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Előszó

Ez a kötet egy munkaközösség első irodalmi bemutatkozása, 
azon munkaközösségé, melyet a legifjabb, az egyetemi tanul
mányokat ép most befejezett nemzedék óhajtására és ösztönzé
sére alkottak a történettudománnyal foglalkozó katolikus egy
háziak és világiak. Nekünk idősebbeknek e munkaközösségben 
inkább csak tanácsadás és támogatás a szerepünk, miután 
célunk a fiatalság tudományos útjának megkönnyítése.

Itt most nem a legaktuálisabb anyagi kérdésről, az állás
szerzésről van szó — bár munkaközösségünknek nem egy 
tehetséges és törekvő tagja az állástalan diplomások közé tar
tozik. Célunk a  tudományos munka megkönnyítése számukra, 
ami leginkább két eszközzel, a  keretek megadásával és tartalom 
kitöltésével mehet végbe.

A szakkörök előtt nem ismeretlen, hogy a történettudományi 
munkásság, az irodalmi termelés keretei a háború óta meglehe
tősen összeszorultak. Az egyik, aktaközlő történeti folyóirat, a 
Történelmi Tár, utód hátrahagyása nélkül megszűnt, a másik, 
az 1867 óta fennálló Századok kénytelen volt évi terjedelmét 
felére leszállítani. A csökkent kiadási lehetőségekkel szembenáll 
a produkció megnövekedése, miután egyetemeink évről-évre 
több és több képzett fiatal historikust bocsátanak ki, akiknek 
tudományos munkáit az említett egyetlen folyóirat nem képes 
napvilágra hozni, vagy amit ki tudna adni, annak megjelenteté
sére is hosszú időig, évekig kellene a szerzőknek várakozniok. 
Ezeken a nehézségeken akarunk segíteni évenkint tervezett 
kötetünkkel, melyben a Görres-társaság Jahrbuchjának mintájára 
katolikus vonatkozású tanulmányokat adunk ki, a munkaközös
ség termékeit, melyeket többnyire már hosszabb ideig megbeszél
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tünk egymás közt, s amelyekért mint tudományos munkákért 
bízvást felelősséget vállalhatunk.

Ezzel már eljutottunk a másik szemponthoz, a tartalom 
dolgához. Hiszen könnyen érthető, hogy ha csak közlési lehető
ségeket akarnánk szerezni a fiatalság számára, akkor más mód 
is lett volna található, nem épen a munkaközösségé és az attól 
kiadott évi köteté. Tisztán anyagi kérdést kevesebb időtöltéssel 
is el lehetett volna intézni. De itt nem is ez a lényeges. A 
munkaközösség megalakulásának elsősorban szellemi célja volt, 
melyet talán úgy körvonalazhatnánk, hogy a közösség tagjai 
felismerték a magyar katolikus történettudománynak szinte két 
évtized óta alig tagadható hanyatlását, s önképzésükkel, egymás 
közti érintkezéssel, vállvetett közös munkával ezt a hanyatlást 
akarják megszüntetni.

A Regnum olvasói bizonyára elengedik nekem, hogy a 
hanyatlás mibenlétét megvilágítsam, hogy felsoroljam azon kitűnő 
katolikus történészek nevét, akik szinte félévszázados munkával 
oly tiszteltté tették a katolikus magyar történettudományt, s aki
ket ép az utolsó két évtizedben temettünk el anélkül, hogy 
hozzájuk hasonló, kiemelkedő és termékeny utódaik akadtak 
volna közöttünk. A hiányt mindenki érzi, aki csak a magyar 
történet művelője, de kevesen azon feladatokat, melyek meg
oldása nélkül a hiány be nem tölthető. Igen sokan azt hiszik, 
hogy Fraknói, Karácsonyi, Kollányi munkája egyszerűen folytat
ható, s aki az ő módszerüket követve dolgozik, az előbb-utóbb, 
szorgalmas kitartással, ugyanazon magas fokra fogja felemelni tudo
mányunkat, mint amelyen az eltávozott nagyjaink idejében volt.

Vaskos, végzetes tévedés. A történettudomány, annak 
módszere, érdeklődési köre, feladatai az utóbbi negyedszázadban 
nagyot változtak, s ez teszi érthetővé, hogy a századvég nagy 
magyar katolikus történészeinek pályája is a legutóbbi évtize
dekben inkább lehajlóban volt. Senki sem kívánhatta tőlük, 
hogy egy munkában töltött élet végén szinte mindent újra tanul
janak, — de annál inkább feladata a  mai, új nemzedéknek, 
hogy tudományos munkásságában ezeket az új módszereket 
alkalmazza, melyeket a régebbi generáció vezéralakjai is elsajá
títottak volna, ha ma volnának fiatalok. Ne feledjük el, az 
előttünk jártak a saját korukban korszerűek voltak, s azzá kell 
lennünk napjainkban magunknak is.

Ettől a korszerűségtől pedig jelenleg nagyon is távol vagyunk.
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Sem a katolikus, sem a protestáns történettudomány nem hatá
rolható el egy-egy nép körében olyképen, hogy a határokon túl 
kialakult irányoktól és módszerektől elszakadhatna és saját 
útját járhatná. Ez áll az egész történettudományra, de, ha lehet, 
még inkább áll az egyháztörténetre, mely mindenképen világ
kapcsolatok közt él és minden kötelező nemzeti színezete mellett 
sem mellőzheti a már másutt alkalmazott módszereket. Sajnos, 
hanyatlásunk során mintha erről is megfeledkeztünk volna, s 
ma már be kell vallanunk, hogy sok téren alig van közösségünk 
a nyugati nagy népek egyháztörténetével. Tavaly halt meg a 
nagy francia paptörténész, Henri Brémond, akinek főműve a 
franciák vallásos érzésének története volt az újkorban, s aki e 
több mint tíz kötetes munkájában az egyházi és vallásos élet 
szinte minden problémáját végig kutatta hazája történetének 
újabb századaiban. Theologiai, liturgikus, irodalmi, népvallásos- 
sági kérdések egész tömegéről kérdezi ki a francia kútfőket, a 
Mária-kultusz, az egyes szentek tisztelete, a gyakori áldozás, a 
keresztelési szertartások és szokások, a szabad akarat problémája 
csak néhány kiragadott fejezetcím könyveiből, melyek az egyház
történeti tanulságok mellett a francia népi jellemet és vallásos
ságot is igazi franciás, átható világításba helyezik. Brémond 
már meghalt, de könyvei mai napig nem hatottak nálunk, 
a felsorolt problémák senkit sem érdekeltek, a magyar nép 
vallásos múltjával, jellegével, s annak történeti formáival senki 
sem foglalkozott, s bevallom : Brémond-nak még csak nevét is 
alig találtam hazai katolikus történészeinknél. Nem sokkal jobb 
a helyzet pl. Martin Grabmann úttörő munkásságát illetőleg, 
mely a középkornak annyira katolikus szellemi világát derítette 
fel, s melynek hatását hasonlóképen hiúban keresnők magyar
jainknál, legalább is katolikus történészeinknél, mert ennek a 
nagy katolikus thelogusnak munkáiból egyelőre csak protestáns 
történészeink merítenek okulást.

Munkaközösségünk tisztában van ezzel a helyzettel, mely
ből kiemelkedés csak megfeszített munka és önkritika árán lesz 
lehetséges. Tisztában van a mai kor tudományos szükségleteivel, 
azzal, hogy megint el kell sajátítanunk a haladottabb nyugati 
módszereket, s ezek segítségével egészen új útakat kell törnünk, 
— de azt is tudja, hogy az ehhez szükséges tanultság nem 
mindenki számára hozzáférhető. Nagy könyvtári és tudományos 
üzemek mai szegényes viszonyaink közt Budapesten kívül alig
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találhatók, amelyekben ez új módszerekkel meg lehetne ismer
kedni, s viszont ép az egyháztörténetírás nem nélkülözheti azon 
lelkes emberek, egyháziak és világiak támogatását, akiket élet
feladataik vidékre helyeztek. Az új tudományos módszerek 
ezeknek sem engedik meg ugyan a régi, kitaposott úton járniok, 
dè a helyi egyházi viszonyok, a népi vallásosság problémáinak 
is vizsgálatát követelve az ő működésüket is mind nagyobb 
haszonnal tudjuk becsatolni az egész munkásságba, mely a 
magyarság, az Egyház és a vallás múltbeli életét lesz hivatva 
megrajzolni.

A feladat nehéz és hogy betöltsük azt, még sok önisko
lázásra, tanulásra, szervezkedésre lesz szükségünk, s nem is 
hisszük, hogy első fellépésünk valami közel vihetne célunkhoz. 
Támogatásra van szükségünk, s amint munkaközösségünk tagjai 
egymást támogatják tudományos törekvéseikben, ugyanúgy 
kérjük a művelt katolikus közönség támogatását, első sorban 
azon vidéki egyházi testvérekét, akiket népünk és egyházunk 
örökre egymásba fonódott története úgy érdekel, mint a gyer
meket családjáé, s akik körében első sorban számítunk meg
értésre és problémáink méltánylására.

Budapesten, 1936 januárjában. Szekfű Gyula
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Katolikus történetszemlélet 
és egYháztörténeiírásunk feladatai

I.
A történetírás módszerének hatalmas fejlődésével, a történeti 

szemlélet és értékelés módosulásával egyháztörténelmünk korábbi 
feldolgozásából — mely valamikor talán a történetírói tudo
mányosság csúcspontját jelentette — egyre szembeötlőbb hiányok 
ütköznek ki. E hiányok kétfélék. Részben materiális, részben for
mális jellegűek. Materiális jellegű hiány például a magyar katolikus 
Egyház történetéhez forrásanyagot szolgáltató canonica visitatiók 
nagyrészének eddig meg nem történt feldolgozása és kiadása, 
vagy egy-egy kor egyháztörténelmének (például az Anjouk korá
tól a Hunyadiakig) mostoha feldolgozása. Formális jellegű hiány, 
hogy a viszonylag teljes anyaggal feldolgozott egyháztörténelmi 
korok, események nem kapják meg azt az új megvilágítást, 
igazabb értékelést, amelyre az újabb kutatások eredményeként 
föltétlenül szükség volna. Ez a formális jellegű hiány sokkal 
jelentősebb a materiálisnál. Néhány kérdés kivételével egész 
egyháztörténelmünkre áll, hogy a  maga területén belül a mai 
fejlett történelmi módszer alkalmazását még nem találta meg. 
Egyháztörténelmünk legégetőbb hiánya : a múltnak az eddigiek
nél igazabb, tárgyilagosabb megfogása, az új biztosabb mód
szerek és tisztúltabb értékszemlélet segítségével. Talán hozzá
járul valamennyire az emelkedett szintű magyar egyháztörténelem 
megszületéséhez, ha legalább nagy vonásaiban megsejtetjük 
egyháztörténetírásunk legszembeötlőbb hiányait, ha kijelöljük a 
földolgozandó témacsoportokat, ha meghúzzuk a feladatterületek 
körvonalait.

A magyar egyháztörténetírásnak — a magyar általános tör
ténelem ez annyira lényeges részének — már csak azért is 
erkölcsi kötelessége, hogy a ma tudományos színvonalán álljon, 
mert a múltban körülbelül a XIX. század elejéig a magyar világi 
történettel együtt tárgyaltatván, mindig a legkorszerűbb és leg
szakavatottabb feldolgozókra talált, lévén azok nemcsak a nagy 
nyugati mintákon iskolázott s mesterekké érlelődött, sokszor
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igazán mintaképeiket felülmúló kiváló szellemek, hanem egyúttal 
— legalább is nagyrészük — egyházi férfiak.

Rövid tekintet a magyar szellemi élet történetművelő mun
kásságára (s ebben bennfoglaltatik szerves egységben profán és 
egyházi történet) meggyőz, hogy az mindig lépést tartott a Nyugat 
hasonló irányú szellemi tevékenykedéseivel, sőt a XVIII. század
ban bizonyos tekintetben Nyugatot felül is múlta.

A kereszténység felvétele után aránylag rövid idő múlva 
megjelennek az akkori nyugati minták után az első magyar 
történelmi tárgyú feljegyzések. Amint a frankoknak Toursi szt. 
Gergelyben a vizigótoknak szevilliai szt. Izidorban, az angoloknak 
szt. Beda Venerabilisban, a német császárok közül III. Komád
nak és Barbarossa Frigyesnek Freisingeni Ottóban megvolt a 
maguk krónikása, hasonlóan találta meg a magyar múlt és a magyar 
királyok élete a  maguk krónikását. Az első írásbafoglalások 
csak évkönyvszerű feljegyzések. Ezek Pannonhalmán készültek 
997-től 1060-ig.1 De már szent László idejétől kezdve megjelen
nek a Gesták azaz nemzettörténetek és a magyar királyok 
legendái. Az újabb kutatások megállapítása szerint2 az első 
magyar gestát, az ős-gestát — Gesta Ungarorum — szent László 
korában 1091—1092. táján írták (talán Koppány püspök) s forrása 
és alapja lett valamennyi későbbi gestánknak és krónikánknak. 
Maga az ős-gesta elveszett, de későbbi leszármazottjaiból 
rekonstruálható. Kívüle az Árpádok korában keletkeztek — s 
ezek már fönt is maradtak számunkra — Anonymus „P. dictus 
magister“ II. vagy III. Béla jegyzőjének Gestája 1150. illetőleg 
1200. körül s később Kézai Simon mester, Kun László „hű 
clericusának“ krónikája.3

E nemzettörténeteken kívül megjelennek a magyar királyok 
és szentek legendái. 1083-ban szentté avatják szent Istvánt, 
szent Imrét, szent Gellértet s ezzel kapcsolatban írásba foglalták 
legendáikat. A szent Istvánét Hartvik győri püspök szent László 
életében, majd Könyves Kálmán idejében szent István kisebb 
legendáját, szent Gellért legendájának alapszövegét és 1107,. után 
szent Imre legendáját.4 5 E gestákon és legendánkon kívül Árpád
korabeli történelmi emlékeink bővebben a tatárjárással kapcso
latban maradtak ránk : a tatár betöréskor épp Nagyváradon tar
tózkodó délolasz Rogerius-nak Carmen miserabile-je ; Tamás 
spalatói főesperesnek a  dalmát főpapokról írt műve; s egy kül
földre menekült szerzetesnek 1241—1242. telén szerzett Planctus 
című hosszabb lírai költeménye.0

1 Horváth János : A magyar irodalmi műveltség kezdetei, Bp. 1931. 32—33.
2 V. ö. Hóman Bálint : A Sz. László-korí Gesta Ungarorum és XII—XIII. 

századi leszármazói, Bp. 1925.
2 V. ö. Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája, Bp. 1906.
4 Horváth J. : Id. mű 27. 1.
5 Horváth J. : Id. mű 50. 1.
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Az Árpádok korán túl Kálti Márk székesfehérvári őrkanonok
tól az 1330.-Í évig terjedő s az 1358. évből származó Bécsi Képes 
Krónika0 ; majd Tóth-Solymosi Apród Jánosnak, küküllei főes
peresnek, Nagy Lajos uralkodásáról6 7 ; János ferences barátnak 
Nagy Lajos 1345—1355-i hadjáratáról szóló krónikái jelzik az 
utat a humanizmusig. Az utolsó magyar udvari krónikaíró Thuróczi 
János, Mátyás király, korában írja meg s nyomatja ki 1488-ig 
terjedő krónikáját. Ő az első krónikásaink közül, ki nem pap 
s működése már részben átmenetet képez a magyarföldi huma
nista történetíráshoz.8 A Budai és Dubnici krónikák az előbbiek 
anyagán kívül alig tartalmaznak valami érdemlegeset.9

A humanizmusnak nevezett szellemi mozgalom rálépvén 
az újkori történetírásnak kritikai és oknyomozó útjára, az olasz 
Lorenzo Valla, a német Trithemius, Rhenánus Beatus — hogy 
csak egy-két főbb nevet említsünk — humanista történelmi mun
kálkodása követőkre talált hazánkban Bonfininek10 ; majd Veran- 
csicsnak11 ; Istvánffynak, a „magyar Liviusnak“12 ; és Szamoa- 
közynek a működésében.

A hitújítás, bár a nagy tömegek lelkét átható mozgalmak 
történelmi igazolásának kísérletével tagadhatatlanul új szellem- 
történeti elemmel bővítette a történettudományt,13 mégis bizonyos 
visszaesést jelent a tények túlságosan egyoldalú, hitvédelmi be
állításával. A Flaccius lllyricus vezetése alatt működő magdeburgi 
centuriátorok erősen polemikus-apologetikus színezetű és beállí
tású művének túlzásait a katolikus Baronius Annalesei voltak 
hivatva katolikus szemszögből helyreigazítani. Hosszú ideig volt 
a két mű a katolikus vagy protestáns színezettel dolgozó tör
ténetíróknak szellemi és tartalmi arzenálja. Ha ennek az irány
zatnak magyar kiadását keressük, meglepődve látjuk, hogy ha 
találunk is hatásokat belőle pl. Benczédi Székely István Világ- 
krónikájában, Heltai Gáspár Magyar Krónikájában14 (ez utóbbi 
a pápasággal szemben ragadtatja el néha magát), vagy Szalárdi 
János hasonló című művében, mégsem honosodik meg nálunk 
a nyugati értelemben vett apologetikus-polemikus történelmi mű
faj : a magyar történetírás dicséretére legyen mondva.

A következő korokban is folyton tapasztaljuk, hogy történet

6 Horváth J. : lel. mii 6ö. 1. Jakubovich Emil kutatásai után.
7 V. ö. Pór Antal : Tótsolymosi Apród János. — Századok 1893.
8 Horváth J. Id. mii 08. 1.
9 V. ö. Domanovszky Sándor : A Dubniczi Krónika 1893. — U. a. : A 

Budai Krónika 1912.
10 Rerum Hungaricarum Decades, 1495.
1' V. ö. Sörös P. : Verancsics élete, 1898.
12 38 könyvben megírt latin nyelvű történetét Pázmány adta ki Kölnben 

1622-ben.
13 Hóman B. : A magyar történetírás új útjai, Bp. 1932. 10. 1.
14 Kolozsvár 1573.
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írásunk lépést tart a nyugati új irányzatokkal. Egy-két adatot 
említhetünk természetesen csak fel, mert tanulmányunk kerete 
nem engedi meg a részletezést.

Katolikus történettudósok, elsősorban a jezsuita bollandis- 
ták voltak, akik a történetírást könyörtelenül kezdték megtisz
títani a polemikus és felekezeti célzattól.15 Főleg Franciaország
ban jelentek meg ez újirányú, erős íorráskritikával megírt és 
nagy forrásanyagot összehordó művek, a bollandistákon kívül 
a maurinusok és oratórianusok tevékenységéből. A magyar tör
ténetírás, ha valamivel későbben is, a XVIII. században, de 
tudományosság tekintetében semmivel sem maradt el a külföldi 
mintáinál.

