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első kétharmada olyan konkrétan körülhatárolható, szerves 
fejlődési egységet képez, amely csakis így — és nem az iro-
dalomtörténeti gyakorlat által sokszorosan széttagolt formájá-
ban - nyújt teljesebb lehetőséget a kor irodalmi fejlődésének 
hiteles láttatásához. Eme átfogó fejlődési egységben szemlélt 
irodalmi folyamat — benne Gyöngyösi működése és hatása — 
sokkal közelebb visz újabb irodalmunk fájón emlegetni szokott 
,,rövidgyökerűségé"-nek helyesebb látásához, sőt korrigálá-
sához. 

GYENIS VILMOS 

BALÁSFI TAMÁS ÊS PÁZMÁNY PÉTER 
POLITIKAI NÉZETEI1 

Több, mint húsz éve annak, hogy Wittman Tibor hang-
súlyozta a magyarországi államelméleti tudományosság kezde-
teinek feldolgozatlanságát.2 Azóta ugyan született néhány 
résztanulmány,3 a kérdéskör átfogó elemzése azonban még 

1 A Politikai gondolkodás és történetszemlélet a reneszánsz korában 
c. konferencián (Visegrád, 1978. május 15-21. ) elhangzott előadás kis-
mértékben átdolgozott változata. A jegyzeteket 1979. március 31-én 
zártam le. 

'Wittman Tibor: A magyarországi államelméleti tudományosság 
XVII. század eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. Lipsius. 
FK 1957.53. 

'Időrendben: Laskai János válogatott művei. Sajtó alá rend., bev., 
jegyz. Tarnóc Márton. Bp. 1970. 1 3 - 6 1 . - Benda Kálmán: A kálvini 
tanok hatása a magyar rendi ellenállás ideológiájára. Bp, 1971. 
3 2 2 - 3 3 0 . - Köpeczi Béla: A magyar politikai irodalom kezdeteihez. 
Kovacsóczy Farkas Dialógusáról In: К. В.: Függetlenség és haladás. Bp. 
1977. 1 3 - 3 0 . - Bónis György: Révay Péter De sacra corona com-
mentariusának keletkezése. (Elhangzott A magyarországi barokk kez-
detei c. tudományos ülésszakon, Győr, 1977. május 1 1 - 1 4 . ) - Benda 
Kálmán: A kálvinizmus hatása a magyar politikai gondolkodásra. El-
hangzott az l-es jegyzetben említett konferencián. - Tóth Tibor: 
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mindig várat magára. Az el- illetve kifelejtett müvek között 
található Balásfi Tamás egyik írása is. A De fidelitate sub-
ditorum erga principes4 című, 1620-ban Bécsben „Typis 
Matthaei Formicae" megjelent nyolcadrét nagyságú, 144 levél-
ből álló latin nyelvű műről csak néhány mondatnyi általános-
sággal emlékezik meg a szakirodalom.5 Balásfi művének elem-
zésével elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
Pázmány nézeteinek egyszerűen csak szócsöve volt a „kolléga" 
abszolutizmus-teóriája, avagy a 17. század eleji magyarországi 
politikában fontos szerephez jutó érsek Balásfitól különböző 
elvi alapokon építette-e föl politikai gyakorlatát? 

Balásfi II. Ferdinándnak ajánlott könyvében az uralkodói 
hatalom elméleti és gyakorlati (magyarországi) jelentőségét és 
fontosságát törekszik igazolni. Tíz fejezetben6 kifejtett művé-

Erdélyi királytükör (Pataki Füsüs János: Királyok tüköré). Elhangzott 
az MTA Irodalomtudományi Intézetben 1979. március 21-én. - Egy 
múlt század végi összefoglalásban nagyon változatos áttekintés olvas-
ható a XVII. századi politikai irodalomról: Ballagi Géza: A politikai 
irodalom Magyarországon 1825-ig Bp. 1888. 2 8 - 4 7 . 

4 RMK III. 1282. A Balásfi-idézeteket mai helyesírással közöljük, az 
eredeti nagybetű használatát megtartva. 

5Szabó Ignác: Balásfi Tamás élete és munkái. Bp. 1897. 4 7 - 4 8 . -
Sík Sándor: Pázmány az ember és az író. Bp. 1939. 4 3 0 - 4 3 1 . - Szekfű 
Gyula: (Hóman-Szekfű) Magyar történet. V. könyv, 2. rész. IV. Bp. 
1943. 25. - Ferdinándy Mihály: Pázmány, az államférfi. Katolikus 
Szemle, 1970. Klny-ban: 12. 

