőveltségrıl, Miskolc, 1999, 138. 
10 Krista ZACH, Stände, Grundherrschaft und Konfessionalisierung in Siebenbürgen. Überlegungen 
zur Sozialdisziplinierung (1550–1650), in Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen 
des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Hgg. 
Joachim BAHLCKE, Arno STROHMEYER, Stuttgart, 1999, 368. 
11 BALÁZS Mihály, Felekezetiség és fikció, Bp. 2006, 36. Itt jegyezzük meg, hogy a protestáns 
konfessziókat legalizáló tordai országgyőlés nem a katolicizmust tiltotta, hanem a bálványimádást, 
amit természetesen a „római religió” hívei is szigorúan elutasítottak. 
12 Vö. errıl BALÁZS Mihály véleményét: Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén, Bp., 
1988, 190 (Humanizmus és reformáció, 14). 
13 DREITZEL, i.m. 127. 
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az általa mutatott út vált járhatóvá. Mint köztudott, az 1608. évi országgyőlés a 
Pázmány által javasolt megoldást választva döntött az evangélikus és református 
felekezet vallásszabadságának biztosítása mellett, Mátyás fıherceg hálás 
lehetett, amiért az amúgy is elkerülhetetlen kompromisszumhoz ilyen irányú és 
mértékő támogatást kapott. A protestánsok is örömmel fogadhatták a rájuk 
nézve kedvezı döntést, ugyanakkor a katolikus fél számára is megmaradt az 
esély pozícióinak visszanyerésére, elkerülhetı lett a protestáns rendek és a török 
hatalom politikai közeledése. 

Nagyfokú elégedetlenségét váltott ki viszont a döntés a pápai udvarban, ahol 
egyes vélekedések szerint a „pogány muzulmánok” és az „eretnek 
protestánsok” között nem tettek különbséget, az ottani felfogás szerint a budai 
pasa janicsárjai és a református hajdúk egyformán ellenségnek számítottak. 
Róma egészen odáig ment el, hogy II. Mátyás ellen a következı évben 
kiközösítést foganatosított a pápai potestas indirecta szellemében, s noha ez a 
Róma és Bécs számára egyaránt kényelmetlen helyzet csak rövid ideig tartott, s 
a határozatot akkor is titkosan kezelték, kihirdetése nem történt meg, mégiscsak 
elvezetett odáig, hogy az uralkodónak több ponton visszakoznia kellett. Ez 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a katolikus egyház meg tudta tartani pozícióit s 
a következı évtizedben – majd fıként Pázmány érseksége idején – érdemleges 
újjászervezése, modernizálása megkezdıdhetett.14 Ha az európai 
konfesszionalizálódás 17. századi folyamatát az újabb szakirodalommal 
összhangban modernizációs folyamatnak tekintjük,15 akkor a Pázmány által 
képviselt felfogás korszerőnek tekinthetı, minthogy a Kárpát-medence 
mőveltségének katolikus komponensét épp azáltal tette versenyképessé, hogy 
elismerendınek nyilvánította a protestáns felekezetek legális mőködését is. 
Méghozzá nem csupán a magyar, hanem a térség szlovák lakosságát is 
igyekezett bevonni a katolicizmusnak e modernizációs folyamatába, ennek a 
törekvésnek a jele, hogy késıbb közismert teológiai szintézisét, a Kalauz-t 
                                                           
14 TUSOR Péter, Az 1608. évi törvények a római inkvizíció elıtt: II. Mátyás kiközösítése, Aetas, 
2000/4, 89–105, valamint Uİ., Purpura pannonica. Az esztergomi "bíborosi szék" kialakulásának 
elızményei a 17. században, Bp.–Róma, 2005, 76 (Collectanea Vaticana Hungariae, 3). 
15 Wolfgang REINHARD, Gegenreformation als Modernisierung: Prolegomena zu einer Theorie des 
konfessionellen Zeitalters, Archiv für Reformationsgeschichte, 1977, 226–252; Uİ., Reformation, 
Counter-Reformation and the Early Modern State. A Reassessment, Catholic Historical Review 
75, 1989, 383–404; Heinz SCHILLING , Die katholische Konfessionalisierung. Münster, 1995 
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 135); Uı., Confessionalisation and the Rise of 
Religious and Cultural Frontiers in Early Modern Europe, in Frontiers of Faith. Religious 
Exchange and the Constitution of Religious Identities 1400–1750, ed. by Eszter ANDOR, István 
György TÓTH, Bp. CEU, 2001, 21–35; TUSOR Péter, A katolikus felekezetszervezıdés problémái 
az 1630–1640-es évek fordulóján, in Mezıváros, reformáció és irodalom, szerk. SZABÓ András, 
Bp. 2005, 113–137 (Historia litteraria, 18). 
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lefordíttatta anyanyelvükre („na obecnú slovenčinu” ), nyilvánvalóan a szlovák 
evangélikus értelmiség megnyerését célozva meg ezáltal.16 