A XVII. század végén és a XVIII. század elején a magyar 
történelmi forrásanyag gyűjtését végzi Hevenesi jezsuita, meg
becsülhetetlen kincset adván történetírásunknak 128 foliókötetnyi 
kéziratos gyűjteményében. A XV1I1. század végén pedig Katona 
István16 17 * és Pray György szintén jezsuiták, a magyar tudományos, 
kritikai történetírásnak lesznek megalapítói.1' Ez utóbbiban1̂ kora 
a legnagyobb történetírót és szellemi vezérét látta. Timon Sámuel, 
Cornides, Fessier, Engel, Virág, még szintén a magyar történet- 
írás e nagy korszakának alakjai. A XVIII. századi magyar tör
ténetírók magyar földön addig nem látott teljesítményeikkel elér
ték, hogy a legnagyobb külföldi történettudósokkal együtt emlí
tették nevüket.

Amikor a XIX. század elején a Németországban született 
új szellemi irányzat : a romanticizmus, mind a szépirodalomban, 
mind a  történelem művelésében új iskolát teremtett, nálunk is 
elindult útjára, de a nagy nemzeti ébredés korával egybeesvén, 
a felforrósodott légkörben nem tudott oly egészséges színben 
maradni, mint német földön. (Gondoljunk csak például Horvát 
István munkásságára.)

A XIX. század második felében megtaláljuk szinte minden 
történeti irányzat magyar mását, sőt a liberális történetszemlélet
nek egy egészen sajátos színű magyar hajtása is megteremtődött. 
A francia irányú szabadság-eszmének Horváth Mihály ad han
got. Az angol higgadtabb, evulutionista-pragmatista szemlélet 
Szalay Lászlóban, Kemény Zsigmondban, Gyulai Pálban és 
iskolájukban találnak hazai képviselőkre. A liberális-romantikus 
pártpolitika Thaly Kálmánban ünnepli legfőbb exponensét.19 A

15 Hóman B. : I. m. : Révész I. : Egyháztólténelem 144. 1.
História critica Regni Hungáriáé, vol. 42., 1778—1S10.

17 V. ö. : Hóman B. : Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. 
században, 1920.

-8 Müvei : Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum. Annales 
regum Hungarie. História Regum Hungáriáé.

19 Hóman B, : A m . tört.-írás új útjaiban Szekftí Gy. : Politikai történet- 
írás 431. kk.
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pozitivista történetszemléletet Pauler Gyula és Hajnik Imre hono
sítják meg.20 A konzervatív katolikus irányzatot Knauz Nándor, 
Fraknói Vilmos és Karácsonyi János képviselték.

íme egy futó és csak éppen a kontúrokat kirajzoló pillan
tás a múltra, igazolja történetírásunknak folytonos eleven kap
csolatát a külföldivel. Kérdés azonban, nem vesztette-e el a 
jelenben ilyirányú tájékozódóképességét s vájjon mai történet- 
írásunknak nem kell-e szégyenkeznie a  külföldi munkálkodás 
előtt ? A kérdést két részre kell választanunk : a világi és egy
házi történetírás kérdésére.

Ami a világi történetírást illeti, a külföldön a világháború 
előtt a történetszemlélet két uralkodó iránya a liberális és a 
pozitívista-meterialista volt. A liberális szemléletű történetírás 
csaknem teljesen a pártpolitika eszközévé sülyedt s így tudo
mányos értékét elvesztette, míg a pozitivista-materialista böl
cselet ismeretelvéből kiinduló és annak metafizikájából táplál
kozó másik irányzatnak alkonyát elméleti forrásának, a pozi
tívizmus bölcseletének bukása hozta meg, Mindkét hamis szem
lélet kimúlását nagyban siettette az eszmei tekintetben sok tisz
tulást hozó világháború is. Ettől kezdve a történelmi szemlélés 
figyelme egyre erőteljesebben a történésekben megnyilatkozó 
szellemi fejlődésre irányul s ez teremtette meg az úgynevezett 
szellem- vagy művelődéstörténeti irányzatot.

Ennek a többféle szempontból örömmel üdvözölhető — 
az emberben s történetében a lényegibbet, szellemibbet kidom
borító — új történelmi szemléletnek hulláma nemcsak eljutott 
hozzánk, de oly mestereire talált, akiket bátran lehet össze
hasonlítani a külföldi hasonló irányú történészekkel. Bizonyos, 
hogy a magyar történelmi múltnak vezető történészeinknek, 
Hóman Bálintnak és Szekfű Gyulának tolla alól nemrég kikerült 
új, szintetikus feldolgozása még a legfejlettebb fokon álló kül
földi történetíráshoz mérve is kiváló teljesítmény. Megállapítható, 
hogy ha vannak is részletkérdések, amelyek felkutatásában és 
feldolgozásában a külföld előttünk jár, de az ifjabb — részint 
a két vezéralak hatása alatt álló, részint egyenesen az ő isko
lájukból kikerült — történészgárda fölkészültségben és munkál
kodása eredményének minőségében semmikép sem marad el 
a külföld mögött.

És az egyháztörténelem ?
Tagadhatatlanul vannak kezdeményezők s vannak sikeres 

eredmények, melyeket a magyar egyháztörténetírás értékeiként 
könyvelhet el, de nagyban és egészben sivár, vigasztalan az 
irodalmi feldolgozása a magyar szellemi élet ama mezejének, 
amelyet egyháztörténelemnek neveznek.

Mielőtt eme elhanyagolt terület művelésének legfontosabb 
feladataira rámutatnánk, elkerülhetetlen egy másik kérdés föl

20 Hóman B. : I. m. 35—36. 1.
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vetése : szabad-e, lehet-e, nem a történelem szigorú tudományos
sága ellen elkövetett merénylet-e az a történetszemlélet és tör
ténetírás, amely mögött a keresztény tanítást elfogadó, igenlő, 
egyszóval hívő emberi lélek, szellem áll? Különösen szükség 
van erre ma, mikor meglepődve ébrédünk arra, hogy a régebbi 
fölényes, minden pozitív vallást lekezelő racionalista, majd az 
oly sajnálatosan lealacsonyult materialista-pozitivista gondolkodás- 
mód becsületét vesztve, a ma történészei nem csinálnak titkot 
hitelvi állásfoglalásaikból s nem tartják a tudományos munkál
kodással összeférhetetlennek a történeti szemléletben észrevétetni 
vallásos világnézetüket is. Pozitív, keresztény hívés és tárgyilagos 
történeti szemlélet ; az Egyház isteni alapításának hite s az egy
háztörténelem eseményeinek szigorúan módszeres boncolgatása, 
elfogulatlan értékelése ; egyházi tekintély, tévmentesség elfoga
dása, dogmatikus megkötöttség és szabad kutatás : hogyan egyez
tethetők össze? Nem ellentmondás-e katolikus és egyben objektív 
történetszemlélet ? A két fogalom együttesen megtűri-e egymást ? 
Nem fából vaskarika-e, hogy a történelem felfogásában, meg
ítélésében katolikus és egyúttal tárgyilagos is legyen a kutató? 
Tud-e még objektív, szükséges mértékben kritikus és tudományos 
maradni anélkül, hogy pozitív keresztény, mondjuk éppen 
katolikus hitét elméletileg, vagy legalábbis gyakorlatilag tudo
mányszakának művelésében föladná ? Nem veszélyezteti-e a 
történelem tudományos jellegét a katolikus hit és szemlélet ?

Szemébe kell nézni a kérdésnek. Különben hasztalan az 
egyháztörténelmet, de még a  világi történelmet is hívő szemmel 
néző, hívő aggyal gondolkozó és feldolgozó fáradozás, ha egy
szer katolikus állásfoglalással nem fér össze az objektív tör
ténelmi szemlélet. Mert ha így van, hagyjuk abban a munkát. 
Vagy ha írunk, ha dolgozunk is, ne áltassuk magunkat azzal, 
hogy történelmet írunk, hanem legyünk bátrak bevallani : mi 
egyszerűen apológiát művelünk, amikor történelmet írunk is.

Kíséreljük meg tehát megválaszolni : lehetséges-e katolikus 
szemléletű és mégis a legszigorúbb értelemben vett objektív 
történetírás.

A kérdést két részre választjuk. Először is lehetséges-e 
katolikus szemlélet a történetírásban az objektivitás sérelme nél
kül s másodszor lehetséges-e egyáltalán katolikus egyháztörténet ?

Ami az első kérdést illeti, mindenek előtt le kell szögezni, 
hogy minden oknyomozó és kritikai történetíráshoz kell vala
melyes történetszemlélet, azaz kellenek szempontok, amelyek 
szerint a kutató a történések tömkelegéből egyeseket kiválaszt, 
a darabokat, részeket kiegészíti, egységbe fűzi, az összefüggést 
megállapítja és a történéseket értékeli.

A történetírás tehát mihelyst a tudományosság igényével 
lép fel, már sem lehet el történetszemlélet nélkül. Ha ezt elhagyja, 
legfeljebb csak krónika, száraz eseményközlés lehet, de nem 
történettudomány.
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Ebből korántsem következik, hogy tehát a legobjektívebb 
történelmi közlés a krónika. Mert a krónikást is bizonyos 
szempontok vezetik, melyek szerint selegálja, kiválasztja a tör
ténések tömkelegéből azt, amit megörökítésre érdemesnek tart, 
tehát már a krónikás is osztályoz, értékel, megvan a maga 
„szemlélete“ az eseményekkel szemben, legfeljebb ez a szem
lélet egyszerűbb és kritikátlanabb, mint a tudatosan magasabb 
szempontok szerint dolgozó történészé. Még kevésbé lehet mon
dani, hogy a krónika hűen és életszerűen tükrözteti a historicumot. 
Önmagunk és mások megfigyelése megtanít, hogy előzmények, 
hajtóerők, okok és bensőséges összefüggések nélkül tudatos 
emberi cselekmények nem jönnek létre. Nem lehetnek el tehát 
nélkülük a krónikák még oly szárazon előadott egymás mellett 
összefüggéstelenül meredező tényei sem. Nem az tehát az „igaz 
történet“ mely szárazon, az okok és összefüggések nélkül regiszt
rálja a  tényeket, hanem az, mely a külső jelenségek mögött 
megtalálta és felderíti a valót, a maga életszerűségében csobogó 
egész életfolyamatot.

Az igazi történettudomány nem lehet el történetszemlélet 
nélkül, ez a történelmet metafizikájában, legbelső lényegében 
megfogó gondolkodóban kétséget nem hagy.

Meg is találjuk már a még oly kezdetleges történelem
művelés gyermekkorában is, hogy aztán fokozatosan fejlődve a 
történelmi szemléletek egész sorát termelje ki. E szemléletek 
értékét az szabja meg, mennyit tudnak a történésekből tárgyi
lagosan és életszerűséggel kifejezni. A múltban való első primitív 
elmerűlés a theogóniával, istenek egymásközti háborúskodásával 
igyekszik magyarázatát adni az emberi történelem előföltételeinek: 
az ég és föld kialakulásának, a homálybavesző emberi történelem 
kezdetének s első korszakának (Uranus, Kronos, Zeus ; arany, 
ezüst, réz, vaskorszak). Kelet és Nyugat szellemének éles elhatáro
lásával Keletnek történelmi értelmezést a Nirvána-elmélet nyújt. 
Nyugaton a görög szellem előbb a történelemben hanyatló irány
zatot vesz észre, ez jut kifejezésre mithikus felfogásában. Később 
a történelemben a Logos irányítását meglátó, majd Plátóval a 
történésekben örök eszmék, ideák elhomályosult csillogását észre- 
vevő egészségesebb történetszemlélet alakul ki.21

A kereszténység föllépésével egyenes vonalban látjuk a 
keresztény történetszemlélet fejlődését,, amelynek nevezetesebb 
képviselői az V. század elején szent Ágoston,22 a XII. század
ban Freisingeni Ottó,23 a XIV. század elején Dante.24 Az újabb

21 Schütz Antal : Isten a történelemben, Bp. 1933. 17—18. 1.
22 De Civitate Dei.
23 De duabus civitatibus.
24 De monarchia.
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korban Bossuet,25 * De Maistre,25 a németek soraiból Friedrich 
Schlegel,27 28 Görres2H és Lasaulx.29

A hagyományos keresztény történetszemlélettel szakít s 
helyébe újat állít a renaissance. De az általa felvetett új gon
dolat is csak arra szolgál, hogy kiinduló pontja legyen további 
egymást váltogató elméleteknek. A renaissance történetszemlélete 
genetikus. Szemléletében tagadhatatlanul helyes észrevétel a 
történések egymásközti életszerű szoros összefüggése, egymásra 
való hatása, azonban hibába esett, mikor e hatásokat a tör
ténelemben épp oly mereveknek gondolta, mint a természeti 
jelenségekben matematikailag érvényesülő okozati kapcsolatokat. 
Pedig a történelemben a le nem mérhető tényezők is nagyban 
szóhoz jutnak. A renaissance genetikus történeti gondolata sokáig 
virult s még a XVIII. századi Giambattista Vico-ban,30 a tör
ténetbölcselet megalapítójában és Montesquieu-ben31 is hirdető
jükre talált.

A XVIII. században az ember túlságos önbecsülése lefaragott 
mindent, ami az emberen kívül helyet kapott a korábbi történet- 
szemléletekben s a történelem értelmét és célját kizárólag 
homocentrikusnak vallotta. (Kant, Herder, Lessing). Ez a kizáró
lagosan homocentrikus szemlélet nemsokára kettészakadt. Voltak, 
kik a Kant-féle idealista irányt fejlesztették tovább. Köztük leg
nevezetesebb Hegel, aki a homocentrikus gondolatot odáig vitte, 
hogy az embert az Abszolutummal azonosította, életmegnyil
vánulásait az Abszolutum különféle önkifejtőzési fokozatainak s 
történetét fényekbe öntött, életté vált logikának mondotta.32 E 
túlzás kihívta a kritikát s kitermelte az embereken túl nem néző 
történetszemléletnek a Hegelével homlokegyenest ellenkező, de 
részben abból kifejlő másik felfogását : a történelem csak anyagi 
és mechanikai hatások eredménye.33 Tudományos kiépítettségé
ben ez a materialista monizmus, mely szerint a történelem tel
jesen értelmetlen események halmaza.34

Fönti elméletekben csak az alaptípusokat érintettük. Ezeken 
belül még számos változat kísérelte meg az érvényesülést : a 
mechanikai, a milieu, a faj-elméleti szemlélet stb.

25 Discours sur l’Istoire Universelle.
2S Soirées de Petersbourg.
27 Philosophie der Geschichte.
28 Gott in der Geschichte.
22 Neuer Versuch einer alten auf die Wahrheit der Tatsachen gegrün

deten Philosophie der Geschichte.
30 De uno universi iuris principio et fine uno. — Principi di una Scienza 

nuova d'intorno alla commune natura delle nazioni.
31 Esprit des lois 1748.
32 Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte 1837.
33 Igy : Condorcet, Comte, Buckle, Marx, Engels.
34 V. ö. : Schütz A. : I. m. 35. 1.
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E túlzott történetszemléletek semmikép sem hathattak ter
mékenyen a történettudomány helyes művelésére, sőt alkal
mazásuk nem egyszer a nevetségességig menő egyoldalúságokat 
termelt ki ; a történelemre, annak tényeire kényszerzubbonyokat 
húztak s a történelem tudományos feldolgozásának értékébe 
vetett hitnek csaknem a teljes semmivé válását eredményezték. 
Egyedüli helytálló történetszemlélete a XIX. századnak — csakis 
mint termékeny módszertani elvet értve s nem bocsátkozva a 
történet végső értelmezésére vonatkozó felfogásának bölcseleti 
értékelésébe !30 — a historizmus. Hirdeti, hogy a  múlt eseményei
nek fölkutatásához és értékeléséhez nem egyoldalú, filozófiai, 
apriorisztikus elgondolások vezetésével fogjunk, hanem a tör
téneti múlt egész felépítését, azok okait és eredményeit fejtes
sük meg magukkal a történelmi forrásokkal, emlékekkel. Ennek 
sikere érdekében egyre jobban tökéletesítjük a történet-kritika 
műhelyében azokat az eszközöket — történelmi segéd- és rész- 
tudományokat — amelyek a múltnak hű ismeretére vezetnek. 
A hiányok, hézagok pótlását, a kiegészítés munkáját pedig nem 
önkényes előítéletek, hanem a lélektani törvények figyelembe
vételével a legtermészetesebben felkínálkozó megoldások alap
ján kell végezni, teljes összhangba hozva a történeti emlékek 
tanúskodásával s nem megfordítva, ez utóbbiakra rákényszerí
teni a történész apriorisztikus elgondolásait. Lehetetlen e fel
fogásban észre nem venni, hogy a legőszintébben és a történet- 
tudomány jellegének megfelelően igyekszik a múlt igazi meg
ismerésére.

A történetszemléletnek fölemlített nevezetesebb típusai — 
melyek közt vannak egymással homlokegyenest ellenkező fel
fogások is — már szinte mentesítenek bennünket attól, hogy 
külön igazoljuk egy keresztény történetszemlélet lehetőségét. Ha 
oly tarka változata lehetséges az efajta elméleti termékeknek, 
miért ne lenne díszesebb még egy változattal? Mi azonban 
nemcsak ily viszonylagos lehetőséget és jogosságot kívánunk a 
keresztény történetszemlélet számára, hanem szeretnénk arra is 
rámutatni, hogy a történelem jellegével, lényegével egyetlen más 
szemlélet sem tud oly tökéletesen összhangban állani, mint 
éppen ez. Ami viszont többé nemcsak tisztes polgárjogot, hanem 
vezetőszerepet is biztosít neki a történetszemléletek közt, melyek
nek tudományos törekvése annak megvalósítására irányul, hogy 
a történelem minnél inkább a maga igazi mivoltával jelenjék 
meg előttünk.

A pozitív keresztény — még közelebbről — katolikus tör
ténetszemlélet megfelelő értékelése érdekében szögezzük le : a 
különböző történetszemléletek két nagy táborra különülnek : el
sőbe tartoznak azok, amelyek nem a történelem belső lényegé
ből, hanem a világot és jelenségeket rendező bölcselő elme 3

3S V. ö. : Schütz A. : I. ni. 24. 1.
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aproirisztikus elgondolásából erednek. Ilyenek az idealista (itt 
az idealista nem erkölcsi, mégcsak nem is metafizikai, hanem 
ismeretelméleti, noetikai értelemben véve) pantheista, monista, 
pozitivista, optimista, pessimista és a különféle tendenciákat és 
periódusokat tüzön-vizen keresztül hirdető elméletek. A második 
csoportba azt az elméletet sorozzuk, mely a  történelmet nem 
előre leszögezett filozófiai elvek szerint vizsgálja, hanem előbb 
hideg, de gondos ténymegállapítást végezve, az első csoporttal 
ellentétben, a  következtetést nem előre, hanem utélag vonja le. 
Sokan ez utóbbi szemléletet is az előbbiekkel egy kalap alá 
foglalják, mondván : ez is apriorisztikus elvet követ, amely így 
hangzik : tisztán látni az igazat, — tehát csak annyiban külön
bözik a többi elméletektől, hogy kissé másként hangzik, de mégis
csak irányító, előre dolgozó elv. Mi épp ellenkezőképpen látjuk 
a dolgot. S azt mondjuk : csak felületes vizsgálódás mellett 
lehet rásütni a második csoporti történetszemléletre az elsőkkel 
való azonosítást, csak egy határtalanul külsőséges és látszat 
után induló Ítélet intézheti el azzal a dolgot, hogy : mindkettő 
egyformán apriorisztikusan irányító elv. Csak a név lehet azonos 
a két csoportnál. Lényegében azonban : „önmagában megismerni 
a történelmi valót“-elv a történettudomány legbenső természetéből 
ered s aki ez elv világánál helyesen dolgozik, a történelem 
lehető legjobb ismeretére jut el.