6 Balásfi: i. m. I. De nomine principis (2a), II. De nomine 
subditorum (4b), III. Quid sit fidelitas (6b), IV. Unde oriatur obligatio 
fidelitatis Subditorum eiga Reges (9b), V. Quomodo contrahant fide-
litatis obligationem erga Reges, et illi Subditi qui adsunt, et illi qui non 
intersunt Regiae electioni, et coronationi (23a), VI. De bono fidelitatis, 
et infidelitatis malo, erga Reges, in Regno, et Republica (49a - a 
levélszámozás itt hibás, a kétszer egymásután eló'forduló 49-es levél 
közül az elsőn kezdődik a Caput VI.), VII. De magnitudine Regiae 
dignitatis (60b), VIII. De favore divino erga eos qui suis Regibus sunt 
fideles (84a), IX. De variis fidelium erga Reges Subditorum actionibus, 
et fidelitatis argumentis (91b), X. De gravissima Divina ultione contra 
infideles Regum Subditos (114a). 
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nek legfőbb mondanivalója, hogy a fejedelem az országa terü-
letén élő valamennyi alattvaló fölött megfellebbezhetetlen 
egyeduralkodó. Az alattvalók közé a társadalom minden tagját, 
az egyházi és világi méltóságokat is beleérti.7 Az alattvalók 
feltétlen hűséggel tartoznak fejedelmünknek. Az alattvalói 
hűség, amely többet ér a földi gazdagságnál, Balásfi kulcs-
fogalma; a hűséggel kapcsolatos kérdésekre építi föl elméletét. 
A hűség kötelesség, „sicut Deus et naturae nostrae indidit, et in 
Scripturis Sacris edidit".8 Ebben a több helyen is kijelentett 
premisszában ragadható meg Balásfi egész felfogásának alapja. 
Az általa felvázolt államrend a természet törvényéből és a 
természet teremtőjétől, Istentől ered. Amint a továbbiakban 
kifejti, a hűséggel fönntartható a köztársaság,9 hiszen a hűség a 
törvény szinonimájaként értelmezett igazság alapja.10 Mivel a 
széthúzás anyja a hűtlenség,11 az összetartásé pedig a hűség, 
csak ettől növekedhetnek az országok; a hűtlenség ezzel szem-
ben pestis módjára elemészti a királyságokat.12 Az ország 
nyugalmának feltétele az állandóság, ezé pedig a hűség.13 A hű 
alattvalókat még az ellenség is titkolt tisztelettel szemléli.14 A 
Bibliát és szent Tamást idézve állapítja meg Balásfi, hogy csak 
a színlelés nélküli „ex animo et bono voluntate" táplálkozó 
hűség lehet minden további jónak alapja.15 A fejedelem iránti 
hűség jogilag is kötelez, hiszen a királyválasztáskor és a koroná-
záskor erre az alattvalók esküt tettek, amit meg kell tartani.16 

Magyarországon kizárólag Ferdinándot illeti meg az alattvalói 

' U o . 5a—b. 
"Uo. 22a. 
' U o . 7b. 

I "Uo. 54b. 
I I Uo. 56a. 
1 2 Uo. 51a. 
1 3 U o . 7a. 
1 4 Uo. 58a—b. 
1 5 U o . 10a-b. 
1 6 U o . 8a. 
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hőség,17 más király nem választható — jelenti ki Balásfí, 
konkrét utalással Bethlen Gábor ellen.18 Az alattvalók közül a 
társadalmi hierarchiában magasabba^ állót sem követheti 
hűtlenségében az ( alacsonyabban lévő.19 Egyébként pedig 
minél felsőbb hivatalt visel valaki, annál példamutatóbbnak 
kell lennie a hűségben.20 

Külön fejezetet szánt Balásfí annak a kérdésnek, hogy a 
királynak azok az alattvalók is hűséggel tartoznak, akik annak 
megválasztásánál és koronázásánál nem voltak jelen, hiszen 
fölötteseik képviselték őket.21 Ugyan hűség elvben csak egy-
fajta létezik,2 ám az állapottól, környezettől függő gyakorlati 
megnyilvánulása többféle lehet A könyv IX. Caputjában ezek 
fő típusairól (királyi tanácsadók, hadvezérek, katonák, köve-
tek) és kötelességeikről esik szó. A hűséges alattvalókkal körül-
vett, szilárd békéjű ország Balásfí szerint az isteni hatalom 
imitációja.2 3 