Miként Pázmány politikai pályakezdése, úgy egész késıbbi tevékenysége azt 
bizonyítja, hogy a pattanásig feszült légkörben az egyedül lehetséges, 
kompromisszumos megoldásra törekedett, politikai egyensúlyra a rendek és az 
uralkodó között, a nemesi privilégiumok – közöttük a protestánsok szabad 
vallásgyakorlási jogának – sérelme nélkül biztosítani a katolikus Habsburg-
király hatalmát. Ezért hangsúlyozta írásaiban késıbb is mindig a törvényesség, a 
magyar alkotmány tiszteletét, ami mindkét felet egyaránt kötelezte. Csupán 
ilyen légkör biztosíthatott számára teret ahhoz, hogy szellemi fegyverekkel, 
meggyızéssel, szóval és tollal, fáradhatatlan térítı tevékenységgel, papok 
kiképzésével és iskolák alapításával, nyomdák és könyvtárak támogatásával, a 
mőveltség terjesztésével törekedjen végsı céljának, a magyar nemesség belülrıl 
történı szellemi meghódításának elérésére.17 Az 1608-as év eseményei 
alighanem végleg meggyızték róla, hogy ez az egyetlen járható út, csakis ezen 
célszerő haladnia az ország felekezeti viszonyainak az ı egyháza számára is 
kedvezıbb, békés úton történı átalakítása felé. Ugyancsak ebben a szellemben 
fogant késıbbi, közismert vélekedése Erdély önállóságáról, amelyet Kemény 
János hitelesnek tekinthetı megjegyzése örökített meg.18 Pázmány felfogása, az 
1608-as memorandumban kifejtett álláspontja végsı soron azt eredményezte, 
hogy a tolerancia közép-európai elıtörténete egy epizóddal gyarapodhasson, s 
annak egy sajátos változata e régió egyházpolitikai múltjának térképén 
megjelenhessen. 
 
 

                                                           
16 KÄFER István, Az Isteni Igazságra Vezérlı Kalauz 1634-es szlovák fordításának kézirata, 
Világirodalmi Figyelı, 1959, 176–180; Uİ., Peter Pázmań a protestanti, in Trnava a rozvoj 
kultúry, Trnava, 1998, 97–100; István BITSKEY, Katholische Erneuerung im europäischen Kontext: 
Der Fall Oberungarns im 17. Jahrhundert, in The First Millennium of Hungary in Europe, ed. by 
Klára PAPP, János BARTA, Debrecen, 2002, 362; Uİ., Mars és Pallas között (Múltszemlélet és 
sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban), Debrecen, 2006, 138. 
17 BITSKEY István, Pázmány Péter, Bp. 1986, 75–82 (Magyar História Életrajzok); Uİ., 
Katholische Erneuerung im europäischen Kontext: der Fall Oberungarns im 17. Jahrhundert, in 
The First Millennium of Hungary in Europe, ed. by Klára PAPP, János BARTA, Debrecen, 2002, 
349–364; Jozef ŠIMONČIČ, Peter Pázmán a rekatolizácia, in Problematika cirkevných dejín 1517–
1681 na Slovensku (v Uhorsku), ed. Dušan ČAPLOVIČ, Bratislava, 2001, 101–124. 
18 HARGITTAY  Emil, Pázmány Péter hiteles jellemzése Kemény János önéletírásában, in Vigilia, 
1985, 778–783; Uİ., "nincs oly rossz könyv, melyben semmi jó nem találtatnék". A tolerancia és 
az ökumenizmus gondolata Pázmány Péter mőveiben, in A XIX. század vonzásában. Tanulmányok 
T. Erdélyi Ilona tiszteletére, szerk. KICZENKO Judit, THIMÁR  Attila, Piliscsaba, 2001, 67–73. 
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István Bitskey 
 

Peter Pázmány a náboženská sloboda protestantov 
 
Príspevok vychádza z predpokladu, že za začiatočnú formu tolerancie možno 
považovať tú skutočnosť, že popri štátnom, resp. panovníkom preferovanom 
náboženstve mali aj iné spoločenstvá právo hlásiť sa k svojmu náboženskému 
vyznaniu. Takáto situácia nestanovuje teoretické vymedzenie pojmu, ale 
ukazuje jednu z foriem realizácie tolerancie v praxi. Cieľom môjho príspevku je 
nastoliť otázku, či možno v období raného novoveku, v období mnohých 
náboženských diskusií hovoriť o uplatnení myšlienky tolerancie v priestore 
Karpatskej kotliny. Je otázne, či možno udalosti odohrávajúce sa počas daného 
obdobia, považovať za začiatok náboženskej tolerancie. Ďalej budem skúmať, 
akú pozíciu zaujal uhorský jezuita, vedec Peter Pázmaň, k otázke náboženskej 
slobody v 17. storočí a do akej miery zohrali jeho názory úlohu v náboženskom 
a duchovnom vývine tohto multikonfesionálnom regiónu. 