Már most ha a katolikus történetszemléletet vizsgálat alá 
vesszük „a történelmi valót önmagában megismerni“ — elv 
szempontjából, kitűnik, hogy ez a lényegileg történeti elv semmi 
csorbát nem szenved a katolikus világnézet legteljesebb elméleti 
és gyakorlati megtartása- és megváltásával.

Mert mi is a  történeti szemléletnek a szerepe a  történet- 
írásban ? Először is irányítani az események nagy tömkelegéből 
a legjellegzetesebbeknek a kiválasztását. Másodszor vezetni az 
esetleges hézagpótlásban, kiegészítésben. Harmadszor megal
kotni a következtetéseket és értékelést.

Ami a  múlt eseményeinek történelmi szempontból helyes 
kiválasztását illeti, nem kell gondolnuk, hogy a katolikus szem
léletnek oka van az Egyház védelme szempontjából akár csak 
a dicső, fényt sugárzó események apológetikus kiválasztására, 
akár a sötétebb színűek elhagyására. Igazán katolikusán gon
dolkodó tudós előtt világos, hogy neki nem szükséges a tények 
előadása közben apológetikus mellékgondolatoknak hódolni. Az 
Egyház isteni eredetébe és hivatásába vetett hit, ha az igazán 
erős, annyi bizalmat gyújt ki meggyőződéses katolikus tudós 
lelkében, hogy az igazságtól félni nem tud. Tudja, hogy Egyháza 
a föltétien igazságot képviseli. Ezért meggyőződése, hogy ha 
maradéktalanul sikerült a színtiszta igazságot földeríteni, ezzel 
írta meg a legjobb apológiát. Kutatási elve tehát ez : nem 
apológetikusan beállítani a múlt eseményeit, mert ez ferdít,



hanem őszintén fölkutatni és megírni s ez válik dönthetetlen 
apológetikává az Egyház számára.

Nemcsak a tények beállításával nem vét a történelem- 
tudomány ellen a katolikus meggyőződés, de még a katolikus 
gondolatot komprommittálni látszó tények elhallgatására sem 
törekszik. XIII. Leó pápa megnyitotta a vatikáni titkos levéltárat 
mindenki számára. Meggyőzően fejtette ki a megnyitáskor, hogy 
az igazság napfényre jutásától az Egyháznak semmi oka nincs 
félni. A kérlelhetetlen önkritikára épített katolikus történetírás 
valóban egyre szebb gyümölcsöket terem.

A katolikus történetszemlélet tehát nem befolyásolja ked
vezőtlenül a  történész első munkáját : a selectiót.

A sokszor szűkszavú adatok elkerülhetetlen kiegészítése, 
a fennmaradt száraz följegyzések, emlékek színes, Metszem 
egésszé való kiegészítése, a maguktól sokszor elégséges magya
rázatot nem nyújtó adatok magyarázata : röviden az egész múlt 
rekonstruálása, a történész feladatának második mozzanata. 
Ennek elvégzésében szintén történelmi szemlélete befolyásolja. 
Rengeteg erőszakot látott e téren a történettudomány. Gondoljunk 
csak például Hegel logikai történeti formáira s a történelemnek 
a belekényszerítésére azokba, akár megengedték a tények, akár 
égbekiáltóan ellenkeztek. A katolikus történetszemlélet abszolút 
tiszteletadása a historicummal szemben, amint fönti gondolat
menetünkben kifejtettük, a rekonstrukcióra is áll. Csak úgy 
rekonstruálni a  múltat, ahogyan azt minden kényszerítés nélkül, 
az önként folyó, legegyszerűbb következtetés fölkínálja; egy
részt szigorúan építve a  fönnmaradt adatok tárgyi tanúság- 
tételére s másrészt a történeti segédtudományok kutatási törvé
nyeinek szigorú figyelembevételével és alkalmazásával a fenn
maradt tanúságtétel tárgyi természetének megfelelő módon 
kiegészítve vagy vonva le a  következtetést.

Egyetlen katolikus dogmatikus tan keltheti a látszatot, 
hogy a történelmi rekonstrukció elemei közé a  történettudomány
nak idegen, általa meg nem fogható, tudományos bonckése aiá 
nem vethető tényező is vétetik föl : a kegyelem. A katolikus 
theologia tényleg alakító valóságként fogja föl a kegyelmet. 
De ez azért soha nem fogja megzavarni a  történelemnek termé
szetes, tudományos kezelését. A kegyelem tényleg valóság, 
de olyan, mely a  természetes világon túl, egy egészen más 
síkban elsősorban egy viszonylatot fejez ki : azt, hogy vajion 
az anima humana, az emberi lélek, abban az állapotban va..-e, 
amely a természetfölötti sík rendes, egészséges életmegnyilvá
nulása — kegyelmi állapot — vagy ennek az ellenkezője — 
kegyelmi hiány — rendellenes elváltozás, bűnös állapot. De 
ha ezen a természetfölötti vonatkozáson túl a kegyelemnek 
— segítő kegyelem ! — hatékonyságot, működést is tulajdoní
tunk: ez soha nem fog zavart, gondot, talányt okozni a törté
nettudománynak. A tények irányításába ugyanis közvetlenül
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nem nyúl bele, hanem csakis az emberi leiken keresztül, de 
még ott is annyira feloldódva, hogy első észrevehető munká
jában mér mint vallásos akarati állásfoglalás, érzelem vagy 
más hasonló, immár a lélektani kutatás számára hozzáférhető 
tényező jelenik meg. Egész munkája tehát annyira finom, 
annyira észrevétlen hajszállá finomult erezetekkel nyúlik át a 
természetes világba, hogy hatásában nem okoz különösebb 
fejtörést a történetírásnak, nem válik szükségessé a kegyelem
nek, mint új elemnek vizsgálata a történésekben, mert első 
megfogható formája már olyan lelki megnyilvánulás, amely 
lélektani megfigyelések számára hozzáférhető s melyet eddig 
is elvégzett minden komoly történeti kutatás. A kegyelmi tan 
tehát a történeti rekonstrukcióban zavart nem idéz elő, nem 
állít talányok elé, de viszont az értés egy új világát tárja föl a 
történész előtt : sok történelmi adottságot, főleg emberek állás- 
foglalását, cselekvéseiket könnyebben megérti, ha tudja, hogy 
ilyen temészetentúli tényező is ott lebeg s a maga módján 
irányítja az embert.

A történelemről alkotott bírálat és értékelés az a harmadik 
mozzanat, mely a világtörténeti szemléletnek függvénye. És 
pedig a  két előzőhöz viszonyítva a legerősebb mértékben.

Különböztessünk az egyes történelmi események és az 
emberi nem össztörténete fölött hozott történész-ítélet és érté
kelés között. Az előbbiekre vonatkozó ítélkezésben a lehető 
legnagyobb mértékű tárgyilagossághoz a katolikus világszemlé
letből folyó következő szempontok segítik hozzá a katolikus 
történészt. Tudja, hogy a világ Isten műve. És pedig mindenestül. 
A naturale quid is hozzátartozik. Neki személyes tulajdona. 
Szereti, gondozza, segíti. Nem szabad tehát rossznak mondani 
mindent, ami purum naturale, amin nem a katolikus fény csillog, 
még ha tudja is, hogy ez a katolikum a megszentelt, a  töké
letesebb teremtés. Tehát semmit nem fog rossznak látni csak 
azért, mert az nem katolikus. Értékmérője az emberi természetbe 
oltott törvény és józan ész szava lesz a kívüle álló dolgok meg
ítélésében. Nem az elfogultság, nem a türelmetlenség a vezetője 
ítélkezéseiben, értékelésében, hanem éppen az az emelkedettség, 
amelyet a helyes történeti szemlélet megkíván s amelyet ép a 
keresztény katolikus hit biztosít legjobban az egyetemes, átfogó, 
mindenkire kötelezően kiterjeszkedő szeretet parancsával. Ez a 
mindenek fölött hangoztatott keresztény erkölcstani alapelv a 
szeretet, a történettudományban a más felfogású emberek, 
intézmények és események legmesszebbmenő, jóakaratú, meg
értő értékelésére és bírálatára indítja a katolikus történészt; 
megmenti egyoldalúságtól, elfogultságtól, türelmetlenségtől, szen
vedélyes és igaztalan ítélkezéstől.

Az össztörténet végső értelmének bogozásában a katolikus 
történetszemlélet álláspontja : a történelem célja és végső értelme 
nem immanens, hanem transcedens. E nézet helyességének
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bizonyítása meghaladná célkitűzésünk keretét. A mi szempon
tunkból csak ennyit : Mindkét felfogás fölsorakoztatja érveit, de 
nekünk csak az a fontos, hogy a történelmi tények magyará
zatába és feldolgozásába erőszakkal ne kívánjon beleszórni. 
S ezt a katolikus szemlélet nem is teszi. Soha külön, egy-egy 
esetre nem kívánja annak elismerését, hogy azt ne történeti 
módszerrel, hanem Deus ex machina-val vizsgáljuk. Tehát 
csak végső összefoglaló szemlélet a történelemből kiutaló fel
fogás, amely azonban in concreto a történéseknek természetes 
okokból való magyarázatához szigorúan és tudományosan 
ragaszkodik s így a történeti tárgyilagosságot a legszigorúbb 
értelemben megőrzi. Lehetséges tehát katolikus történetszemlélet, 
mely egyúttal a történeti objektivitás minden követelményének 
is megfelel.

Egyébként, hogy analógiára is hivatkozzunk, a katolikus 
felfogás hiszi azt is, hogy az egész nagy természetet Isten 
teremtette. De ez az Isten-hit nem akadályozza semmikép
pen, hogy a természetet exacte, módszeresen vizsgálgassa. 
Tudja, hogy csakis a módszeres, tudományos vizsgáló
dás segítségével jut el a teremtett dolgok ismeretére. Ép így 
nem lehet akadály a katolikus világnézet a történettudomány 
módszeres, tárgyilagos művelésében sem. A természettudomá
nyokból különösen, de a szellemtudományokból is s ezek 
közt a filozófia műveléséből, szembetűnően világlik ki, hogy a 
katolikus szemlélet nem megszüntetője az igazi tárgyilagosság
nak. Hiába hatja át oly erősen az Abszolútumba vetett hit a 
katolikus bölcselőt, filozófiai vizsgálódásai közben mégis mintha 
ezt teljesen feledné. Nem találni még egy olyan filozófiai rend
szert, mely annyira tüzetesen vizsgálná, tisztázná s féltékenyen 
őrködnék a filozófiai igazság objektivitása fölött, mint ép a 
keresztény gyökérszálakból táplálkozó filozófia. Egy példa : a 
logikai igazságnak mibenléte körül a logikai psyhologizmus a 
különféle irracionalista, intuicionista filozófiai felfogások azt 
tartják, hogy a logikai igazság tisztán a lélek productuma s 
így a külvilágban értéke nincs. Vele szemben a túlzó idealizmus 
akkora erővel ruházza fel ugyanazon filozófiai igazságot, hogy 
szerinte a külső dolgok is ettől a belső princípiumtól nyerik 
igazvoltukat, sőt létüket is. Mennyire tisztán, tárgyilagosan lát 
a keresztény bölcselet, mikor nem puszta lelki productumnak tartja 
a logikai igazságot, hanem vitatja megegyezését a tárgyi valóság
gal. De az objektivitás védelme közben nem esik túlzásba s nem 
mondja a filozófiai idealizmussal, hogy a logikai igazságnak fizikai 
létesítő ereje van. így adja meg e fogalom helyes értelmezését.

Hasonló éberséggel őrködik a  katolikus történetszemlélet 
a történettudomány tárgyilagossága fölött is.

Lehetséges katolikus történetszemlélet. De lehetséges 
továbbá katolikus egyháztörténelem is.

A katolikus hittan kezdettől fogva tudatosan hirdette, hogy
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az Egyház látható, körülírható társaság. Térben és időben létezik, 
tehát lehet és van történelme. Ez logikus továbbépítése annak 
a  keresztény tannak, hogy Krisztus megtestesülésekor nemcsak 
Isten maradt — oly sok eretnek makacs tana, v. ö. dokéták ! 
— hanem egyesítette istenségét a látható, érzékelhető emberi 
természettel is. Ezt az életét titokzatosan folytatván Egyházában, 
azt sem láthatatlannak akarta, hanem épp úgy láthatónak, mint 
Önmagát a megtestesülés után. E tanával az Egyház nem 
keveredik abba az ellenmondásba, mint a vele szemben oppositiót 
jelentő különféle felekezetek, melyek magukat láthatatlannak 
hirdetik — Krisztus egyháza láthatatlan ! — de nem vonván le 
ennek a  tannak kellő konzekvenciáját, épp oly mértékben 
beszélnek és írnak Egyházuk történetéről, mint a katolikusok.

A katolikus egyháztörténelem tárgyilagosságát a most adott 
gondolatmenet már is igazolja. Az Egyházat nem kizárólag 
isteni, de emberi, intézménynek is vallja. Emberi elemek is 
szövődnek bele. Ám tudjuk, hogy az emberben nemcsak jó, 
de rossz tulajdonságok is vannak, nemcsak erények, hanem 
hibák is. Ezek a különböző emberi tulajdonságok a maguk 
egészében beleszövődnek az Egyház emberi elemének történel
mébe. Ez az emberi történelem nemcsak fény, de árnyoldalakat 
is tüntet fel. Ezzel előre megoldódnak azok a nehézségek, 
melyek egy kizárólag isteni intézmény ellen annak múltjából, 
történelméből támaszthatók volnának. A benne előforduló hibák, 
erkölcsi fogyatékosságok indokolva vannak az Egyház emberi 
elemével s így nincs rá szükség, hogy bizonyos dolgokat elhall
gasson, vagy megmásítva adjon elő. Mindazt, ami az egyház
történelemben kedvezőtlen, az emberi elem számlájára írja. 
Ezért mer objektív lenni az egyháztörténelemben is tagadhatat
lanul meglevő árnyoldalak (X. század ; VI. Sándor ; nepotizmus ; 
elvilágiasodás) megírásában.

Íme látjuk, adva van, hogy az Egyháznak lehessen emberi 
története s adva van, hogy katolikus meggyőződéssel is tárgyi
lagos lehessen az író Egyháza történelmével szemben.

E tárgyilagosságra a katolikus egyháztörténelem mindig 
törekedett is. Kezdettől fogva az élen látjuk nemcsak a min
denkori legfejlettebb módszerek alkalmazásában, hanem azok 
továbbfejlesztésében is. Nem véletlen, hogy az újkori tudományos 
történetírás megalapítói a jezsuita bollandisták, a bencés 
maurinusok és az oratorianus szerzetesek. Örök dicsősége 
marad az is, hogy a történettudomány egyik legfontosabb s 
főleg a középkor történelmére nézve teljesen nélkülözhetetlen 
segédtudománynak, az oklevéltannak két szerzetes, az egyik 
van Papenbroeck boliandista és méginkább a maurinus Mabillon56 
voltak a megalapítói.

Nincs még egy olyan szellemi középpontja a történetírás

sá De re diploinatica, Paris 1681.
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nak, mint a vatikáni könyv- és levéltárak s nincs még egy 
tudományos iskola, ahol olyan tudós, színvonalas apparátussal 
folynék a történelmi munkálkodás, mint ott.

II.

A magyar egyháztörténetírás új feladatait nagyrészt kijelölik 
azok a hiányok, melyek szembeötlően ütköznek ki egyháztör
ténelmünk eddigi feldolgozásából.

Túlzás és igazságtalanság volna általánosságban kimon
dani, hogy egyháztörténelmünknek nincsenek még napjainkban 
is nagy értékeket képviselő részletfeldolgozásai. Ellenkezőleg, 
elég szép számmal mutathat fel egyháztörténelmi irodalmunk 
olyan műveket, melyek kimerítően tárgyalnak meg egy-egy kort, 
részletkérdést, nagy vezetőegyéniségek életét, mozgalmakat stb. 
Az Árpádok kora egyháztörténelmének értékes feldolgozását 
adja Balics Lajos háromkötetes művében.'' Vannak egyes 
szerzetesrendekre pl. a bencésekre,37 38 ferencesekre39 vonatkozó 
monográfiák. Eléggé szép számmal — ha távol is vannak még 
a teljességtől — akadunk egyháztörténelmünk szereplő nagy 
alakjainak életrajzára, így szent Istvánéra,40 szent Gellértére,41 
szent Lászlóéra,42 Cesarini Juliánéra,43 Capistranoi szent Jánoséra,44 
Bakócz Tamáséra,45 Fráter Györgyére,46 Pázmány Péterére.47 
Nem hiányzik egyháztörténelmünk egy-egy kiemelkedőbb ese
ményének leírása, pl. Magyarország egyházi és politikai össze
köttetései a Szentszékkel.48 De bármennyire értékek is ezek s 
a többi hasonló monografiás munkák, a magyar egyháztör
ténelemről egységes képet nem adnak. A Lányi—Knauz-féle 
magyar egyháztörténelem már elavult, Karácsonyi János egyház- 
története pedig sok kiválósága mellett is szűkre méretezett.

37 Λ katolikus egyház története Magyarországon (az Árpádok kihalásáig), 
Bp. 1885, 1888, 1890.

33 Erdélyi—Sörös : A pannonhalmi sz. Benedek-rend története 14 köt.
39 Karácsonyi J. : A sz. Ferenc rendiek története Magyarországon 1711-ig, 

1—2. Bp. 1922, 1924.
40 Karácsonyi J. : Szt. István király élete, 1904.
41 „ „ Szt. Gellért élete, Bp. 1925.
42 „ „ Szt. László király élete, 1926.
43 Fraknói Vilmos : Cesarini Julián, Bp. 1890.
44 Bölcskey Ö. : Capistranoi szt. János elete I—III. Székesfhv. 1923—24.
43 Fraknói V. : Erdődi Bakócz Tamás 1889.
4® Horváth Mihály : Utyeszenich Fráter György (Martinuzzi bibornok) 

élete, 1882.
47 Frankl V. : Pázmány Péter és kora I—III., Bp. 1869.
48 Fraknói V. : I—II. Bp. 1901.
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1. A magyar egyháztörténelem eredményesebb művelésére 
elengedhetetlen az összegyház történelmének behatóbb tanul
mányozása. Nálunk erre eddig kevés gond íordíttatott. Itt-ott 
találkozunk csak egy-egy kísérlettel. A nagy nyugati egyház- 
szakadás,49 a  keresztes háborúk50 és a szerzetesi intézmény 
története51 talált feldolgozókra. Pedig az egész katolikus Egyház 
történetébe, mint egészbe, szerves részként illeszkedik be a 
mienk s az egésznek ismerete más világításba helyezné a mi 
egyháztörténelmünket is. Azt se feledjük, hogy egész európai 
műveltségünk keresztény eredetű s így Európa szellemi arcula
tának igazi ismeretére el nem juthatunk a  katolicizmus törté
nelmi i' -.erete nélkül. Az Egyház a mi nagy nevelőnk. Ennek 
szelleméből táplálkozunk ma is. S a helyzet lassanként mégis 
az lesz, hogy több feldolgozóra talál a buddhizmus s más, a 
kereszténységnél hasonlíthatatlanul alacsonyabb nívójú szellemi 
mozgalom, mint az eszmei tartalomban és kultűrhatásaiban a 
világtörténelemben páratlanul álló kereszténység.