Az elmondottakból logikusan következnek a hűtlenséggel 
kapcsolatos megállapításai is. Mivel a hatalom isteni eredetű, 
aki ennek ellene áll, Istennek áll ellen.24 Az isteni büntetés 
ebben az esetben természetesen nem marad el: az erkölcsi 
megszégyenülést (ahogy Balásfí nevezi: az „első halált") 
hamarosan követi a természetes, testi halál.25 De Magyar-
ország törvényei még ennél is tovább mennek a hűtlenség 

" U o . 4 2 a . 
1 8 Uo. 47a. 
" U o . 138a. 
" U o , 60a. 
2 1 A Caput V-ben különösen 42b-46a (ez utóbbi levél számozása az 

eredetiben hibás: 45-ként szerepel). Ebben a fejezetben egyébként 
Balásfi gyakran idézi Révay Péter szentkoronatanát, s részletesen ír a 
királyválasztás ceremóniáiról. 

" U o . 91b. 
, 3 U o . 4 8 a é s 114a. 
S 4 U o . 9a. 
, 5 U o . 50b. 
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büntetésében: Balásfi Werbőczy Tripartitumát idézve állapítja 
meg, hogy az ilyen alattvaló utódai is jogfosztottak lesznek.2 6 

A „harmadik halál" tehát nem más, mint az utókor megvetése 
a hűtlenek iránt.27 Az ördög szuggesztiója alatt lévő hűt-
lenek28 még az ellenségnél is veszélyesebbek, mert miként az 
emberi testben, a társadalomban is nehezebb gyógyítani a 
rejtett belső, mint a nyilvánvaló külső bajt.29 A hűtlenek 
között is a leghűtlenebbek a hűséget szimulálok,30 s mivel 
ezek még a büntetéstől sem félnek, már alig tarthatók ember-
nek, nem is emberiesek; tehát a legnagyobb büntetésre 
méltóak.31 

Igen veszélyes a hűség és hűtlenség között tétovázó maga-
tartás is, mivel az ilyen megtévedt alattvalók „exitum non 
inveniant infoelicis Labyrinthi".32 Említésre méltó még, hogy 
Balásfi a hűség-hűtlenség viszonyában a kém fogalmának be-
vezetése nélkül is meghatározza ezt a viselkedéstípust: a kémet 
a latrinához mint szükséges rosszhoz hasonlítja; az árulót 
szintén elítéli.3 3 

Balásfi tehát az abszolutizmusban véli megtalálni az ideális 
államformát, felfogása szerint az arisztokráciának és a demok-
ráciának még a neve is hamis.34 Ennek az ideális államnak a 
szervezete az emberi testhez hasonló, amelyben fejre és 
tagokra is szükség van, s ezek egyetértése, illetve a tagok 
engedelmessége adja a harmóniát.35 Hogy a fejedelem is 
hűséggel tartozik alattvalóinak a választáskor kötött egyezség 

2 6 U o . 1 6 b - 1 7 a . 
2 7 U o . 5 9 a - b . 
2 8 Uo. 49a. (A másodszor előforduló 49-es levélről van szó.) 
2 9Uo. 49b. (Az először előforduló 49-es levélről van szó.) 
3 0 U o . 59b. 
3 1 U o . 60a. 
3 2Uo. 54a. 
3 3 Uo. 57b—58a. 
3 4 Uo. 44a—b. 
3 S Uo. 3a. 
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értelmében, ez csak mellékesen és hangsúly nélkül található 
meg Balásfinál.36 