Arciknieža Matej musel roku 1608 priniesť skutočne ťažké cirkevno-
politické rozhodnutie: na blížiacom sa sneme musel zaujať jednoznačné 
stanovisko k otázke náboženskej slobody. V tejto dileme sa dostal medzi dve 
polia: ne jednej strane počítal s evidentnou snahou uhorských a rakúskych 
protestantských stavov o zachovanie svojho práva na slobodu náboženského 
vierovyznania, ktorý zakotvoval Viedensky mier. Na strane druhej však tento 
ústupok voči evanjelikom a kalvínom vyvolával veľkú nevôľu u uhorského 
katolíckeho kléru a pápežského dvora. Uhorský kráľ, stojací pred korunováciou 
v tejto komplikovanej politickej situácii, požiadal piatich významných 
katolíckych teológov o vydanie stanoviska k otázke udelenia náboženskej 
slobody protestantom, a tak dopomohol k zmierneniu politického napätia. Ako 
je známe, jednoznačne odmietavú odpoveď dali štyria z nich: viedenský biskup 
Melchior Klesch, doktor teológie Johannes Grosthoman, kardinál a pápežský 
legát Giovanni Garzia Millino a ešte jeden vysoký cirkevný hodnostár, ktorého 
meno však nie je známe. Jedine odpoveď Petra Pázmaňa znela odlišne. Uhorský 
jezuita v 21 bodoch vymenoval argumenty v prospech udelenia práva na 
slobodu náboženstva dvom veľkým protestantským učeniam; proti udeleniu 
práva hovorilo podľa neho 11 argumentov. Z tohto pomeru je zrejmé, že 
Pázmány sa vyslovil kladne v otázke udelenia náboženskej slobody dvom 
najväčším protestantským vierovyznaniam. 

V situácii tureckého nebezpečenstva nepovažoval za rozumné riskovať 
spojenectvo protestantských stavov so sultánom proti Viedni. Ďalším 
argumentom bolo, že ani zákazom protestatského učenia sa v žiadnom prípade 
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nezabráni jeho šíreniu. Dianie v krajine jednoznačne svedčilo v prospech 
náboženskej slobody, ktorá by zabránila drobeniu kresťanského tábora v boji 
proti islamskému nebezpečenstvu. Pázmány sa v odvoláva aj na cisára Karola 
V., ktorý v nemeckých štátoch dovolil šírenie Lutherovho učenia. Medzi jeho 
argumentmi bola aj skutočnosť, že aj katolíkov by povzbudzovalo k silnejšej 
viere, ak by mali súťažiť s protestantmi. Nie zákazom, nie násilím, ale iba 
morálnou prevahou katolíckeho náboženského života by slúžili veci 
rekatolizácie. Na tomto sa dá dosiahnuť úspech výchovou, pozdvihnutím 
vzdelanosti. 

Neskoršie udalosti ohlasovali, že Pázmányov názor vo vzťahu ku jeho 
katolíckym súčasníkom bol príliš smelý, no v ďalšej budúcnosti ukázal zhodnú 
cestu. Snem r. 1608 rozhodol v zmysle Pázmányovho návrhu o nastolení 
náboženskej slobody, arcivojvoda Matej dostal podporu pre kompromis. Aj 
protestanti s radosťou prijali pre nich priaznivé rozhodnutie, pre katolícku 
stranu však ostala možnosť znovuzískania ich pozícií. 

Stanovisko uhorského jezuitu bolo ojedinelým v dobe náboženskej 
intolerancie 17. storočia, keď každá z konfesií považovala svoju cestu za 
správnu k dosiahnutiu spásy. Aj keď za náboženskú slobodu rozhodol nie na 
ideovom, ale na politickom základe, jeho názor mal praktický dosah aj v oblasti 
konfesionálnej tolerancie, a tak prispel k tomu, aby tolerancia v strednej Európe 
napredovala a aby v náboženskej politike v našom regióne vznikla jej špecifická 
podoba. 
 
 
István Bitskey 
 

Péter Pázmány and the Protestant Freedom of Religion 
 
The starting concept of the article is that beside the state-favored religion, 
securing the right and possibility of practising religion for other denominations 
can be considered early forms of tolerance. This is not the theoretical 
interpretation of the phenomenon of tolerance, but one of the forms of its 
practical manifestations. As a case study, based on the memorandum of Péter 
Pázmány, the Hungarian Jesuit theologian, which he worked out in the early 
17th century, it scrutinizes the issue whether in the midst of polemics we can 
speak of any manifestation of the idea of tolerance in the Northern region of the 
Carpathian basin? The origins of the document are known: in the summer of 
1608, when Archduke Matthias had a particularly tough church political 
decision to make: he had to take sides regarding the freedom of religion of 
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Protestants prior to the approaching Parliamentary session. He asked five 
renowned Catholic theologians to make a statement in the question, and give 
advice in order to release political tensions. Four high priests were clearly 
rejective, as opposed to Pázmány who made a list of 21 arguments supporting 
the idea of granting freedom of religion for the two great Protestant 
denominations, whereas the counter arguments in a list of 11. Based on the 
memorandum and its historical consequence, the paper concludes that, although 
Pázmány made a political decision about the Protestants’ free practice of 
religion instead of a theoretical one, his decision practically pointed towards 
denominational patience, thus contributed to enriching the history of tolerance 
in Central-Eastern Europe, and allowing a unique variant of it to appear in the 
religious history of this region.  



 

 