Az összkereszténység történetének magyar feldolgozásában 
kiemelendő volna az első ezredév folyamán annak érdekes 
organikus szellemi kifejlődése. Egy másik szempont volna, 
megkísérelni analógiákat felkutatni s rámutatni a kereszténység 
első elterjedésére az egyes népeknél, összehasonlítva a magyar
ságéval. Ugyanitt különös gondot fordítani a hazánk területén 
virágzott kereszténységre a honfoglalás előtt.02 A magyarság 
megtérése után pedig ügyes synopsisban nézni az egyetemes 
és a magyar egyháztörténelmet. Különösen a pápaság szerepét 
föitüntetni hazánk történelmében az európai történelem szín
padán való elindulásunkkor, a  német császárokkal vívott füg- 
getlegségi küzdelmeinkben, trónviszályok idején s főleg a török 
háborúk alatt.

2. Nincs még egy kor, amely egyháztörténelmi szempontból 
jobban föl volna dolgozva, mint az Árpádok kora. Balics egy
háztörténelmén kívül e kor vallásos arculatát hűen megrajzolja 
Békefi Rémig.53 De mégis vannak e kor történeti feldolgozásá
ban is hiányok. Nem szólva arról, hogy az összehordott szép 
és értékes anyag ma már egészen újszerű feldoldozást kívánna, 
— nagy kár, hogy nem talál kellő kidomborításra az első 
magyar kereszténységnek hősi jellege. Nemcsak lázadó Koppá- 
nyok voltak, hanem magyar Corneliusok is ; nemcsak a  keresz
ténységben igát látó magyarok, hanem az első keresztény

49 Áldásy Antal : A nyugati egyházszakadás története 1378—1389. — 
Karácsonyi J. : Magyarország és a nyugati egyházszakadás, 1885.

50 Áldásy A. : A keresztes hadjáratok története, 1924.
51 Balanyi György : A szerzetesség története.
52 V. ö. : Balázs L. : A kereszténység története hazánk mai területén a 

magyarok letelepedéséig, Bp. 1901.
53 Vállásos és erkölcsös élet Magyarországon az Árpádok alatt, Bp. 1896.
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századok hőseihez hasonló hitvallók is. Az évszázadokon át 
sötétben tévelygő és világosságot áhító magyar lélek boldog 
magáratalálása, az igazságnak mohó felszívása s az üdvözítő 
tanok megismerése nyomán támadt boldogsága, lángoló buzgó- 
sága, mely a sötét magyar földet templomokkal, keresztekkel 
rakta tele s egész életét, külső-belső világát átformálta, röviden : 
a keresztény magyar „hőskor“ megmutatása is legyen benne az 
árpádkori egyháztörténelemben. De ne mulassza el azt sem, 
hogy milyen elváltozást hozott létre a kereszténység a magyar 
lélekben. Mit adott hozzá, mivel gyarapította, mit faragott le 
belőle, mennyire vált emberibb emberré, mennyivel lett még 
igazibb magyarrá. Viszont a keresztvíz alá álló s a kereszt 
tanát valló nép milyen új arculatát rajzolta meg az egyetem- 
leges kereszténységnek, amely ha lényegében egy is, de annyi 
kifejezésmódot nyer, ahány nemzet, sőt ahány lélek magáévá 
teszi. Milyen különlegességet nyert vájjon a magyarban?

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az adatokon túl, az akkori 
magyar lélekbe való minél mélyebb betekintést s tanulmányo
zásában való elmélyedést. Ez fogja az igazi, ősi magyar lelkűiét 
megismerését eredményezni. Az ősit, mert akkor még keveredés 
nem rontotta, degeneráltság nem őrölte, ifjúkorához közel volt 
s az igazit, mert a kalandozó vad magyarok lelkületéből inkább 
negatív, mint igazi értékjelző vonások maradtak ránk; míg a 
kereszténység az ősi szunnyadó összes lelkierőket megneme
sítve kifejlesztette. Hozzásegít, hogy a leghűebb, lehetőleg 
adaequat képet nyerjünk a  magyar ős-lélekről.

Nem túlzás állítani, hogy egy minden ízében megfelelő, 
a tökéletest minél nagyobb mértékben megközelítő árpádkori 
egyháztörténelem az akkori világtörténelemnek is fölmérhetetlen 
értéke, kulcsa és magyarázója volna, hisz annyira összefonódott 
a vallási és profán lélek, annyira alapja, éltető levegője, irányítója 
és betetőzője volt a vallás az élet minden megnyilvánulásának : 
politikának, gazdasági, társadalmi, szociális helyzetnek, köz- és 
magánviszonyoknak, hogy mindezek szinte csak amannak függ
vényeként tekinthetők.

3. Hiányzik a magyarországi hitújítás történetének táborunk
ban készült összefoglaló, alapos földolgozása. Katolikus kézből 
csak forrásanyag került ki e korra vonatkozóan.54 Hozzá még 
a megjelent forrásanyagok öt értékes kötete nem teljes. Várja 
kiegészítését s egy viszonylag teljes gyűjtemény után főleg várja 
modern feldolgozását.56

4. Szintén egyháztörténelmi feladat volna kimutatni, 
hogy a Rómából elindult, vagy más, Nyugatról hozzánk

84 Karácsonyi—Bunyítay—Rapaics : Egyháztörténelmi emlékek a hitújítás 
korából, 1—5. köt., Bp. 1901—1912.

85 Protestáns feldolgozása : Zoványi J. : A reformáció Magyarországon 
1565-ig, 1921.
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átcsapódott keresztény, vagy a kereszténységet negative 
érintő mozgalmaknak mi lett a sorsa nálunk. így az inveszti- 
tura-harcnak, keresztes háborúk eszméjének, renaissancenak, 
humanizmusnak, katolikus megújulási mozgalomnak, francia 
forradalmi eszméknek, a  német keresztény középkor felé for
duló romanticizmusnak.68 Ezeknél természetesen nem a külső 
leírás, nem néhány adat a fontos, hanem az illető mozgalom 
magyarföldi belső életrajza, lelki hatása, eredménye.

Például a XVII. századi nagy katolikus megújulás leg
nagyobb magyar vezéralakjának, Pázmány, Péternek, még nem 
rendelkezünk igazi, szellemi arcképével.56 57 írójára vár, aki Páz
mány irodalmi, szónoki, közéleti, politikai szereplésének egész 
szellemi hátterét, s abba szervesen beleilleszkedve hűen mutatná 
meg, mint természetes korkifejező és koralakító jelenséget a 
magyar katolikus megújulás vezérét. Fraknói elévülhetetlen 
érdemeket szerzett Pázmányra és korára vonatkozó széleskörű 
kutatásaival, s talán a legjobbat adta, ami az ő korában nyújt
ható volt, de azóta kiadták Pázmánynak az addig kéziratban 
lappangó latinnyelvű filozófiai és teológiai műveit, levelezését ; 
tiszta képünk van a reá oly nagy hatást gyakorló stájerországi, 
gráci ellenreformáció történetéről, oly dolgok, melyeket Fraknói 
behatóbban nem tanulmányozott, de nem is volt módjában azt 
megtenni, amit pedig okvetlenül el kell végezni az akkori kor 
eszmevilágának szélesebb horizontú vizsgálatával együtt, ha 
igazán akarjuk Pázmányt magunk előtt látni. Mert például nem 
értenők meg egészen Pázmány államférfim szereplését, hacsak 
akkori magyar-német viszonyokat és Pázmány egyéniségét 
vennők figyelembe. A teljesebb kép megrajzolásához el kell 
merülni a politikának és államhatalomnak elméletéről szóló, az 
akkori kor levegőjében élő és ható tanoknak, a macchiaveliz- 
musnak, Morus szent Tamás utópiájának, a protestáns állam- 
elméletnek, a katolikus tanításnak szent Ágostontól kezdve 
szent Tamáson keresztül a jezsuitákig, főleg Bellarminig, az 
udvarok kezdődő gyakorlati abszolútizmusának, a magyar lehe
tőségeknek és a tényleges politikai helyzetnek vizsgálódásába, 
mert nélkülük a Pázmányról, mint államférfiról alkotott isme
retünk föltétlenül hiányos. Vagy ha mint szónokot akarjuk 
igazán méltányolni, előbb elemezni kell, mi is a humanista, 
majd a reformáció és ellenreformáció korának egyházszónoklati 
iránya ; kik a kiválóbb, korukra hatást gyakorló képviselői, s 
mindezekből hogyan alakult ki Pázmánynak ragyogó szónoklat
művészete, melyben van a régiek klasszicitásából, a humanisták 
könnyedségéből, az ellenreformáció jezsuita és barokk jellegéből 
s mindamellett mégis egészen magyar és egyéni stílusával, gon
dolkodásával, hatásmódjával külön magyar szónoklati irányt, a

56 V. ö. : Galla Ferenc : A clnnyi reform hatása Magyarországon, Bp. 1931.
57 Hóman—Szekfü : Magyar Történet, V. 417. 1.
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Pázmány-félét teremti meg, semmiben sem maradván el a 
nyugati legkiválóbb hitszónokok mögött. De hogy így lássuk a 
szónok Pázmányt, ahhoz természetesen kora egész ilyirányú 
ismerete és az ő műveinek odaadó átbúvárkodása elenged
hetetlen föltétel.

Másik példa : a  nyugati szellemi mozgalmaknak a magyar 
katolicizmusra tett hatásánál maradván, a jozefinizmus korát 
egyháztörténetírásunk a legszomorúbb korszakok közé számítja.68 
Joggal is teszi ezt, mert romboló eszméinek hatása csaknem 
az egész XIX. századon át nyomasztóan befolyásolta a vallási 
életet. Mégsem szabad egyoldalúan azt hinni, hogy a múlt 
század csak elszomorító jelenségekkel van tele. Ellenkezőleg, 
nagyon is megtalálható a kedvezőbb külföldi áramlatnak, a 
német romanticizmusnak eljutása is hozzánk, nem kisebb ered
ményt mutatván föl, mint a kassai, szatmári, eperjesi és mun
kácsi püspökségek fölállítását. Mert ma már nem kétséges, hogy 
az adminisztratív megfontoláson kívül ez az új szellem is dön
tően befolyt az új egyházmegyék fölállításába. S ugyanígy 
lehetne még fölmutatni ennek a szellemi mozgalomnak a hatását 
a múlt század egyéb nagyfontosságú vallási eseményeiben is.

Az európai keresztény szellemi hatások fölkutatásának 
meg kell emlékeznie a magyar Mária-kongregációknak, a 
jezsuiták eme kihatásaiban annyira jelentős, vezető, katolikus 
intelligenciát kiképző intézményének a történetéről is. Majdnem 
a semmivel egyenlő egyháztörténelmünknek rájuk vonatkozó 
emlékezése, pedig hatásuk nagyobb volt, mint azt ma gondolnánk.

5. Nem szabad az új magyar történetírásnak kifelejtenie 
programjából a külföldi levéltárakban reá váró munkát sem. 
Bécsen kívül elsősorban Róma jön itt számításba. Tévedne, 
aki azt gondolná, hogy a vatikáni levéltárnak eddigi anyagából 
történt eddigi nagyarányú közlésekkel körülbelül ki is merül az 
ott található anyag.

Először is ne felejtsük, hogy a múlt közléseiben nagyon 
sok az alkalmiszerűség. Első kutatóink olyan bizonyos jó törté
nelmi érzéktől vezettetvén, a hatalmas anyagba csak úgy talá
lomra belenyúltak s ami érdekeset találtak, földolgozták és 
kiadták. Ha olykor elvesztették a fonalat, vagy fáradságosnak 
találták az előzményeket vagy összefüggéseket fölkutatni, a 
maguk elképzelésével és a lehető legjobbnak látszó föltevéssel 
pótolták a hiányt, s talán mondanunk sem kell, hogy ez a 
vélelem és kiegészítés igen sok esetben téves volt s a gon
dosabb vizsgálat sok mindent másnak talál, mint azt az első 
— sok esetben sietve — kutatók gondolták. Föltétlenül el kell 
tehát következnie újabb, módszeres, a legnagyobb lelkiismere
tességgel lefolytatott átnézésnek a régebbi módszertelenül fel
dolgozott és kiadott közleményekkel szemben. Amivel korántsem 58

58 Meszlényi Antal : A jozefinizmus kora Magyarországon, Bp, 1935.
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állítjuk, hogy a  közlések között ne lett volna igazán módszeres 
és értékes munka.

Ha már az eddigi fölkutatott anyaggal szemben is ilyen 
fontos feladat előtt állunk, mennyivel égetőbb a még napvilágot 
nem látott forrásanyag föltárása. A legtöbb felkutatni való talán 
még mindig a  titkos levéltárban akad, amelyből pedig eddig 
is a legtöbb közlés történt. A vatikáni titkos levéltáron kívül 
vannak még Rómában más levéltárak is, amelyek várják mun
kásaikat. Főleg a Congregatio Concilii,69 Propaganda Fidei, s 
részben, amennyiben nem lelkiismereti jellegűek s így a kutatás 
számára nyitva állanak, a S. Officium és a törvényszékek levél
tárainak anyaga, s emellett természetesen a különböző, pápát 
adó olasz családok levéltárai.

6. Itthoni levéltáraink és könyvtáraink is sokat fognak 
még történészeinknek mondani. Hatalmas munkát jelent még a 
püspöki levéltárak nagyobbfontosságú anyagának teljes, a 
canonica visitatioknak összegezetten feldolgozott kiadása.

A magyar liturgia- és ritus-történelem1,0 szintén várja olyan 
földolgozását, mely az eddig e téren történt publicatiók és érté
kes munkásságok eredményeit összegezné, kibővítené s a magyar 
összegyháztörténelembe kellően beállítaná. Azért is fontos volna 
e kutatások megkezdése, mert az elszakított területeken számolni 
kell lassan-lassan olyan egyházfőknek kormányzásra jutásával, 
akik talán meg fogják nehezíteni az egyházmegyei levéltárak
ban való kutatást.

Részben külföldi (Róma, Bécs) részben belföldi (Budapest, 
Esztergom) levéltárakban, részben pedig Erdélyben kell lefoly
tatni az erdélyi románok uniójának történetére vonatkozó kuta
tásokat. Ez unióra vonatkozólag vagy csak összegyűjtött, de 
fel nem dolgozott adatok,01 vagy régi, ma már elavult felfogású,61 
vagy végül egyháztörténelmi szempontokat kellően figyelemre 
nem méltató feldolgozások vannak.63 Tehát e kérdés feldol
gozása is egyik fontos feladata egyháztörténelmünknek.

7. Egy nemrég megjelent tanulmány64 helyesen emeli ki, 
hogy egyháztörténelmünk a jövőben ne harcokat és egyéb külső 
eseményeket tartson fontosnak, hanem a hit és erkölcsi élet 
arculatának megfestését. De menjünk egy lépéssel még tovább.

59 Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a magyar szent korona országai
nak egyházmegyéiről (1600—1850).

80 A magyar litargikus irodalom nevezetesebb művelői: Knauz Nándor, 
Dankó József, Ipolyi Arnold, Czobor Béla, Rajner Lajos, Tower Vilmos, Artner Edgár.

61 N. Mlles : Symbolae ad illustr. históriám eccl. orient, in terris coronae 
S. Stephani I—II 1885.

62 M. Szentiyányi : Dissertatio chronologico-polemica de ortu, progressu 
et diminitione schismatis Gracci, Tyrmaviae, 1703.

63 Jancsó Benedek: A román nemzeti törekvések története és jelenlegi 
állapota, 1896. — Lupas J. : Az erdélyi gör. kel. egyház és a vallás-unió a 
XVIII. század folyamán, Bp. 1904.

64 Balanyi Gy : A magyar egyháztörténetírás feladatai. Katolikus 
Szemle 1935. IX..'
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Próbáljuk meg a történetírásban az aszketikus vonásokra is 
ráirányítani figyelmünket. Azokra a természetfölötti, kegyelmi 
mozzanatokra, amelyek már a tömegek, de méginkább — mivel 
annyira egyéni vonásról van szó — vallási történelmünk nagy 
egyéniségeinek lelkében és működésében megnyilatkoznak.

A katolikus elméleti teológiának, a dogmatikának egyik 
legfontosabb része a kegyelemről szóló tan. Vallási életünk 
princípiumának a  kegyelmet tartjuk. Az isteni életben való 
részesedés itt a  földön egyedül ezen a csodálatos nagy való
ságon keresztül lehetséges. Minden igazán keresztény lélek 
ebből él, ez ad neki inspirációt, lendületet, erőt, kitartást, egyes 
tetteiben s az ezeknek összeszövődéséből keletkező egész 
életnek. S különös, hogy egyháztörténelmünkben, mintha nem is 
ismerné ezt az alakító nagy valóságot: alig találkozunk vele. 
Igaz, hogy a kegyelem egész valóságában és működésében 
titok, szemmel nem látható, kézzel nem tapintható valami s 
nem is szabad sem helytelen pietásos irányba, sem fantasztikus 
belemagyarázás ferde vonalába tévedni : de ezek ellenére is 
jusson hely történetírásunkban különösen nagyjaink, őszintén 
szent vallásunk légkörében élő, vezető egyéniségeink csele
kedeteinek megítélésében a lélek ama irracionális (értelemfölötti) 
tényezőjének, amit kegyelemnek mondanak. Különösen ott és 
akkor, amidőn már a természetes okok magyarázatot nem nyúj
tanak, talán sok mindent megértenénk, ha nem riadnánk vissza 
a vallási meggyőződésben, átélésben s ezek elvében, a kegye
lemben látni meg az érthetetlennek és kikutathatatlannak vélt 
okot. Azon nem szabad megütköznünk, ha ilyesmit nem pap 
történészeink nem vesznek észre, de hogy egyháziak is teljesen 
elhanyagolják e szempontot, az már teljesen érthetetlen. Új egy
háztörténelmünknek semmiesetre sem szabad elhanyagolnia ezt 
az eddig föl nem fedezett és eléggé nem méltatott mozzanatot. 
Tegyük történelmünket ily irányban is kutatás tárgyává, mert 
eme elmélyedő, aszketikus nézés nélkül egy színes és valóságos 
vonással szegényesebb marad rajzunk.

Eme itt kifejtett felfogásunk miatt sajnáljuk, hogy újabban 
egyháztörténetírásunk művelői között is megfogyatkozott az egy
háziak száma. A múltban nemcsak a magyar egyházi, de a 
világi történet művelésében is a szerzetes és a világi klérus 
vezetett körülbelül a  XIX. század elejéig Hartwiktól, a győri 
püspöktől, szent István király életrajzírójától kezdve a XVIII. 
századi nagy jezsuita történészekig. À XIX. században a 
vezetést már meg kellett osztani a világi történészekkel, de 
még mindig kiváló nevekkel találkozunk a papság köréből, hogy 
csak Horváth Mihályt, Ipolyi Arnoldot, Knauz Nándort, Fraknói 
Vilmost és Karácsonyi Jánost említsük. Újabban a helyzet 
megváltozott. Világi történetírásunkban papi nevekkel alig 
találkozunk. Sajnos, hogy már az egyháztörténetet művelők 
soraiban is ritkulnak az egyháziak. A világiak sorompóba állása
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e téren jó és örömmel üdvözlendő, de vannak az egyház 
életében és történetében olyan mozzanatok, melyeknek kellő 
értékeléséhez theologiai végzettség, papi gondolkodás, papi 
érzelmi és akarati világ nélkül eljutni nem lehet.