Balásfi műve nem elméleti céllal, de elméleti igénnyel 
íródott. Nem függetleníti magát korának konkrét politikai 
helyzetétől, a történelmi példákon túl gyakran említi a közel-
múlt eseményeit is.3 7 Ilyenformán műve nem autonóm állam-
elmélet, szándéka szerint inkább II. Ferdinánd uralkodói 
jogainak feltétlen elismerése és elismertetése. A mű abban az 
időben készült, amikor Bethlen seregei a Felvidéket már elfog-
lalták, s hívei a szentkorona birtokában meg akarták koronázni 
az erdélyi fejedelmet.38 Balásfi tehát vitairatai mellett el-
méletileg is sietett fellépni a törvénytelennek tartott hatalom-
mal szemben. Azt sem felejthetjük el azonban, hogy csak 
néhány hónap telhetett el Balásfi egyházi perei óta, melyek 
folytán csaknem kiközösítették. A boszniai püspök ugyanis 
enyhén szólva heves vérmérsékletű ember volt, aki nem riadt 
vissza sem az egyházi személyek tettleges bántalmazásától akár 
otthonukban, akár a templomban, sem a jogi formák meg-
kerülésétől, mikor újabb egyházi javakat (a pozsonyi pré-
postságot és a győri őrkanonokságot) kívánt megszerezni. 
Csupán Pázmány személyes befolyására zárhatta le (igaz, hogy 
nem véglegesen) papi mivoltával összeegyeztethetetlen 
ügyeit.39 Mikor Bethlen támadása elől Pázmánnyal, illetve a 
katolikus főpapokkal együtt Bécsbe menekült,40 bizonyosak 
lehetünk abban, hogy szubjektív okok miatt is szüksége 
lehetett saját hűségének bizonyítására II. Ferdinánd iránt. Az 
adott politikai körülményeken túl ebből a tényből kell értel-

3 6 U o . 11b—12a. 
3 'Fő leg a Caput VII-ben. 
3 ' Részletesen ír az 1619-es pozsonyi és az 1620-as"besztercebányai 

országgyűlés ezzel kapcsolatos eseményeiről Fraknói Vilmos. Ld. Franki 
V.: Pázmány Péter és kora. I.Pest, 1868. 5 2 4 - 5 3 5 . és 5 3 9 - 5 5 4 . 

3 9 A kérdés összefoglalásai: Franki: i. m. I. 394 -432 . és Szabó: 
i. m. 9 - 1 8 . 

4 "Franki: i. m. I. 5 0 8 - 5 0 9 . , 543. 
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meznünk Balásfí művét, s nem az államelméleti igényességből. 
A könyvben egyébként nem találhatunk semmilyen utalást az 
előző századi vagy kortárs külföldi államelméleti művek 
ismeretére, Balásfí fő forrásai: a Biblia és a Tripartitum. Morál 
és politika az alkalmazott teológia értelmében tehát együtt van. 

Balásfí és Pázmány korábbi együttműködése, kapcsolatai41 

nyomán a szakirodalom nem zárta ki, hogy az érseknek 
inspiráló szerepe lehetett a De fidelitate subditorum... létre-
jöttében,4 2 sőt Ferdinándy Mihály szerint Pázmány Balásfival 
„kidolgoztatta" az abszolutizmus teóriáját, amely a keleti 
Habsburg-monarchiának az első ilyen műve.4 3 Ezt elvben 
lehetővé tenné a kényszerű bécsi együtt-tartózkodás is, ám erre 
vonatkozó adatot sem az említett szerző, sem más nem idéz, 
ilyet magam sem találtam. A filológiai bizonyíthatóság 
hiányánál azonban erősebbnek tűnnek nemcsak a Balásfi-mű 
létrejöttében szerephez jutott, már említett szubjektív moti-
vációk, hanem főleg azok a nyilvánvaló különbségek, amelyek 
Pázmány rekonstruálható elmélete és Balásfié között vannak. 

Mivel Pázmánynak nincsen a Balásfiéhoz hasonló átfogó 
elméleti műve, politikai elméletét hosszabb-rövidebb meg-
jegyzéseiből kell összeállítanunk. 

A fejedelmek és az alattvalók viszonyáról szóló prédikációja 
szerint a fejedelmi hatalmat (Balásfi felfogásához hasonlóan) 
„Istennek atyai gond-viselése rendelte, a mit a természet okos-
sága-is szükségesnek mutat".44 A társadalmi hierarchia e 

4 ' A 38. jegyzetben említetteken kívül: Franki: i. m. 1 . 1 5 7 - 1 6 1 . 
4 2 Ld. Sík és Szekfű: i. m. i. h. 
4 'Ferdinándy: i. m. i. h. 
44Pázmány Péter... összes munkái. A budapesti kir. magyar 