8. Nem talált még földolgozójára a magyarországi katolikus 
papság története sem. A papság és főpapság közjogi helyzeté
nek alakulása, hullámzása, a papság kultúrszerepe, szellemi, 
erkölcsi és anyagi helyzetének emelkedése és sülyedése mind
megannyi feldolgozásra váró téma. A papság kétségtelenül egyik 
legfontosabb tényezője történelmünknek. Hatása a múltban 
szinte kifejezhetetlen. Történetének megírása tehát sok szem
ponttal gazdagítaná történetírásunkat.

9. Földerítésre vár a magyar katolicizmus és protestántiz- 
mus egymáshoz való viszonyának története. Milyen volt a két 
felekezetnek élete egymás mellett ? Hogyan alakult ki köztük 
a lelki szakadék? Mik voltak e lelki kettéválásnak a tanbeli 
különbségeken kívül az okai? Milyen hullámzáson ment keresztül 
a négy évszázad folyamán ? Hogyan segítette elő, szándékán 
kívül is, néha a törvényhozás a lelki ellentéteket ? Az e téren 
kirívóbb kilengéseknek elfogulatlan kritikai vizsgálata és meg
ítélése. Viszont arra is rámutatni, milyen kísérletek történtek a 
lelki egység megteremtésére s milyen eredménnyel ? Melyek 
voltak a korok s az események, melyek közelebb tudták egy
máshoz hozni a katolikust és protestánst s mi az az útvonal, 
amelyen haladni kell a megértés felé?

10. Alig jutott el még történetírásunk a hazai theologiai 
irodalom ismertetésének kezdetéig. Pedig nemcsak mint irodalom- 
történeti kérdés kelthetne érdeklődést, hanem mint egyház
történelmi forrás is sok becses anyagot szolgáltatna. Theologiai 
irodalmunk első termékei : Sz. Gellért Delibaratio-ja, részben 
sz. István Intelmei : De institutione morum.®0 Nevezetesebb 
árpádkori theologusaink : Boldog Magyar Pál, bolognai egyetemi 
tanár, a tatárbetörés egyik első vértanúja, ki kánonjogi művet 
írt. Pál veszprémi püspök, ki a magyar , pálosrend számára a 
szabályokat írta meg 1263-ban."1 Az Árpádok kora után : a 
valamilyen formában magyar vonatkozású szentbeszéd-kötetek 
közül legjobb Michael de Ungaria dominikánusnak 1487-ben 
Strassburgban megjelent műve. Nevezetes hitvitázó Magyar 
Mihály pálos szerzetes (1444-ben halt meg Párisban). A XIV. 
század első felében Aristotelesnek kommentátora Erdélyi Bojót ; 
Soproni Miklós pedig a XV. század elején Arisfotelest latinra 
fordítja. Legnagyobb hittudósunk e korból mégis Temesvári 
Pelbárt, ferences (Stellarium, Pomérium, Expositio libri Psal- 
morum, Aureum Rosarium Theologiae) és tanítványa, Laskai 
Ozsvát (Biga salutis. Gemma fidei).®'

es Horváth J. : A magyar ir. müv. kezdetei, 22—24. 1.
66 U. o.
67 U. o. 54—62. 1.
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Néhány többé-kevésbé nevezetes név után megjelenik a 
legnagyobb magyar hittudós : Pázmány s vele megindul a hit
vitairodalom bő termése. Ennek az irodalomnak az átbúvár- 
kodása is hiányzik még. Pedig az új Magyar Történet szerint 
„szellemtörténetünk egyik legkiválóbb forrása lehetne“.68

11. Elhanyagolt terület nálunk az egyháztörténelem mód
szertani kérdéseinek és segédtudományainak művelése. Pedig 
egyháztörténelmet szakszerűen művelni keresztény archeológia, 
paleográfia és diplomatica nélkül nem lehet. Míg másfelé e téren 
hatalmas munkásságot fejtenek ki,69 addig nálunk még mindig 
hódít az a  régi nyárspolgári felfogás, hogy semmi szükség az 
ilyen túlságosan elvont elméleti kérdésekkel foglalkozni.

A még kiadatlan forrásanyagok föltárása, a részletkérdések 
tisztázása, az egyháztörténeti módszertannak és segédtudo
mányoknak kellő beállítása után szóbajöhetne a magyar 
egyháztörténelem teljesen új szintézise, melynek hiányát — 
különösen a  sikerült világi magyar történelem megjelenése óta
— égetően érezzük. Ha messze is van még odáig az út, mégis 
rá kell lépni, meg kell indulni a nagy cél felé.

12. Talán első helyen kellett volna említenünk egyháztör
ténelmünk művelésének feladatai között: gondoskodni kell képzett 
írógárda neveléséről. E cél elérését a következő hármas eszköz 
szolgálná.

a) Első dolog, hogy egyháztörténészeink alapos mód
szertani kiképzésben részesüljenek. Csakis ilyen kiképzés után 
fogjon tollat, aki az egyháztörténész kitüntető címére számot 
akar tartani. Ma, mikor világi történészeink mindnyájan átesnek 
a leggondosabb methodikai kiképzésen, behatolnak a segéd
tudományok alapos ismeretébe, iskolázzák őket a módszeres 
kutatásban, földolgozásban, szigorúan kell őrködni, hogy egyház
történészeinknek tudományos képzettsége és alkotásaiknak tudo
mányos értéke semmiben sem maradjon el a többi történészeké 
mögött. Vagy csak értékeket termelni, vagy semmit. Nem szabad 
történelmi tudományosságunkat kompromittálni, lenézés tárgyává 
tenni, Lássuk be, hogy nem elég csak tollat venni a kézbe és
— történelmet írni ! Semmiféle kedv és buzgóság nem pótol
hatja a szakszerű képzettséget, még a legkiválóbb történész 
elme számára sem. Attól természetesen senki sem tiltható el, 
hogy azt, úgy és akkor írjon, ahogyan az éppen neki tetszik s 
így elkerülhetetlen lesz továbbra is műkedvelő és értéktelen 
dolgok napfényre jutása. Ám ezekkel történetírásunk semmiféle 
közösséget nem vállalna, hanem a népszerűsítő művek közé 
sorolva a maga tudományos hírnevét sértetlenül megóvná.

68 Hóman—Szekfű : Magyar Történet, V. 419. I.
69 De Srnedt S. I. Principes de la critique historique. — Feder S. I. : 

Lehrbuch der historischen Methodik. — Fonck : Wissenschaftliches Arbeiten.
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b) Az előző gondolatmenetből önként adódik a kérdés : 
hol nyerjenek azok, akik az egyháztörténelem művelésére tehet
séget és kedvet éreznek magukban módszertani kiképzést, veze
tést ? A feladatot teológiai főiskoláink, elsősorban a budapesti 
egyetem végezze. Nevezett egyetemünknek egyháztörténelmi tan
széke eddig végzett szép munkáját bizonyára továbbra is nagy 
gonddal s bővített programmal fogja folytatni s elvégzi a tudo
mányos történetírás műhelyébe való bevezetést.

Az egyháztörténelem módszertanának fölvétele egyház- 
megyei hittudományi főiskoláink tantervébe szintén nagy haszon
nal járna. Fölébresztené a tehetségekben a kedvet az egyház
történelem művelésére s a kedvhez hozzáadná a kellő képzett
séget. A napjainkban megsokszorozódott munka ellenére is még 
mindig volnának lelkipásztorkodással foglalkozó papjaink között, 
akik egyháztörténelmünk számára értékes munkásságot fejtenének 
ki, míg előképzés nélkül csak selejteset termelnének. Éppen 
ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni az e téren megoldásra 
váró feladat fontosságát.

c) Egyháztörténelmünk újszerű művelése terén ránk váró 
szokatlanul nagy feladat önkénytelenül kínálja fel — ha igazán 
akar eredményeket felmutatni — a tervszerű célkitűzést, irányí
tást és munkamegosztást. Jelenlegi vezető, egyháztörténé
szeinkre vár a szerep : tömörülni, megbeszélni, körvonalazni 
a munka irányát, kijelölni a munkaterületeket s elindítani a 
magyar egyháztörténetírás új renaissance-át.

Az egyháztörténetírók megszervezése s a munkaterületek 
kijelölése az egyes történészek számára — tekintve, hogy a 
tudományos munkálkodásban mindenki maga szereti és tudja 
legjobban megválasztani az őt különösképpen érdeklő kérdés 
tanulmányozását, — ha nem is volna könnyű, még sem meg
oldhatatlan feladat, amint például nem volt az a magyar világi 
történelem s annak segéd- és résztudományai számára nagyobb 
számú író csoport tagjai között.

Anyagi áldozatok nyújtása nélkül az egész ily irányú ter- 
vezgetés nehezen jutna a megvalósulás stádiumába, de az 
anyagi áldozat, ha jelentős is, talán mégis előteremthető volna. 
Különösen nem lehet akkor az áldozatoktól visszariadni, ha 
meggondoljuk, hogy nagy hiánypótló s kihatásaiban alig fel
mérhető vállalkozás megvalósításáról van szó.

Tisztán tudományos megfontolásokon kívül még nagy gya
korlati előnyökkel is járna az új magyar egyháztörténelem meg
írása. E gyakorlati előnyök közt első helyen kell megemlítenünk, 
hogy nem szabad e téren sem a külföld tudományossága mögött 
elmaradnunk éppen akkor, midőn külföldi megbecsültetésünk 
érdekében külsőséges dolgokban olyan rendkívüli áldozatokat 
hozunk. Másodszor azt a regeneráló új szellemet, melynek okvet
lenül el kell jönnie, hogy a világháborút követő szinte halálos 
lelki megrázkódtatást kiheverhessük, nagyban segít kitermelni
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múltúnknak olyan ismerete, mely egyrészt kérlelhetetlenül igaz, 
tárgyilagos, saját hibáinkat megmutató s így nevelő és oktató ; 
másrészt azonban az értékeket, hősiséget is felismerő, kellően 
méltató s így lelkesítő, hitet és életet sugárzó. Harmadik gyakor
lati előny volna, hogy a magyar katolikus múltnak kellő tár
gyilagossággal és színnel való megmutatása, különösen az 
Árpádoktól a mohácsi vészig, mindennél jobb eszköze volna a 
protestantizmus közeledésének a katolicizmus felé s így az 
annyira áhított magyar lelki egység megíeremtődésének, amely
nél égetőbb feladatot megcsonkítottságunkban képzelni sem lehet.

Dr. Félegyházy József.
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Az eusebianus reakció 
és a pannóniai ariánizmus kezdetei

A pannóniai ariánizmus kialakulásának kérdése egyike 
az ókori keresztény egyháztörténet legnehezebben megragad
ható problémáinak. A dunai tartományok kereszténységének 
legutolsó modern feldolgozója, J. Zeiller, maga is kénytelen 
hypothézisekkel dolgozni, mikor a pannóniai ariánizmus gene
zisét veszi vizsgálat alá.1 Egyik forrásul pettaui Victorinus 
theológiai munkásságát jelöli meg, kinek az origeneizmus felé 
hajló Szentháromság-tana előkészíthette a talajt az ariánizmus 
számára,2 míg másrészről a synkretista vallások erős duna- 
völgyi elterjedésére mutat rá. A „summus deus“ theológia, ez 
az antik politheizmusból racionalisztikus utón absztrahált már 
majdnem személytelen, érzékileg csak a solaris henotheizmus- 
ban megragadható monotheizmus,3 számtalan subordinált isten
ségével, „közvetítő“ (μεσίτης) Mithras alakjával, olyan lelki 
beállítódottságot hozhattak létre, ami Pannóniában az ari
ánizmus subordinációs theológiáját könnyen elfogadhatóvá 
tette. A magam részéről azonban nem hiszem, hogy ilyen 
endogén problémaállítással jobban megközelíthetjük a pannónia 
ariánizmust. Ursacius és Valens, a pannóniai ariánizmus ezen 
két reprezentatív alakjának theológiájában, nyomát sem látjuk 
a victorinusi origeneizmusnak.4 Másrészt a synkretista vallások, 
pl. a  milhraizmus elterjedési intenzitása nem esik össze a 
Dráva-Száva közével, mely a pannóniai ariánizmus igazi felleg
vára, hanem a Duna vonalát, a légiók táborhelyeit követi, a 
mithraizmus mögött álló társadalmi rétegek pannóniai elhelyez
kedésének megfelelően.5 Az ariánizmus elsősorban a christia-

1 Les őrig. clirét. d. les prov. daruit). Paris 1918 p. 213—214.
2 Victorinusra 1. I. Haussleiter : Victorinus Petaviensis (CSEL 49).
3 ÍV. Cumont : D. orient. Rel. (Gelirich, Leipzig—Berlin 1914) 154—5.
4 A két püspök theológiájára a legfontosabb forráshelyek : Hilar. De- 

synodis c. 11, (M. S. L. X col. 487—9). Epiph. Panarion (°d. K. Holl) 73, 13—22, 
Hieran. Dial. adv. Lucif. c. 17. sq. (M. S. L. XXIII col. 171. sq. Coll, antiar. Par. 
Ser. BV 1—2 (CSEL G5). Jheodoret. H. E. II 8, 38 (Parmentier).

s Veidinger Gy. : A keleti vallások emlékei Pannóniában. Bp. 1930. 
18 és kk.
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nizált görög szellem alkotása s ha már annak pannónia elter
jedését endogén úton kívánjuk megmagyarázni, úgy még a 
legtöbb eredménnyel kecsegtethet a keresztény görög műveltség 
dunavölgyi elterjedésének vizsgálata, úgy intenzív, mint pedig 
extenzívitásában. Ezt is azonban kell, hogy megelőzze a duna
völgyi hellenisztikus műveltség megrajzolása.6 7 Addig is, míg 
ezekre a  problémákra kielégítő választ nem kapunk, a Pannó
niái ariánizmus endogén előfeltételeiről nem beszélhetünk s a 
genezis kérdésére sem adhatunk teljesen kielégítő választ.

A másik kérdéskomplexum az ariánizmus térfoglalásának 
módja és időpontja. Milyen körülmények között kerültek a 
pannóniai egyházak élére arianus püspökök, lehetséges-e 
kimutatni időbeli összefüggést a pannóniai és az impérium 
keretében lejátszódó egyházpolitikai események között ? Erre 
kíván feleletet adni az alábbi tanulmány, amikor két pannóniai 
(Sirmium, Mursa) és egy moesiai (Singidunum) ' püspökség 
egyházpolitikai helyzetét vizsgálja, közvetlenül a niceai zsinat 
utáni időben.

1. URSACIUS ÉS VALENS LETÉTELE.

A pannóniai kereszténység, melyet a  martyrakták világá
nál a IV-ik század első éveiben teljes virágzásában látunk a 
Dráva-Száva között és az Alpok lábvonala mentén,8 a diokle- 
tiáni üldözés után eltűnik szemeink elől, 325-ig, a niceai zsinatig 
említést sem találunk róla. A niceai oikumenikus zsinaton ' ’e- 
nik meg újból a pannóniai egyház, Domnus (Domnius) sirmiurni 
püspök személyéhez.9 A zsinaton feltűnő, milyen kevés püspök 
vett részt az imperium nyugati, latin feléből. Ha a Gelzer— 
Hilgenfeld—Cuntz-tól közölt listák alapján az egyes provinciákból 
jött püspököket számszerűleg összeállítjuk, még szembetűnőbb 
lesz a nyugati rész kismértékű képviseltetése :

6 Erre a problémára újabban magyar részről Nagy L. : Pannóniai római 
és hellén kultúrhatások Arch. Ért. XLII (1928) 84—85 és Alföldi A. : Magyar- 
ország népei és a római birodalom (Kincsestár 42) Bp. 1934, 31. 1.

7 Singidunum bár területileg Moesiához tartozott, egyháztörténetileg mégis 
Pannóniához sorozható. Helyesen Zeiller : i. m. 14’ Singidunum . . .  pouvait être 
considérée aussi comme une ville pannonienne.‘

8 A diokletiáni üldözés pannóniai vonatkozásainak áttekintő összefogla
lása magyar nyelven Balogh A. : Pannónia őskereszténysége I. Bp. 1932 (Szt. 
István könyvek 102) 49—97.

9 Gelzer—Hilgenfeld—Cuntz : Patrum Nicaen. Nom. (Leipzig 1898) mun
kájában a latin (no 214 és 217), a görög (no 209), syr (no 215) és örmény (no 208) 
laterculusokban találjuk Domnus nevét. (Domnus Pannóniáé. — Hóuvog 
Παννονίας.) Az arab és kopt nyelvű laterculusokban hiányzik.
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A  görög kelet: A  latin nyugat :
Aegyptus és Lybia 19
Phoenicia 10
Coelesyria 22
Cyprus 2
Mesopotamia 5
Arabia 6
Cilicia 11
Bithynia 11
Cappadocia 10
Armenia, Pontus j jß 
Paphlagonia (
Galatia, Phrygia ) 0/I 
Pisidia I
Asia, Lydia, Caria 21 
Lycia, Pamphylia ) ™ 
Isauria és Άρψοι\ z

Gallia 1 (Dius)
Africa 1 (Carthago)
Hispánia 1 (Corduba)
Italia 1 (Calabria)
Roma 2 (Vitus és Vitalis

presbyterek) 
Pannónia 1 (Sirmium)

Balkán félsziget:
Thracia 1
Thessalia 2
Macedonia 2
Dardania 1
Achaia 3
Moesia 1
Dacia 1

Talán abban lehet megtalálni a nyugati püspökök csekély 
számának magyarázatát, hogy míg Konstantin az ariánizmustól 
érintett provinciák minden egyes püspökét meghívta,10 addig 
nyugatról csupán csak azokat, kiket személyes kapcsolatai 
révén már jól ismert. Még a donatista schizmát megszüntetni 
célzó törekvései idejéből jutott közelebbi ismeretségbe Caecilianus- 
sal, Karthago püspökével.11 A kordubai Hosiusnak viszont, mint 
a császár egyházpolitikai tanácsadójának szerepe köztudomású. 
Minthogy pedig Konstantin 325 előtt több ízben huzamosabb 
ideig tartózkodott Sirmiumban,12 egész bizonyosra vehető, hogy 
Domnust is ismerte személyesen. Akármilyen szempontok is 
vezették Konstantint a niceai zsinat összehívásánál, egy bizo
nyos, hogy részt vett azon Domnus, Sirmium püspöke is, 
elfogadta és aláírta az ott szerkesztett symbolumot. Domnusban 
kell látnunk a nicaenum első pannóniai képviselőjét. Nemcsak 
aláírta, hanem a pannóniai egyházban igyekezett „ is elterjesz
teni az egyetemes zsinattól elfogadott kitételeket. Éberen őrkö
dött azon, nehogy az ariánizmus beférkőzzön a pannóniai egy
házba és eltávolította mindazokat a klérusból, akik gyanúsak 
voltak, hogy Arius theológiai felfogását vallják. Ebbe az össze
függésbe kell beleállítanunk a két fiatal presbyter, a később

10 A csak syr fordításban fennmaradt levél görög fordítását adja 
Ed, Schwartz: G. G. N. (Phil—Hist, kl.) 1905, 289.

11 Euseb : Vita Const. I 44 (Heikel). Ehhez 0. Seech: Zeitschr. f. Kirchen- 
gesch. X 506. és Syllogac Optatiana (CSEL 26) p. 206.

12 317 jun.—318 május ; 318 okt.—319 jul. ; 320 május—dec. ; 321 ápr.— 
322 jun. (0. Seech; Regesten 165—173).
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oly nagy hírre vergődött mursai és singidunumi püspök, Ursacius 
és Valens kizárását az egyházi közösségből. Az egyedüli forrás 
erre nézve Athanasiusnak egy 356-ban írt munkája,13 amiből a 
Pannóniái egyháztörténetre való fontossága miatt ide iktatom 
a megfelelő szövegrészt : (Nyomdatechnikai okokból kénytelen 
voltam úgy itt, mint alább (Athan. Hist, árián, ad mon. c. 5) 
a terjedelmesebb görög szöveg közlésétől eltekinteni és meg
elégedni a magyar fordítással.)

„Ki nem fogja ismerni vakmerőségüket? Számra nézve 
ugyan kevesen vannak, mégis elhatározásaikat mindenben 
érvényesíteni akarják. Homályos szögletekben szövögetett gyanús 
cselszövényeik révén akarnak uralkodni és arra törekszenek, 
hogy az oikumenikus,_ őszinte és tiszta zsinatot (t. i. Niceát) 
érvénytelenné tegyék. És ezek az emberek, akiket a Krisztust 
üldöző eretnekség védelmezése miatt léptettek elő az eusebianu- 
sok, merészelnek most határozni a hitről... Mindegyikük egy-egy 
Tháliát ír, s azt akarják, hogy higyjenek nékik, amikor még maguk 
sem tudják, hogyan hisznek. Mert ugyan ki nem tudja, hogy 
a pentapolisi Secundust, kit miután régebben több alkalommal 
is elítéltek Arius esztelen eretneksége miatt, az eusebianusok 
kegyesen visszafogadták, Georgiust, a heréit Leontiust és előtte 
Stephanust, valamint Theodorust pedig Laodicea (Antiochia) és 
Heraklea püspökeivé tették ? És hasonlókép (ki ne tudná), hogy 
Ursaciust és Valenset, kiket előbb mint presbytereket kizártak 
az egyházból, később pedig istentelenségük miatt püspöki 
méltóságra emeltek (az eusebianusok), kezdetben, még mint 
ifjakat, maga Arius tanította a hit elemeire. De Acaciust, 
Patrophilust és Narcissust is, kik minden istentelenségben a 
legvakmerőbbek, a sardikai nagy zsinat ép ezért megfosztotta 
püspöki széküktől.“ 14

Ennek a pannóniai egyháztörténetre igen fontos és eddig 
kellő figyelemre nem méltatott forráshelynek a méltatásához 
meg kell jegyezni a következőket.

Mikor a niceai zsinaton hosszas és szenvedélyes tárgya
lások után a hitformula, valamint húsvétszámítás kérdésében 
végül is megegyezésre jutottak, úgy a zsinati atyák, mint pedig 
a császár legfőbb törekvése arra irányult, hogy a zsinat hatá
rozatai az egyházban meg is valósíttassanak. Természetesen 
mindkét részről elsősorban Egyptomot tartották szem előtt, 
ahonnét az ariánizmus is kiindult és ahol a rómaitól különböző 
húsvétszámítás is mély, messzire visszanyúló, erős hagyomány-

13 Ep. enoycl. ad ep. Aeg. et Lyb. c. 7 (M. S. G, 25, col. 552). A szöveg 
úgy a maurinusoknál (Athan. Opp. I Patavii 1777 col. 218), mint pedig Migne- 
nél erősen romlott s több helyt egészen értelmetlen.

14 Ugyanez a beállítás a πολλά μέν.. synodikonban (Theod. H. E. II 8, 
27), V. ö. Coll. antiar. Par. Ser. B. II 2 és Benignifica.. c 7 (CSEL 65. p. 136).

3' 35



nyal rendelkezett.15 A zsinati atyák és a  császár, külön-külön 
levélben adták tudtára Egyptom, Libya és Pentapolis egyházai
nak a zsinat Ariusról, Mellhúsról és a húsvétszámításról hozott 
határozatait.10 Az imperium többi egyházaihoz külön nem intéztek 
levelet. Ellenben a császár eljuttatott egy levelet a zsinatról távozni 
készülő püspökökhöz, melyben azon reményének adott kifejezést, 
hogy a  megjelent püspökök személyükben is majd kezeskednek 
arról, hogy hirdetni fogják a katolikus hitet s gondjuk lesz a 
húsvét szent napjának meghatározására és megtartására.17 Fino
mabban már alig lehet parancsot adni. Konstantin ezzel a levéllel 
minden püspöknek szigorúan lelkére kötötte a zsinat határozatai
nak pontos betartását és szigorú kézzel való végrehajtását. Külön 
intézkedett a császár Arius írásainak a megsemmisítéséről. Min
den püspökhöz és keresztényhez címzett levelében elrendelte 
Arius összes munkáinak a megsemmisítését, mindazokat pedig, 
kik rejtegetik Arius írásait, halálbüntetéssel sújtotta.18

A pannóniai egyházat mindezen császári iratok közül az 
első közelebbről alig érintette. Távol az ariánizmus körül folyó 
harcok színterétől, belső eretnekségtől is menten, a nicaenum 
elfogadása nem járt semmi nehézséggel sem. Annál nagyobb 
jelentőséggel bírt a második. A niceai zsinat a római és 
alexandriai egyházak húsvétszámítási módját (napirendre térve 
a kettő között fennálló különbségek fölött)19 emelte kánonná s 
a pannóniai egyházak e tekintetben 325 előtt eltértek a többség 
gyakorlatától. Kitűnik ez Konstantin föntebb idézett, a húsvél- 
számítást tárgyaló leveléből. Az Eusebiustól, Socratestől, 
Theodoretustól és Gelasiustól közölt levélben a császár meg
állapítja, hogy az imperium (διχονμένη) nyugati, déli és északi 
részein lévő egyházak egyező húsvélszámítást használnak. 
Néhány sorral lejjebb azután pontosan felsorolja a levél, mit 
ért .,«£ τω ν όντιχών τε xcà μεσημβρινών xcà άρχτφων τής 
οίχονμένης μερών έχχλησίαι“ alatt. Roma, Italia, Africa, Aegyptus, 
Hispánia, Gallia, Britannia, Libya, Hellas, Asia, Pontus és Cilicia 
dioecésiseit. Amikor egy olyan hivatalos felsorolásból, mint a 
föntebbi, mely a császári bureau szobáiból került k i20 nem

15 Euseb. H. E (Ed. Schwartz) VII, 20. A niceai zsinaton letárgyalt liús- 
vétszámítás részletes feldolgozása : Hefele—Leclercq : H. d. cone. I, 1 p. 450—77.

te A zsinat levele : Theodorct : H. E. I 9, 2—13 p. 38 sq. Gelasius : 
H. E. (Loeschke—Heinemann) II 34, 2—14 p. 120 sq. Konstantin levele : Socrates : 
H. E. I 9, (M. S. G. 67. col. 84 sq. Gelas. II 37, 1—9 p. 128 sq.

U Euseb. Vita Const III, 17—20 p. 84 sq. llieod. i. m. I 10 p. 42 sq. 
Gelas, i. m. II 37, 10—23 p. 130 sq. Socrat. i. m. I 9, col. 89 sq. A levél 
lényege : „τον προειρημένον λόγον xcà την ηαρατήρησιν τής άγιωτάτης 
ημέρας ύποόέχεσίλαί τε xcà όϊατάττειν δψείλετε..“ (Euseb. 20, 2)

18 Gelas. II 36, 1—3 p. 128.
19 így Hefele—Leclercq I 1, 465.
20 Heikel: Eusebius Werke I, p. XLVD—XLVIH.
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tételezhető lel durva elírás, kihagyás, vagy pontatlanság, ezért 
teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy a katalógusban fel nem 
említett provinciák egyházai — legalább is túlnyomórészben — 
„a Krisztus gyilkos zsidók“,21 azaz a quartadecimalis számítás 
alapján állottak.22 Ide kell sorolnunk Palaestina, Phoenicia, 
Coelesyria, Mesopotamia, Cappadocia, Armenia, Paphlagonia, 
Galatia, Lydia, Phrygia, Pisidia, Pamphylia, Lycia, Isauria, 
Bithynia, Moesia és legelsősorban Pannónia egyházait.

A felsorolt provinciák közül Cappadóciában még Epiphanius 
idejében (IV. sz. második fele) is voltak quartadecimalis egyház- 
községek.22 A 330-ban tartott antióchiai zsinat kanon : 1 24 pedig 
Antióchia joghatósága alá tartozó területen (Phoenicia, Coelesyria, 
mindkét Cilicia, Mesopotamia etc.) kiközösítéssel fenyegeti meg 
azokat a laikusokat és klérikusokat, kik nem azon a napon 
tartják a húsvétot, mint azt a niceai zsinat elrendelte, »hanem 
a zsidókkal együtt ünneplik a húsvétot.“ Az impériumban — 
kétségtelenül diaspóra nyomokon — elterjedt quartadecimalis 
audiánokat pedig épp úgy megtaláljuk a IV. sz. második felé
ben Antióchia környékén, Palesztinában, mint Arábiában és 
Mesopotámiában.25 Mindez megerősít abban, hogy a Konstantin- 
féle levél provincia katalógusában nem említett provinciák húsvét- 
számítása elütő volt, az akkoriban két vezető egyház, Róma 
és Alexandria követte gyakorlattól.

Hogy az oikumenikus zsinatnak és a császárnak a húsvét- 
számítás egységesítését célzó törekvései mennyiben jártak sikerrel 
ezekben a provinciákban s különösen Pannóniában, azt nem 
tudjuk. Antióchia mindenesetre 330-ban már megvalósította a 
zsinat ez irányú határozatait s így minden valószínűsége meg
van annak, Domnus is érvényt szerzett ezen határozatoknak.

A pannóniai egyház különösen Domnus helyzetét és mun
kálkodását azonban igen megnehezítette a niceai zsinat illetve 
Konstantin császár azon ítélete, amivel Ariust, Secundust és 
Theonast, számos Ariushoz hű maradt presbyterrel együtt, 
lllyricumba száműzte.26 Az egész keleti egyház nyugalmát íel-

21 ’Ιουδαίοι χνριόχτονοι Emel· : Vita III 19, 1.
22 A húsvétsz ámítás kérdésére ma is alapvető ld e ler  : Handb. d. Chron. II 

Berlin 1824. 1. P reuschen : RE. XIV, 825—"Λ ; E d . Schw artz : Ostertafeln. (Abb. 
d. k. Gesellsch. z. Wiss. i. Gott. VIII (1905) No 6).

23 E p ip h  : Panar. 50, 1, 6.
24 M a n si:  Cone, ampliss. II 1305.
25 E p ip h  : Panar. 70, 15, 5.
26 Philostorg. (Bidez) p. 11, 15. E d . Schw artz-tói a G. G. N. 1904, 384—85 

közölt levél csak annyit bizonyít, hogy Arius és társai közvetlenül a zsinat után 
Nikomédiában tartózkodnak Eusebiusnál, de semmiesetre sem azt, hogy a császár 
Illyricum helyett Nikomédiába száműzte őket. lllyricumba menet egész jól érint
hették Nikomédiát.
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zavaró ariánusok ezzel egészen Pannónia szomszédságába 
jutottak. Már most Athanasius szerint Ursacius és Valens Árius 
tanítványai (χατηχητοί) voltak. Az nehezen tételezhető lel, hogy 
Ariust még alexandriai presbytersége alatt, tehát Alexander 
püspöktől való kiközösítése előtt (317—20) 2‘ ismerték és ott 
Alexandriában hallgatták volna.28 Ellentmond ennek már fiatal 
koruk is. Még a sardikai zsinat (343) is úgy emlékezik meg 
róluk, mint „de impiis et de imperitis adulescentibus.“ 29 Hogy 
járhattak volna akkor 20—25 évvel előtte Alexandriában ! Arius 
és legbensőbb híveinek íllyricumba való száműzetése ezzel 
szemben egyenesén magától adja Athanasius íönti helyének 
interpretációját s megvilágítja, hogy az alexandriai püspök mire 
is gondolt ezzel a hellyel kapcsolatban. Arius és társai száműze
tésük alatt nem maradtak tétlenül, hanem erős propagandát 
fejtettek ki tanaik érdekében.30 Mi sem valószínűbb, minthogy 
a száműzöttek érintkezést tudtak találni a pannóniai egyházzal 
s így elsősorban Ariusnak módjában állott, a két ifjú és tehet
séges (sirmiumi ?) klerikust megismertetni azzal a racionális 
theológiával, mely a szigorú szövegkritikán, az allegorisztikus- 
ahistorikus exegésisen és az aristotelesi dialektikán épült fel.81 
Föltéve, ami nagyon valószínű, hogy úgy Ursacius mint Valens 
a sirmiumi egyház presbyterei voltak, megismerhették Ariust 
személyesen Sirmiumban, mikor a. 326 novemberében az ott 
tartózkodó császárnak Arius személyesen átnyújtotta hitvallását.32 
Ha Arius és a két pannóniai klérikus kapcsolatainak módját 
illetően valószínűségállításoknál nem is tudunk tovább jutni, 
annyi bizonyos, hogy ez a kapcsolat fennállott és Arius illyricumi 
száműzetése alatt szövődött. A heresiarchával szembeni tanuló
tanító viszonyt igazolja továbbá Valens és Ursacius theológiája. 
Bármennyire töredékes képet is adnak a források erről a 
theológiáról, mégis jól megállapíthatók abban az origeneista és 
eusebianus (lukianista) elemek mellett, a hamisítatlan ariánus 
nézetek.33 Aetius és Eunomius föllépte előtt ilyen egyezések 
kétségkívül magával Ariussal való ismeretségre vallanak.

■27 H. Opitz : D. Zeitfolge d. árián. Streites (Zeitschr. f. d. neutest. Wiss. 
XXXIII (1934) H. 2/3, S. 143.

2 8  jgy Tillemont : Mémoir. p. servir etc. VI p. 248 és 28Θ.
29 Coll. Antiar. Par. Ser. B. II 4.
30 Zeiller i. m. p. 215. Alföldi A. : i. m. 41.
31 7heodoret. I 5 p. 25 sq. Athan. In illud Mt. 11, 27 (M. S. G. 25 col. 

208 sq.) Hilar, de Trin. XII, 19 (M. S. L. IX).
32 0. Seeck hozzávetése a Zeitschr. f. Kirchengesch. XVII, 33 és Unter

gang usw. 1. 438.
33 Valens és Ursacius (Germinius) szerkesztette második sirmiumi formula 

(Hahn : Bibi. d. Symb.3 § 161). Symb. 2 : ex ipso — II Symb. Arii (Hahn
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Mikor Ursacius és Valensnek az egyetemes zsinattól kiközö
sített eretnekkel való kapcsolata nyilvánvalóvá vált, a nicaenum 
mellé állt pannóniai egyház (Dcmnus ?) az ariánizmus felé 
hajló presbytereket kizárta a klérusból. Mindez nem sokkal a 
niceai zsinat után, mindenesetre még a meginduló eusebianus 
reakció előtt történt, mert nehezen képzelhető el, hogy 327 — 
Arius rehabilitációja —- után zárnának ki presbytereket az egy
házból csak azért, mert Ariussal szimpatizálnak. A nicaenum 
még a maga töretlenségében áll fönn, Ariussal való érintkezés 
kiközösítést jelent. Ebben az összefüggésben Ursacius és Valens 
letételét a presbyteri méltóságról 326 (Arius Illyricumban) és 327 
(Arius rehabilitálása) közé kell tenni. A pannóniai orthodoxia 
győzelmet aratott, a győzelem gyümölcseit azonban nem sokáig 
élvezhette.

Az elmondottakkal igyekeztünk az Athanasius szövegben 
rejlő problémakomplexumot összekapcsolni az általános egyház- 
politikai eseményekkel s így beállítva a  nagy összefüggésekbe, 
jobban megérteni. Athanasius azonban a föntebbi helyen, az 
Arius „tanítványok“, valamint Ursacius és Valens kiközösítésén 
kívül, még a két pannóniai presbyter rehabilitációjáról is meg
emlékezik s ezt az eusebianusoktól megszervezett mozgalmakkal 
hozza összefüggésbe. Helyénvaló tehát, a niceai zsinat utáni 
évek egyházpolitikájának ezen legfontosabb tényezőiről pár 
szót szólni.

2. DOMNUS SZÁMŰZETÉSE. URSACIUS ÉS VALENS 
REHABILITÁLÁSA.

Konstantinnak kezdettől fogva az volt a felfogása az Arius 
személye körüli vitáról, hogy az oktalanság következménye. 
Világosan látjuk ezt a császár 325-ben, még a niceai zsinat 
előtt, Alexanderhez és Ariushoz intézett leveléből.34 Konstantin 
szerint az egész Arius körüli vita azzal kezdődött, hogy Alexander

§ 187) έξ αύτδν ; Symb. 3 : duos deos nec posse — I Symb. Arii (Hahn § 186) 
όνο άγεννήτονς άρχάα είσηγονμενοι. De már az ïv.lï. μ am . IX (Hahn 
§ 159) és Asterius, Eusebius, (de eecl. theol. II 23 p. 133. Klostermann). Való- 
szintíen lukianizmus. Symb. 7 : a substancia fogalom elvetése — Arius : μήτε 
όε οίσίαν αϋτον είναι, μήτε ϋτΐόστααιν. (Phil. X, 2, ρ. 126). Symb. 9—i l  : 
Generationemejus quisenarrabit. Már Euseb H. E. I. 2 Arius: άγνώστος ttsôg 
(Phil. II, 3. p. 14). Arius metafizikai szkepszise ; az isteni lényeget felfogha 
tatlannak tartja. (Bachelet : Diet. d. theol. cath. V 1508). Symb. 22 : Mt 28, 19 
== H Symb. Arii. Mindkét helyen mint az igaz hit summája.

31 Euseb. Vita Const. II 64—72, p. 67 sq. Socrat. I 7 col. 56. sq. Gelas. 
II 4 p. 41. A két utóbbi töredédesen.
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püspök vizsgálat tárgyává tette presbyterének véleményét a 
Szent írás egyik-másik helyéről. Arius ez alkalommal azt, amiről 
az embernek sohasem szabad gondolkozni, vagy ha igen, hát 
gondolatait arról a tárgyról magában kell tartani, oktalanul 
kimondta. Mindkettő tehát hibásan járt el. Az ily nagy dolgok 
princípiumait illetőleg ugyanis nem illik sem kérdezősködni, 
sem pedig a kérdezettnek feleletet adni. Olyan kérdések ezek, 
melyeket magunkban kell tartanunk, nem pedig a nyilvánosság 
közé kivinni és a nép tanulatlan füleire rábízni. Az ördög igyek
szik ilyen módon egyenetlenséget szítani, ki ezzel meg akarja 
akadályozni a keresztények közötti egyetértést (δ μ ο νό ια ν). A 
császár ezzel szemben rámutat az ideális állapotra, mely egyúttal 
egyházpolitikájának célkitűzéseit is felfedi : (II. 72,2) ,,τνν 
τής κοινής α π ά ν τ ω ν  δ μ ο νο ία ς  και έλ ενΰ η ρ ία ς  δ ψ ειλομ ένη ν χ ά ρ ιν  έ π ’ 
ένφ ή μ ο ις  λ ό γ ω ν  σννϋ-ή μασ ιν δμολογήσαι τ ψ  κρ είττονι“.