Tudományegyetem megbízásából egybegyűjti és sajtó alá rendezi ugyan-
azon egyetem Hittudományi kara. Magyar sorozat I—VII. Bp. 
1 8 9 4 - 1 9 0 5 . Az idézet helye: VII. 580. (Az idézett prédikáció címe: 
Mivel tartozunk fejedelmünknek, és. fejedelmünk nékünk. A továbbiak-
ban e sorozat jelölése: ö . M. A Pázmány-idézetek e sorozat helyesírását 
követik.) 
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kettős okáról egy másik prédikációjában is szól. Ebben a 
fejedelem és az alattvalók viszonyát (Balásfihoz ismét hason-
lóan) az atya és fiú kapcsolatával, valamint az emberi testnek 
főre és tagokra való felosztottságával szemlélteti,4 5 de míg 
Balásfinál a fő és a többi tagok kölcsönössége csak elvont 
morális, sőt szinte csak logikai szándékkal fogalmazódott meg, 
Pázmánynál a kölcsönösség, az egymásnak egyenlően való 
tartozás gondolata jobban van hangsúlyozva és több helyen is 
kifejtve.46 A fejedelmeknek is vannak kötelességeik alattvalóik 
iránt: legyenek ezekből gonoszságot gyógyító orvosok, erköl-
csükben az alattvalók felett fénylő lámpások, „vice-istenek a 
főid igazgatásában és a gonoszak büntetésében", végül a 
fényességben mindenkitől különböző, az erkölcsöket javító 
nap tulajdonságaival is legyenek felruházva. Más metaforákat is 
idéz még Pázmány: a fejedelmek legyenek alázatos, útmutató, 
nem nyúzó-fosztó pásztorok és atyák, hiszen „a jó atya- és jó 
fejedelem közöt külömbség nincsen". A fejedelem ne legyen 
pénzsóvár, hanem (saját érdekében) inkább gyakran 
adományozzon az arra érdemes alattvalóknak. Pázmány meg-
kívánja a fejedelemtől, hogy alattvalói előtt minden cselekede-
tében feddhetetlen legyen, de komolyan számol az uralkodói 
képmutatással. Ez ellen hatékonynak véli a vallás erejét: 
„Emberek-előt színt adhatnak a fejedelmek, hamisságok fede-
zésében, de Istent meg nem csallyák".47 S amint 1606-ban írt 
De ecclesiastica libertate circa causan Veneti interdicti című 
állásfoglalásában íija: „Potestas temporalis et spirituális non 
constituunt duo corpora sed unum, cuius anima est ecclesias-
tica et spirituális potestas, quia si res publica anthea esse non 
vult, cognoscere debet Deum et cultum eius procurare, sine 

4 5 ö . M. VI. 343. (A keresztyén urak és szolgák tisztirûl: és az 
alacsony-rendű emberek szentségéiül) 

4 6P1. uo. 344. és ö . M. VII. 594 . (Mivel tartozunk fejedel-
münknek. ..) 

4 7 Ö. M. VII. 581., 589. és588. (Mivel tartozunk fejedelmünknek. ..) 
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quo пес virtutes morales, пес politica gubernatio consistit."4 8 

Sőt ennél is továbbmegy egyik korai vitairatának megfogal-
mazása szerint: „az egyházi Papi fejedelem nem vettetett a 
Császár birodalma-alá, hanem inkáb a Császár mint engedelmes 
juh, tartozik az ő Pásztorának engedni."49Ez a felfogás már 
igen különbözik Balásfinak az egyháziakat az alattvalók közé 
besoroló véleményétől. 

Pázmány szerint az alattvalók legfőbb kötelessége feje-
delmük iránt nem az érzelmekre számító hűség, hanem a 
racionálisabb engedelmesség. De (és ebben azonos Balásfival), 
amint kifejti, „nem-csak testi engedelem kívántatik tőllünk, 
hanem lélek engedelme-is: úgy, hogy Istenért a ki parancsollya 
az engedelmességet, szüből és jó akaratból engedgyünk."so Ez 
a gondolat természetesen párhuzamos a fejedelmi képmuta-
tással kapcsolatossal. A fejedelmi hatalom elleni fellépés isteni 
büntetését ugyanabból a bibliai idézetből51 vezeti le Pázmány, 
mint Balásfi: „az hatalmasság az Istentől vagyon, és ahoz 
képest, Istennek áll ellene, valaki az hatalmasság ellen tusa-
kodik".52 A büntetés öröklődését Pázmány szintén megemlíti 
a Tripartitum alapján.53 

4 8 Petri cardinalis Pázmány. .. opera omnia.... Edita per Senatum 
Academicum Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis 
recensionem accurante Collegio Professorum Theologiae in eadem Uni-
versitate. Series latina. I -VI . Bp. 1 8 9 4 - 1 9 0 4 . Az idézet helye: IV. 803. 
(A továbbiakban e sorozat jelölése: О. O.) 