Konstantin mindenben a megbékülést és a nyugalmat 
kereste. Mikor Niceában azt látta, hogy a hit kérdésében a 
többség megegyezésre jutott, az ellenkező törpe kisebbséget 
száműzetésbe küldte. Ariust, Secundust, Theonást, Ptolémaïs 
illetve Marmarika püspökeit Illyricumba, míg Eusebiust, Theognist 
és Marist, Nikomedia, Nicea, Chalcedon püspökeit Galliába.’’ 
Amikor azonban a száműzöttek hajlandóságot mutattak az 
egyetértést biztosító symbolumot lényegében elfogadni, a császár 
ép a  mindig szeme előtt lebegő belső rend és nyugalom ked
véért kész volt visszahívni őket száműzetésükből.

Még 326-ban, mikor Pannóniában tartózkodott,30 levél útján 
magához rendelte Ariust.37 A száműzött presbyter, a császár 
elé terjesztette hitvallását, amit Konstantin elég orthodoxnak 
talált arra, hogy 327-ben a niceai zsinat második ülésezésén 
Ariust felvétesse az egyházi közösségbe.38 Ariust követte Eusebius, 
Theognis és Maris rehabilitálása.39 A 327-es niceai zsinat egy 
igen ügyesen megfogalmazott ,,β ιβ λ ίο ς  μ ετ ά νο ια ς “ után, nem
csak visszavette őket a közösségbe, hanem még püspökségüket 
is visszaadta.40 Arius és Eusebius visszatérésével az imperium

3 5  Philost. p. 11, 4 és 12, 25.
36 0. Seeck : Regesten S. 177.
37 A levél : Socrat. I 25. Dátuma : β.όόϋη  τή π ρ ο  π έ ν τ ε  καλανδ& ν

ό εκ εμ βρ ίω ν.“ Az évre: Seeck Zeitschr. f. kirchengesch. XVII, 33.
38 Ed. Schwartz : G. G. N. 1911, 380 ff. O. Seeck : Untergang usw. I 69, 

Bell : Jews and Christians in Egypte 40 ; E. Stein : Gesch. d. spätröm. Reiches 
I 165, anml. 1 ; Opitz : D. Zeitfolge d. arian. Streites 159. Philost. p. 19, 19 ; 
Athanas : Apol. c. arian. c. 39. (M. S. G. 25, col. 357.)

39 Eusebius és Theognis levele Socrat. I 14, v. ö. Philost. : III 12, 11 
p. 160 : τδις κ ορ νφ α ιοτά το ις  τ ω ν  έπ ισ κ ό π ω ν .

40 Philost. II 7 p. 18, Socrat. I 14, Sozom. II 16, p. 155 (ed. Hussey).
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egyházpolitikájában új fázis következik, amit P. Batiffol kissé 
erős, de találó kitétellel „l’oligarchie eusébienne“-nek nevez.41 
A nikomediai Eusebius körül kialakul egy csoport, melyet 
Athanasius s utána a görög orthodox atyák oi π ερ ί 3Ευσέβιον, a 
nyugatiak pedig eusebiani néven jelölnek meg Ide tartoznak a 
20 évek végén Theognis, Maris, Secundus, Theonas, Aetius 
(Lydda), Theodotus (Laodicea), Patrophilus (Scythopolis), Paulinus 
(Tyrus), Eusebius (Caesarea), Narcissus (Irenupolis) püspökök 42 
s ide csatlakozik később két pannóniai püspök Ursacius meg 
Valens. A csoport elismert feje a nikomediai Eusebius volt. A 
Konstantintól annyira kedvelt egyetértés jelszavának hangoz
tatásával és Konstantia támogatásával43 rövidesen az imperium 
legbefolyásosabb püspöke lett Eusebius. A 326 tavaszán való
színűleg Konstantinnal együtt nyugatra eltávozó Hosius helyébe 
lépett44 és kezébe kerítette a  következő évek egyházpolitikájának 
irányítását.

A eusebianusok legközelebbi célja a nicaehumhoz ragasz
kodó és a racionalisztikus theológiával szemben ellenséges 
püspökök eltávolítása volt. Ez azonban egyáltalában nem lát
szott könnyű feladatnak. Konstantin ragaszkodott a fides nicaena- 
hoz, melyet igen hasznosnak vélt a vitára alkalmat adó kérdések 
kiküszöbölésére. A császár nem engedett hozzányúlni a nicaeum- 
hoz. Az eusebianusok kénytelenek voltak számolni ezzel a 
ténnyel s igen ravaszul, megkerülték a dolgot. Elkezdték hir
detni, hogy a δμοοναιοξ.nak páran téves, sabellianus értelmezést 
adnak, addig pedig az áhított belső békét nem is lehet remélni, 
míg ezeket nem száműzik.45 A sabellianizmus vádja politikai 
jelszó lesz, amit még megkönnyít az a körülmény is, hogy a 
III—IV. században Keleten a sabeilianizmust tekintették a fő 
ellenségnek.46 Megvádolják ezzel az orthodoxia majd minden 
vezető egyéniségét.47 Kinél az eretnek tendenciát nem sikerül 
kimutatniok, ott az erkölcstelenség, vagy a Konstantin előtt 
mindennél jobban elítélendő zavargáskeltés vádjával állnak elő.48 
Ilyen módszerekkel sikerült is nékik a 20-as évek végén s a 
3Ö-as évek elején számos orthodox püspököt eltávolítaniok az 
egyházi szervezet éléről. Athanasius egyik +  357-ben írt mun-

45 P. Batiffol : L. paix const. Pariä 1914 p, 363.
42 Philost. p. 9.
42 Socrat. I 25, col. 148. Gelas. III 12 p. 158.
44 Loofs : Hosius (R. E. VIII), 378.
45 ï /î. Zahn : Marcellus v. Ancyra. Gotha 1867, 32 ff. Loofs ; Arianizmus 

(R. E. H, 10).
42 Loofs : R. E. II 19.
47 Eustathiust : Socrat. 1 24 ; Marcellust : Euseb. De eccl. teol. I 20 p. 97 ; 

Athanasiust : Coll, antiar. Par. Ser. B. H 9, 3.
48 Athanas. Ap. c. Arian. 86—7 ; Coll. etc. Ser. A IV 27, 6 ; Lheodoret. 

I 21, 4—7, 31, 5.
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kájában,49 * 51 összeállítja mindazon püspökök névsorát, kiket az új 
eusebianus irány első rohamában száműzött püspökségeikből. 
A niceai listák után ez a második s egyúttal utolsó auktorhely, 
hol a sirmiumi Domnus nevével találkozunk. A pannóniai egy
háztörténetre való fontossága miatt hasznosnak vélem ideiktatni 
Athanasius szövegét :

„Vájjon mindezekkel megelégedtek (az eusebianusok) ? 
Egyáltalában nem. Ugyanis Eutropius, Adrianupolis püspöke, 
jó és minden tekintetben tökéletes férfiú, minthogy gyakran 
ócsárolta Eusebiust és a városon (Andrianupolis) áthaladókat 
figyelmeztette, nehogy hallgassanak Eusebius istentelen beszé
dére, ugyanazokat szenvedi el mint Eustathius (kiről az előbbi 
fejezetben van szó) és úgy a városból, mint az egyházából ki
űzetik. Ugyanis Basilina igen haragudott rá. Azután Euphrationt 
Balanea és Kumatiost Paltos, valamint a másik Kumatiost 
Antarados, Asklepast Gaza és Kurost, a syriai Beroe, Diodorust 
Asia és Domnast Sirmium, valamint Hellanikost Tripolis püs
pökeit egyedül azért, mivel ismeretessé vált róluk, hogy gyűlölik 
az eretnekséget, egyeseket ugyan kitalált ürüggyel, másokat 
viszont anélkül is, császári rescriptumokkal eltávolítják, a város
ból kiűzik és helyükbe másokat rendeltek a száműzöttek egy
házaiba, kiket elég istenteleneknek tartottak.“

Minthogy Athanasius együttesen említi mind a kilenc 
püspök letételét, valószínű, hogy ezen püspökök száműzetése 
közel egy időpontban, legalább is egymástól nem nagy időbeli 
távolságban történt. Ha tehát meg tudjuk állapítani az itt fel
sorolt püspökök egyik vagy másikáról, mikor száműzték, akkor 
hozzávetőlegesen már a többi püspök száműzetésének időpontját 
is megadhatjuk.01 Az első, ami a püspöklista vizsgálatánál 
szemünkbe ötlik az, hogy a felsorolt kilenc püspök közül öt, a 
syro-phoeniciai provinciákhoz tartozik.

1. Έ νφρατίω ν δ év Καλανάις. Balanea tengerparti város 
Laodicea alatt Phoeniciában. Euphration jelen volt a niceai 
zsinaton is.°2

49 Hist, árián. ad. mon. o. 5 (M. S. G. 25 p. 695 sq). Loofs : Athanasius. 
(R. E. II) 199. A. Stülcken : Athanasiana (T. U. Neue Folge B. IV. H. 4 41.) 
lixeront : a Diet, du théol. cath. I col. 2157.

59 Egy másik listát találunk az egykorú Ap. d. fuga sua c. 3, hol Atha
nasius felsorolja az arianusoktól üldözött egyházakat. Sirmium azonban hiány
zik, V. ö. Jheodoret II 15, 8—9 p. 130.

51 Athanasius Eustathius száműzetése (c. 4) és a konstantinápolyi zsinat 
közé (c. 6) iktatta be ezt a püspöklistát (c. 5). Athanasius munkájának a fel
építéséből tehát a 328—336. évek közötti latitude adódik. A modern egyház
történetírók közül, akik datálták Athanasius püspöklistáját, L. Duchesne II. A. E. II 
190, 21, 0. Seeck : Untergang usw. III, 463, X. Bachelet a Diet. d. theol. cath. 
I, col. 1802, 330 utánra, P. Batiffol : L. paix const. 373, a 331-re, Ed. Schwartz :
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2. Κνμάτιος b év Παλτό). Paltus Syria és Phoenicia közti 
határváros.03 A város püspökét nem találjuk a niceai zsinat 
résztvevői közt.

3. Κνμάτιος o έτερος 6 év θαρύόιη. Tarados, helyesebben 
Antarados Phoeniciában fekszik Balanea alatt. A niceai zsinaton 
még Synodorus képviseli,54 ami mutatja, hogy Kumatios 325 
után lett Antarados püspöke.

4. Κύρος δ ëv Βεροίγ. Beroe Antiochiától keletre feküdt 
pár kilométerre. 325 előtt Eustathius, a 328-ban száműzött 
antiochiai püspök, volt még az egyházközség vezetője.55 Kuros 
tehát 325 óta Beroe püspöke. A niceai zsinaton nem vett részt.

5. Ελλάνικος δ év Τριηόλει. Tripolis Antarados alatt feküdt 
a phoeniciai tengerparton. Hellanikos részt vett már a Hosius 
vezetése alatt összeült 325 évi antiochiai zsinaton.56 Nevével 
találkozunk a niceai püspöklistán is.57

Kíséreljük meg a föntebbi öt püspök száműzetésének 
körülményeit felvázolni. Hogy ezt megtehessük, a Coelesyriában, 
Phoeneciában, elsősorban pedig az Antiochiában lezajló moz
galmakra kell szemünket függeszteni. Talán sikerül majd rajtuk 
keresztül Domnus száműzetésének megértéséhez is közelebb jutni.

A niceai zsinatot követő időben a coelesyriai, palaestinai 
és phoeniciai egyházak érdeklődésének homlokterében kétség
telenül az az erősen személyes jellegű theológiai harc állott, 
melyet Antiochia és Caesarea püspökei, Eustathius meg Eusebius 
vívtak egymással. A személyi ellentét indító okait inkább csak 
sejteni lehet. Gondolhatunk a 325 évi antiochiai zsinatra, amely 
Eustathiust Antiochia püspöki székébe emelte, Eusebiust viszont

G. G. N. 1911. Phil. hist. kl. (Athanasiana VIII) 405 a. 328 végére, I. Zeüler 
L. orig, chrét. d. les prov. danub. 218 (a Coll. etc. Ser. A IV 11 után indulva) 
a 336-os esztendő mellett foglalt állást.

52 Laterc. Theod. Lect. n° 48 (Gelzer p. 63). Résztvesz a 325-ös antio
chiai zsinaton. (Schwartz G G. N. 1908 S. 331).

53 A. n. Harnack : Mission usw. II, 14. 656. anm. 2.
54 Index cod. Vatic. n° 40 : Ζηνόάωροσ ’Ανταράόων. (Gelzer p. 72) Kopt 

n» 53 (G. 83).
55 Hieran. De vir. illustr. LXXXV. Theodoret I 4, 62 p. 25.
56 Ezt a zsinatot Ed. Schwartz fedezte fel a párisi Bibi. Nat. Cod. Par. 

syr. 62. számú syr nyelvű kódexében és a G. G. N. 1905 s. 271—88 publikálta. 
Behatóan tárgyalta u. ο. 1908 s. 305—78. A. Harnack (Sitz. Ber. Berl. 1908 S. 
477—91 és 1909 S. 401—25) a zsinat ellen felhozott érvei — számos helyes 
meglátás ellenére is — nem helytállók. Újabban H. Opitz (i. m. 151—52) tett 
néhány figyelemreméltó megfigyelést a zsinattal kapcsolatban. Hosius elnöklé
sére ugyancsak Opitz mutat rá (i. h.) Brillantin után. A zsinati résztvevők 
katalógusában Hellanicus no 14 alatt.

57 Laterc. Theod. Lector, η» 45 (G. 63)
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kiközösítette.58 E. Venables feltevése is figyelemre méltó. Eusta
thius és Eusebius is a császár kegyéért versenyeztek és ez 
versenytársakká meg ellenségekké tette őket.59

A meginduló küzdelemben azonban mindkét részről a 
barátok szerzésére sokkal alkalmasabb dogmatikai ellentéteket 
tolták előtérbe. A vitát úgy látszik Eustathius indította el. Ori- 
genest választotta közvetlenül támadása célpontjául, amivel 
közvetve az origeneista Eusebiust találta el egyik legérzékenyebb 
oldalán.60 A Királyok Könyve 1. 28., LXXXV. soraira (az endoni 
boszorkány és Sámuel megjelenése) kisebb értekezést publikált.1,1 
Ebben közvetlenül Origenest, közvetve pedig a korabeli palaes- 
tinai iskola bizonyos mértékben szkeptikus, allegorikus-ahisz- 
torikus írásmodorát hol gúnyoros, hol felháborodott, de mindig 
határozott hangon utasította vissza. Origenesnél nemcsak a 
föntebbi íráshelyhez adott exegézist támadta, hanem alkalmat 
talál arra is, hogy a „<5 βέλτιστος, δογματιστά“ 62 több, inkább 
önkényes, mint tudományosan megalapozott thézisét, mint 
tévését mutassa be.63 Ha még nem is állítja azzal a határozott
sággal, mint félszázaddal később Epiphanius,64 Origenes az 
összes eretnekségek szellemi atyja, nem mulasztja el annak 
kihangsúlyozását, hogy ez az alexandriai theológus Krisztust 
nem tartja tökéletes Istennek, hanem olyan második helyre 
állítja, hol csupán csak akaratánál fogva bír közösséget Istennel.65 
A „Contra Origenem de Engastrymytho dissertatio“ olvasója 
ebből már magától is rájöhetett arra, hogy Origenes és Arius 
tanítása között nincs is olyan nagy különbség. Ezzel adva volt 
az alkalom, a tisztára elméleti síkon mozgó vitát, személyes 
térre terelni, amit Eustathius nem is mulasztott el. Azzal vádolta 
meg Eusebiust, Paulinust meg Patrophilust, hogy eltávolodtak a 
niceai hitvallástól és Ariussal hasonlóan gondolkoznak.66 Végül 
is megtagadta velük a kommuniót.67 Természetesen Eusebius 
sem burkolózott hallgatásba, ellenben a maga részéről ellen-

88 Schw artz : G. G. N. 1905 S. 286.
69 DCß. II 382.
60 Eusebius origeneizmusára Moehler : D. grosse Athan. u. d. Kirche 

seiner Zeit II 227 : Schw ane : Dogmengesch. II 130 ff. Theológiai tekintetben 
teljesen opportunistának tartja Th. Zahn  : i. m. 36, H efele— Leclercq : Hist. d. 
concil. I 642 η. 1.

61 G allandi ·. Bibi. Patr. Veter. IV 548—572; utána M. S. G. 619 col. 
613—74.

62 Eustathius gúnyoros kifejezése. E usta th . i. m. 7.
63 E u sta th . cc. 19—21.
64 Panar. 64 c. 4, p. 409.
65 E u sta th . c. 17.
66 Eustathius-töredék Lheodoret.-niû I, 8, 105 p. 33 sq. v. ö. Socrat. I. 23. 

Sozom. II, 18.
67 0. Seeck : Untergang usw. III, 445.
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támadásba ment át és a sabellianismus meg a montanismus 
vádját emelte az antiochiai püspök ellen.68

Amíg az antiochiai és caesareai püspök között véget érni 
nem akaró irodalmi háborúság dúlt, addig a császári udvarban 
olyan események játszódtak le, melyek az első pillanatra a 
legtávolabbi vonatkozásban sem látszottak állani a két püspök 
viszályával, végső kihatásaiban azonban mégis döntően befolyá
solták, sőt el is döntötték ezt a harcot.

Konstantin ugyanis felajánlotta anyjának, Helénának, hogy 
Byzánc módjára újra megalapítja az imperium egyik városát és 
azt anyjáról nevezi el.69 Helena választása Drepanumra esett, 
mely egy Vl-ik századba visszanyúló monda szerint szülővárosa 
is volt.'0 Drepanumhoz tapadt azonban a  lukianisták egyik 
nevezetes hagyománya is. Lukianost, Nikomediában történt 
martyrhalála után delfin viszi át a tengeren Drepanumba, ahol 
a hívők nagy tisztességgel temetik el a holttestet.71 Az eusebianus 
párt igen sok tagja azonban Lukianos-tanítvány volt. így többek 
között : Eusebius Nicomedia, Maris Chalcedon, Theognis Nicea, 
Leontius Antiochia (344-től), Antonius ciliciai Tarsus, Menophan- 
tus Ephesus püspökei.72 Az udvarban levő Lukianos-tanítványok- 
nak mi sem volt könnyebb, mint az öreg korára mélyen vallásos 
Augusta73 tiszteletét megnyerni mesterük iránt. 327 júl. 31-én, 
Helenopolis felavatásánál,'4 így annak a  férfiúnak a kultusza

68 Socrat. I 23. col. 144.
69 0. Seeck : i. m. III 32.
16 Drepanum, mint Helena szülővárosa, először Prokopios : De aedeficiis 

V c. 2 bukkan fel: ηέατι ôê τις ív  BiAvvki πόλις, Ελήνης επώννμοσ . .. ix 
ταντης γάρ την ’Ελένην ώρμη&αί ψααί... Hogy Prokopios tudósítását kellő 
értékére szállíthassuk, tudnunk kell, hogy a IV—V. század keresztény és pogány 
írói mind megegyeznek Helena alacsony származásában. így Eutropius : Breviárium 
X, 2 ed. C. Wagener p. 63 Ambrosius De obitu Theod. 42 (M. S. L.16 col. 1399) Zosi- 
mos : Hist, nova II. S minthogy Helenopolis Prokopius idejében egészen jelentékte
len, a Drako folyócska ingoványaiba süllyedő falú volt, a konstantini korban emelt 
középületei romokban hevertek (Procop. i. h.), adva volt a mondakópzéshez 
szükséges alap, a nagyon is nem előkelő Helena, a szegényes kis Drepanum 
— Helenopolis szülötte. Készpénznek veszi ezt a mondát P. Batiffol : La paix 
Const, p. 367 és Rüge: Pauly-Wissowa V, 2 Sp. 1697.