4 ' ö . M. I. 447. (Az mostan támatt uj tudományok hamisságának tiz 
nyilván-való bizonysága és rövid intés a török birodalomrul és vallásrul, 
1605. Rövidítése a továbbiakban: Tíz nyilván-való bizonyság.) 

5 0 ö . M. VII. 594. (Mivel tartozunk fejedelmünknek...) 
5 1 Szt. Pál levele a Rómabeliekhez 1 3 : 1 , 2 . 
í 2 0 . О. VI. 473. (Az 1620-ban Pozsonyban megjelent, Alvinczi 

Péter Querela Hungariaejáia írt kétnyelvű vitairatából, melynek magyar 
címe: A magyarországi támadásoknak hamissan költött eredetinek rövid 
velős hamissitása.) 

5 3Ö. M. VII. 597. (Mivel tartozunk fejedelmünknek. ..) 
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Balásfi nézeteit Pázmány két lényeges ponton haladja meg: 
az alattvaló ellenállási jogának és a törvények megtartásának 
(az uralkodó részéről is!) hangsúlyozásában. A két szempont 
szorosan összefügg. Isten nemcsak, hogy nem tiltja a törvény-
szegés ellen való fellépést, hanem ahogy szent István napi 
prédikációjában írja Pázmány: „szükség elég-tételt és illendő 
büntetést kérni az-ellen, a ki törvénytelen háborgat".54 De ez 
az eljárás is csak törvényes keretek között lehetséges, s óva-
kodni kell a bosszútól meg a gonoszságtól, mint az igazság-
keresés indítékaitól. Mindez természetesen csak általános, a 
társadalmi hierarchiát részleteiben figyelembe nem vevő meg-
állapítás részéről. A törvények tiszteletében Pázmány egészen 
messzire megy. Az igazságrúl és a birák kötelességérül írt 
prédikációjában nem fejti ki eléggé, feltételezhető, hogy az 
igazság maga egyenlő a törvénnyel, az igazság is törvény. 
Ebben az értelemben kell olvasnunk az alábbi hasonlatot: 
„Ollyan az igazság az országban, mint a kormány a hajóban: ha 
a kormányt igazán nem tartya a hajós-mester, minden vesze-
delmek lepik a hajót. Ugy, a mely országban a gonosz-tévők 
bűntetés-nélkül maradnak, gyilkosságok, ragadozások, minden 
istentelenségek eláradnak: mellyekért veszedelemre bocsáttya 
Isten az országot."5 s Theologia Scholas ticáji b an pedig a társa-
dalom kialakulását vázolva Pázmány kijelenti, hogy a törvé-
nyekre létszükség van a társadalom egy bizonyos fejlettségi 
szintjének elérése után, a törvények megtartása pedig lényeg. A 
hatalmat is a törvény alapján kell megalkotni, az ilyen hatalom 
pedig eszköz, hogy szabadon rendelkezzünk a dolgokról. 
Arisztotelész három típusba (monarchia, arisztokrácia, de-
mokrácia) sorolt államrendjét idézve pedig megemlíti, hogy 
a törvénytelenség könnyen vezethet a tirannusi uralkodáshoz, 
mely nem kívánatos.5 6 

5 4 ö . M. VI. 167. (Ellenségünk szeretésének kötelességérül) 
5 s U o . 815. 
! 6 A gondolatmenetet ld. a De subiecto dominiic. fejezetben: О. O. 

V. 7 5 - 7 8 . 
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A törvények és jogok részletes elemzése alapján határozta 
meg Pázmány a világi és az egyházi hatalom viszonyát az 
államban. A már idézett, az egyházi szabadságról szóló, gráci 
tanársága alatt írt latin iratában Pázmány szerint az e©'háziak 
speciális jogokkal rendelkező alattvalók. Világi hatalom nem 
bíráskodhat fölöttük, a pápáktól és a zsinatoktól kapott kivált-
ságaikat a fejedelem nem veheti el tőlük, az egyházi szabadság 
értelmében jogaik gyakorlásában nem akadályozhatok, s csak 
nyilvánvalóan nem bűnös világi parancsnak engedelmesked-
hetnek.57 Ezekre az elvekre kell emlékeznünk, amikor hét 
évvel később, 1613-ban a Kalauzban Luther működésének 
jogtalanságát igyekszik Pázmány bizonyítani ezekkel a szavak-
kal: a hatalmat neki 

„Nyilván a chatholicus fejedelmek nem adták. Ha pedig a lutheristák 
adták, eléb lutheristákká kellett őket tenni; és így, minek-előtte ezektől 
hatalmat venne, el kellett eléb hajtani őket a régi hittűi; az-az, tanítani 
kellett, minek-előtte a fejedelmektűi hívatallya lenne erre a tanításra.. . 
A világi fejedelmek pedig lelki hatalmat nem adhatnak; mert ők 
emberektűi választatnak és alattok-való népektűi vésznek hatalmat. 
Nincs tehát a természet-felet-való lelki dolgokon birtokok."5" 

E „törvénytelenség" ellenére Pázmány mégis a vallásszabadság 
mellett döntött, abból az okból, hogy a kisebb rossz (a vallás-
szabadság) által a nagyobb rossz (a protestánsok az áttérés 
helyett inkább állnak a törökök mellé) elkerülhető legyen.59 

5 7 Pázmány négy pontban foglalja össze érveit, s részletes 
bizonyításukat adja: О. О. IV. 7 9 1 - 7 9 7 . (De ecclesiastica libertate...) 

5 S Ö . M. Ш. 180., 181. (Teljes cím: Isteni igazságra vezérlő kalauz. 
Pozsony. Rövidítése a továbbiakban: Kalauz.) 

5 ' ö . M. V. 576. (A setét hajnal-csillag után bujdosó luteristák 
vezetője, mely útban, igazittya a'vittembergai academiánakFridericus 
Balduinus által kibocsátott feleletit a' Kalauzra, 1627.) Már 1605-ben is 
találkozunk hasonló gondolattal Erasmust idézve: ö . M. I. 484. (Tíz 
nyitván-való bizonyság) 
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Már 1608-ban az országgyűlésen a vallásszabadság törvénybe 
iktatása érdekében készített emlékiratának is egyik fő érve 
ez.60 Továbbra is éles vitakérdés marad azonban az, hogy 
Luther követői bibliai alapon tiltják a török elleni hada-
kozást,61 amit pedig Pázmány, bármennyire is ellene van 
minden erőszaknak, kötelezőnek tart. A keresztyén vitézek 
kötelességérül írt prédikációjában a Biblia alapján sorolja fel a 
jogos hadviselés feltételeit, s utolsóként megemlíti: „Ha ki 
török-kel, tatár-xú mégyen valamely országra, bár egyéb-aránt 
igaz igye vólna-is, hamis hadat visel és igazán ellene álhat 
minden keresztyén fejedelem, sőt tartozik ellene-állani."6 2 

Ehhez még hozzáteszi: az ország népe köteles hűséggel szol-
gálni Isten akaratából uralkodó fejedelmét. A török terjesz-
kedés magyarországi okát ugyan az Isten ostora vagy próbája 
felfogás alapján megmagyarázza, de egyik prédikációjának ki-
jelentése szerint tulajdonképpen nem érti meg, mondván, 
„hogy a mit Isten akar, annak úgy illik lenni", még akkor is, ha 
„által nem érthettyük".63 Ezt a bizonytalanságot tükrözi a 
protestantizmus és a török terjeszkedés ok-okozati viszonyá-
ban elfoglalt változó álláspontja is. 1603-ban még Magyariékat 
vádolja a török támadással;64 tíz év múlva azt úja, hogy 
,»Magyar-országban hadak és belső háboruságok-alat csúsza-

6 "Pázmány Péter.. . összegyűjtött levelei Sajtó alá rend. Hanuy 
Ferenc. I. Bp. 1910. 2 6 - 28. 

*1 Ezt nagyon gyakran emlegeti Pázmány, mint elítélendő 
álláspontot. PL ö . M. III. 4 3 0 - 4 3 1 . és521. (Kalauz), valamintB. 168. és 
236-237 . (Csepregi szégyenvallás. Az-az rövid felelet, melyben a 
csepregi hivságoknak kőszegi tóldalékit verőfényre hozza Pázmány 
Péter. Prága, 1616.) 

Í 2 Ö . M . VII. 6 8 6 - 6 8 7 . 
6 3 ö . M. VI. 338. (Hogy minden dolgainkat Isten akarattyához kell 

alkalmaztatnunk.) 
6 4 ö . M. I. 181. (Felelet az Magyari István sárváripraedicatornak az 

ország romlása okairúl irt könyvére. Nagyszombat, 1603.) 

10 Irodalomtörténet 
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másza-bé a lutheristaság",65 végül 1631-ben ismét a „sokféle 
vallás" a bűnbak.66 

Ez a bizonytalanság és változás már messzire vezet a feje-
delmi-alattvalói viszony elemzésétől. Ugyanakkor azonban a 
politikus Pázmány munkásságának egy új módszerű meg-
közelítési lehetőségére világít rá. Pázmány politikaelméleti 
megjegyzéseinek gyakorlati tevékenységében való értelmezése, 
az elmélet szembesítése a gyakorlattal, támpontot adhat a mai 
napig is oly sokféleképpen és ellentmondásosan értékelt poli-
tikai állásfoglalásának végső tisztázásához. 

Pázmány tehát elsősorban a törvénytisztelet hangsúlyozásá-
ban s ebből fakadóan a törvényes alattvalói ellenállási jog 
kinyilvánításában lép túl Balásfi egyoldalú állásfoglalásán a 
fejedelmi—alattvalói viszony kérdésében. Szerinte az isteni és 
természeti jogból fakadó világi törvények alapján szükséges a 
fejedelmi hatalom, de a fejedelmi törvényszegést Isten 
parancsa szerint törvényes keretek között orvosolni szükséges. 
Hozzátéve Pázmánynak még az egyházi szabadságról kifejtett 
gondolatait: mindez magyarázatot ad a reálpolitikus törekvései 
egyik legfontosabb összetevőjének megértéséhez, a katolikus 
rendiség érdekeinek katolikus uralkodó alatti képviseléséhez. 
Akkor, amikor Európa legnagyobb részében abszolutisztikus 
államvezetés folyt, Magyarországon Balásfi államelméleti idea-
lizmusával szemben Pázmány a kényszerű és vigasztalan törté-
nelmi szükségszerűség áramában működött. A Habsburg-ural-
kodók (II. Rudolf, II. Mátyás, II. Ferdinánd) már a 16. század 
vége óta az abszolutizmus szellemében igyekeztek kor-
mányozni Magyarországot, ezt azonban meggátolta az a rendi 
ellenállásban kifejeződő vallási-politikai paradoxon, hogy a 
magyar király nem volt magyar (érdekeit tekintve a legkevésbé 

t s 0 . M.III. 205. (Kalauz) 
6 6 ö . M. V. 310. (Bizonyos okok, mellyek ere/étül viseltetvén sok fő 

ember, mind ennek előtte, mind e napokban-is az új-vallások tőréből 
ki-feslett és az római ecclesiának kebelébe szállott. Pozsony, 1631.) 
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volt az), s Magyarországon kívül tartózkodott. Mivel a realitás 
az uralkodó és a többségében katolikussá váló rendek egyen-
súlyának kiépülése lett Magyarországon, ezért az Európában 
korszerűnek látszó államvezetés, az abszolutizmus nálunk csak 
a Balásfi által elképzelt végletesen leegyszerűsített elvben létez-
hetett, a gyakorlatot ezzel szemben Pázmány működése jelen-
tette. Pázmánynak mind elméletére, mind gyakorlati politizálá-
sára a relativizmus jellemző.6 7 A jezsuita államelméletet (főleg 
a gyakran idézett Bellarmino, Molina és Suarez műveit) jól 
ismerte, mégsem volt kizárólagos követője egyiküknek sem. A 
gyakorlat terén pedig irányultságainak összetevői: király-
hűsége, törekvése a katolikus rendi érdekképviseletre, Erdéllyel 
kapcsolatos békepolitikája, ellenreformációs tevékenysége és 
törökellenessége elválaszthatatlanul összefonódnak és a 
konkrét helyzettől függően kap egyik vagy másik hangsúlyt. 
Ez azonban már külön elemzés tárgya lehetne. 

Balásfi és Pázmány politikai nézeteit tehát határozottan el 
kell különítenünk egymástól: a Habsburg-uralom korabeli 
fennmaradását Magyarországon különböző módon és minőség-
ben szolgálták. A csekély, ám nem eléggé feldolgozott 16. 
század végi-17. század eleji magyarországi állam- és politika-
elméleti irodalomról szóló többi fejezet jelölheti ki végső 
helyüket ezen a területen. 

HARGITTAY EMIL 

6 7 Péter Katalin mutatott rá a Pázmány állásfoglalásaiban 
megfigyelhető relativisztikus tendenciákra: P. K.: A magyar főúri poli-
tika fordulata a XVII. század derekán. Rákóczy Zsigmond és Pálffy Pál. 
Kandidátusi értekezés. Kézirat. Bp. 1973. 179. 
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