71 Lukianos halála : 312, jan. 7 (Schivartz : G. G. N. 1904, S. 529 anm. 4.) 
A delfin-monda : Philost. II, 12 p. 24 és Suppl. VI, 15 p. 197. Külön érteke
zésben foglalkozott vele P. Batiffol : La passion de saint Lucien d’Antioche. 
(Compte rendu d. congr. scient, internat, d. cath. 2e sect. 1891 p. 184 sq.) 
L. H. Delehaye : Les orig. d. culte d. martyrs 1912 p. 182.

72 Philost. II, 14 p 25.
73 Nagy Tibor : Konstantinus egyház- és valláspolitikája. Pécs 1932. 4. lap.
74 Seeck : Regesten 178. Hieron. Chron. (Helm) a. Abr. 2343 ; Chron. 

Pasch, a. 227.
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állott az ünneplések középpontjában, kinek tanítványai közül 
nem egyet mint eretneket bélyegzett meg a niceai zsinat75 Az 
ünnepségeken nagy számmal vettek részt a σνλλονχκχνΰηοι,70 eset
leg már Eusebius, Theognis és Marissal az élen.

Nem sokkal az ünnepségek után Helena elindult Palaes- 
tinába, hogy megtekintse azokat a  szent helyeket, hol Krisztus 
szenvedett, másrészről pedig, ̂  hogy személyesen ellenőrizze a 
jeruzsálemi templom építését.77 Csatlakozott az agg Augustához 
a már rehabilitált Eusebius és Theognis is.78 Eustathius elkövette 
már most azt a tapintatlanságot, hogy az Antiochián átutazó 
Helénát, akár Lukianos-kultusza, akár pedig alacsony szárma
zása miatt nem a neki kijáró tisztelettel fogadta,''’ míg Eusebiust 
és kíséretét a legmelegebb fogadtatásban részesítette,80 ami 
még csak növelte viselkedése kontrasztját. Eusebius sietett 
kihasználni az antiochiai püspök ballépését, ami különben Kon
stantin előtt sem maradhatott sokáig titokban. Lekísérték Helénát

75 Seeck : Untergang usw. 432.
re A kifejezés Arius Euseb.-hoz (nikom.) intézett levelében (Jheodoret 

I 5, 4 p. 27).
77 Euseb. Vita Const. Ill 42 p. 95 ; Rufinus I, 7 ; Socrat. 1 ,17. p. 117 Seeck a 

Pauly-Wiss. VIII, 1 Sp. 2822 helyén Codinus, XV. sz.-i byzánci kompilator 
nTà πάτρια zrjg Κωνσταντι,-νοντιόλεως“ I, 50; III 1 és IV. 32 helyeire hivat
kozva azt állítja, hogy Helena fiával együtt építette Konstantinápolyban az 
Apostolok-templomát s valószínűleg résztvett még a város ünnepélyes felava
tásán (330 máj. 11) s csak utána utazott el a Szentföldre. Erről azonban egye
dül csak Codinus tud, aki pedig nem valami súlyos szavú iró. A neve alatt futó 
munkának nem is annyira a szerzője, mint inkább szerénytelen másolója. Az 
eredeti munka Hesychios : Πάτρια"-ja és egy 750 körüli névtelen rövid chrono- 
grafiája alapján IL Basil uralkodása alatt (976—1025) íródott, amit I. Alexios 
Commenos alatt (1081—1118) átrevideáltak. Ezen utóbbi recenziót adta ki Codi
nus a XV. században, még hozzá a saját neve alatt. A benne feldolgozott 
források legfeljebb Justinianus korába nyúlnak vissza, amikor — mint Procop.-nál 
láttuk — Helena körül már mondakör alakúi ki. (Th. Praeger : Chron. Georg. 
Codini. Byz. Zeitschr. IV 5, 15—18 ; Krumbacher : Gesch. d. byzant. Litteratur 
422—6.)

78 Jheodoret. I 21, 2 p. 70 szerint Eusebius azt színlelte, hogy Jeruzsálemet 
és az ott épülő nagyszabású templomot kívánja látni, mire a császár a leg
nagyobb készséggel rendezte útját s a császári postakocsikat is rendelkezésére 
bocsájtotta. Mikor Helénát is hasonló szempontok viszik Jeruzsálembe és az 
Augusta Antiochián való átutazásánál még Eustathius a város püspöke (Athan. : 
Hist, árián. c. 4), akit mint látni fogjuk legkésőbb 328 áprlisán kiközösít egy 
zsinat, ahol már nikom. Eusebius is jelen van ; azután Eusebius szentföldi 
zarándokúján is Eustathius Antiochia püspöke, úgy Helena mint pedig Eusebius 
zarándokúja 327 vége — 328 első fele latitudjébe helyezendő. Ez a körülmény 
valószínűvé teszi az együttes zarándoklatot.

79 Athan. Hist, árián. c. 4.
80 Theodoret. I 21, 3.
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Jeruzsálembe, ott azután nem sokára magára hagyták, hogy a 
szent helyek felkutatásában, templomok építésében,81 szüzek 
alázatos kiszolgálásában82 egyedül buzgólkodjék, ők maguk 
pedig Eusebius Caesarea, Patrophilus Scythopolis, Aetius Lydda, 
Theodotus Laodicea püspökeinek s még néhány más püspök 
társaságában83 Antiochiába siettek és Eustathiust egy rögtönzött 
zsinaton, mint erkölcstelen személyt,84 mint sabellianus eretneket,85 
megfosztották püspöki székétől.86 Könnyű volt Eustathius szám
űzetését kimondani, de nehezebb volt azt végre is hajtani. 
Eustathius hívei ragaszkodtak püspökükhöz s minden tiltakozás 
nélkül nem voltak hajlandók belenyugodni az eusebianusok 
ítéletébe.8' A diplomácia nagymestere, a nikomediai Eusebius 
azonban még ezt a nehézséget is ütőkártyának használta fel. 
A Nikomediában (?) tartózkodó császár előtt88 azzal érvelt 
Eustathius ellenében hogy : zavartkeltő tyrannus89 és felkavarja 
oly nagy város nyugalmát, mint Antiocha. Azután meg a 
császár anyját is tiszteletlenül fogadta átutazása alkalmával, 
tehát nyilvánvalóan felségsértő. Ezzel és hasonló érveléssel rá 
is tudta venni a császárt Eustathius száműzetésére,90 ki nem is 
késlekedett a püspököt Thraciába száműzni.91

81 Euseb. Vita Const. Ill 43—46 p. 95 sq.
82 Rufin. H. E. I 8.
83 Theodoret. I 21, 4. A zsinaton résztvevő összes püspökök számát 

egyedül Philost. (II 7 p. 19) adja és 250 püspökről beszél. Philost. összetéveszti 
az antiochiai zsinatot vagy a niceai zsinat második ülésével (Opitz: i. m. 152) 
vagy pedig a 331-es nikomédiaival (Cavallera: Le schisme d’Antioche p. 57). 
Cavallera (i. h.) Theodoret egy megjegyzése alapján (I 21, 9 p. 71) ρηαρήσην 
γάρ ούκ δλίγοι“ assez nombreaux püspökről beszél. Azonban már két okból 
sem gondolhatunk a megjelentek nagy számára. 1. Nikom. Eusebiusnak nem 
volt sok ideje oly számos püspököt meghívni s azokat megvárni. 2. Kizárja 
ezt a zsinat összehívásának eélj a is, amit csak úgy lehetett elérni, ha az euse- 
bianus elemek túlsúlyát biztosítják. Ez annál megvalósíthatóbbnak látszott, 
minél kevesebb orthodox szellemű püspököt hívnak össze Antiochiába. Harma
diknak hozzávehetjük még azt is, hogy a zsinat előkészítése egészen titokban 
történt, ami csak úgy sikerülhetett, hogy minél kevesebb s csak elvbarátokat 
avattak be.

84 Coll. etc. Ser. A. IV 26, 6 ; Hieron. Ap. adv. libros Rufini III 42. 
(M. S. L. c. 23 col. 488. Socrat. I, 24, Philost. II. 7.

85 A források elemzése Cavallera : i m. 58—62.
86 Cavall. i. m. 57—64 ; Diet. d. theol. cath. VI 556—58.
87 Cavaü. í. m. 62, 2.
88 P h ilo s t. II 7. szerint Eustathiust Nikomediaban tették le. Konstantint 

328 április végéig itt találjuk. (Seeck : Regesten 178)
89 Theodoret. I 21, 9 p. 72.
90 A th a n , Hist, árián. c. 4.
91 Philost. I. 22, 1 p. 72.
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A zsinat időpontját az irodalom általában 330-ra teszi,02 
Theodoretus után. Ez az V. századi egyházhistorikus két 
helyen emlékszik meg a zsinat időpontjáról. Munkája a II 31, 
11. p. 173 azt írja, Melitius püspökké választása: ,,τριάκοντα μεν  
γάρ £τη μετά γε  τάς κατ’ JΕνατα#ίου τοϋ πανευφήμου γεγενημένας 
έπιβονλάς διετέλεσαν“ történt. A τριάκοντα £τη azonban itt nem a zárt 
„30 esztendő“-vel fordítandó, hanem „mintegy 30 év“-vel. A másik 
hely a III 5, 2 p. 181 : .π έντε γάρ και όγόοήκοντα διέμεινεν έ'τη μέχρι 
τής’Λλεξάνδρον τον πασης ευφημίας άξιου προεδρίας.“ Alexander 
viszont 412—15 között került Antiochia püspöki székébe és 
Theodoret szerint előtte 85 esztendővel, tehát 327—30 közt tör
tént Eustathius letétele s kezdődött az antiochiai schisma. 
Theodoret, láthatjuk, nem 330-ra teszi Eustathius száműzetését, 
hisz nem is ad pontos időmeghatározást s megengedi a zsinat 
330 előttre való datálását. Ed. Schwartzé az érdem, hogy meg
győzően kimutatta, annak az antiochiai zsinatnak, mely Eusta- 
thiust kiközösítette, 330 e lő tt kellett üléseznie.92 93 Tartózkodik 
azonban attól, hogy pontos évszámot adjon. Eustathius szám
űzetését 328—30 közé teszi. Azonban azt hiszem, Athanasius 
egyik megjegyzése után Eustathius száműzetésének s ezzel az 
antiochiai zsinatnak évét is meghatározhatjuk. Athanasius 
ugyanis megjegyzi Eustathiussal kapcsolatban :94 „Λιαβάλλετai 
Κωνοταντίνψ τψ βασιλει κτλ. azaz Athanasius úgy tudta, 
hogy Eustathiust maga Konstantin császár száműzte. Ha már 
most Konstantin 330 előtti utiprogrammját nézzük, azt látjuk, 
hogy a  császár 328 május elejéig Keleten tartózkodik (Niko- 
media-Byzanc) május 18-án már Serdicaban van, honnét a 
Rajna mellé megy s csak 330-ban tér vissza Keletre. 330 máj. 
11-én már kimutathatólag Konstantinápolyban tartózkodik.95 
Eustathius száműzetése ezek szerint legkésőbb 328 május elején 
történhetett. A legkorábbi időpontot megadja a nikom. Eusebius 
jelenléte az antiochiai zsinaton96 Eusebius rehabilitálása 327 
végén történt meg. A zsinat ülésezését így 327 vége és 328 
májusa közé kell helyezni. Mikor Eusebius száműzetésből való 
visszatérése után a Szentföldet is meglátogatja és Eustathius őt 
még mint püspök fogadja, ez arra sürget, hogy a zsinat dátumát 
egész 328 májusához toljuk.

92 Ί illem ont : Mém. p. sérv. 1’hist. eccl. VII n. 3 (Eustathe) H efele— 
Lezlercq  : II. d. Cone. I, 2 p. 644. D uchesne·. H. A. E. II p. 165. B atiffo l : La 
paix Const. 368. E . S te in  : Gasch, d. spätröin. Reich. I 165. Seeck : Untergang 
usw. 111 435. C avallera  : i. in. 37 és 57—58. B renschen—K rüger  : Handb. d. 
Kirchengesch. I 160.

92 G. G. N. 1911 S. 400-407.
94 Hist, arian. 4.
95 Seeck. Regesten. 178—80.
96 Theodoret. I 21, 4.
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Kérdés most már, hogy a Hist, árián. c. 5 említett öt syriai- 
phoeniciai püspök közül egyeseket már Eustathiussal letettek és 
száműztek-e ?

Kezdjük a két Kumatiossal.
A sardikai zsinat eusebianus synodikonjában a levélírók

— kik a  keleti rész egyházi ügyeinek legkiválóbb ismerői voltak
— egy syro-phoeniciai püspököt kötnek össze Eustathius élete 
sorával : Quimatiust. A synodikon szerint97 : „séd Ossium (anathe- 
matisamus) .. .quod convixerit in Oriente cum sceleratis ac per- 
ditis . . . séd (et) Eustasio et Quimatio adhaerebat pessime et 
carus fuit, de quorum vita iníami ac turpi dicendum nihil est ; 
exitus enim illorum eos omnibus declaravit.“

Quimatiust — mely alatt természetesen Kumatios értendő98
— láthatjuk meleg szálak fűzték Hosiushoz, melyek ott Keleten 
szövődtek. Hosiusnak rövid, keleti tartózkodása alatt, kétszer 
nyílott nagyszerű alkalma arra, hogy a  syro-phoeniciai egyház 
püspökeivel megismerkedhessék s velük tartós barátságot kössön. 
Az egyik a 325-ös antiochiai, a másik a niceai zsinat. És itt 
mindjárt felmerül a  kérdés, melyik Kumatiosról beszélnek az 
eusebianusok, melyiket vádolják Hosius barátságával ? A paltosi 
vagy az antaradosi püspököt ? Eddig erre még senki sem tudott 
kielégítő feleletet adni. A megoldás pedig egyszerű, Antarados 
képviselőjét ott találjuk a niceai zsinaton. Csakhogy nem 
Kumatiost, hanem egy bizonyos Synodorust találunk a listákon.99 
Mit jelent ez ? Azt, hogy az antaradosi Kumatios csak a niceai 
zsinat után lett Antarados püspöke. így nem is ismerhette Hosiust, 
ki 324 és 326 között tartózkodott Keleten.100 Marad a másik 
Kumatios. Nevét hiába keressük akár az antiochiai, akár pedig 
a niceai püspöklistán. Ez a körülmény azonban nem sokat 
nyom a latba. Mert ha az antiochiai iista teljes is, a niceai 
egész biztosan nem az.101 Az eusebianus synodikonban említett 
Quimatius ezek után bizonyosra vehető, hogy a  paltosi püspök, 
az Athanasius által regisztrált : Κνμάτιος b év Παλτφ.

A Collectanea szövege — mely hangsúlyozom hivatalos 
okmány s így igen nagy bizonyító erővel rendelkezik — Hosius- 
nál még erősebben kapcsolja össze Kumatiost Eustathiussal : 
„Eustasio et Quimatio... de quorum  vita dicendum nihil est; 
exitus enim enim illorum eos omnibus declaravit.“ A synodikon 
együtt emlékszik meg a két püspök gyalázatos életmódjáról és

97 Coll. antiar. Par. Ser. A. IV 1, 27.
98 A. L. Feder·. Studien zu Hilarius II, 110 n° 13 [Sitzungsb. d. k. Akad. 

d. Wiss. i. Wien. B. 166 (1911) Abh. 5.]
99 ■· jegyzet 54.
too Loofs ·. R. E. VÍH, 378.
101 Hefele—Leclercq, i. m. 1 1, 410. Geizer—Hilgenfeld—Cuntz listäi csak 

a minimális számot mutatják.
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teljesen synkronisztikusan beszél kettőjük letételéről (exitus.) Ha 
az eusebianusok Hosiusnak 344-ben szemére vetik ezzel a két 
— szerintük erkölcsileg nem intakt — férfival való és a 325/26 
évekből származó baráti kapcsolatát, ebből következik, hogy az 
eusebianusok 18 évvel előbb is elítélendőnek tartották Eustathius- 
sal együtt a paltosi Kumatiost is. Amikor pedig a kiközösítésükre 
alkalmat adott az antiochiai zsinat, Eustathiust leteszik, Kumatios- 
sal miért tettek volna kivételt ?

Azonkívül még egy más meggondolás is Kumatios 328 évi 
kiközösítése mellett szól. Az eusebianusok az egyházpolitika 
irányításában Hosius örökét vették át.102 Eustathius és Kumatios 
az elvi megegyezésen túl, a synodikon rámutatása értelmében, 
még a baráti kapcsolatuk révén is ennek a hosiusi egyházpoliti
kának voltak keletre előretolt őrszemei. Minthogy pedig az 
eusebianusok egyházpolitikája diagonálisan elütött Hosius cél
kitűzésétől, kérdezem politikailag nem volt-e egészen indokolt 
a régebbi rendszer exponált embereit eltávolítani posztjukról és 
másokkal helyettesíteni ? Miért húnytak volna szemet ép Kuma
tios személye előtt, mikor az antiochiai püspökség új szellemben 
való átszervezéséről volt szó és a paltosi püspök még „régi 
ember“ volt ? A Collectanea szövege és egyházpolitikai meg
gondolások egyaránt 328-ra tétetik Kumatios kiközösítését.

A 328 esztendő mellett kell dönteni Hellanikos esetében 
is. Mint Tripolis püspöke már a 325 évi antiochiai zsinaton is 
résztvett s ott aláírta caes. Eusebius kiközösítését.103 104 (Caes. 
Eusebius viszont résztvesz a 328 évi antiochiai zsinaton !) An- 
tiarianizmusa vitán felül áll. Arius azon „tanulatlan és eretnek 
férfiak“ közt említi, kik „τον ύών λεγόντώ ν oí μεν έρνγήν, οί όε 
προβολήν, οί όε σνναγέννητον.“

Az öt syro-phoeniciai püspök közül hátra van még Kyros, 
antaradosi Kumatios és Euphration. Kyrost — mint alább látni 
fogjuk — 330-ban zárják ki az egyházi közösségből. Kumatios- 
ról hallgatnak a források.

Euphration már sokkal markánsabb egyéniség. Atha- 
nasios a  „legcsodálatosabb“ {3ανμασιώτατος) jelzővel tiszteli 
meg,105 ami sejtetni engedi, hogy személyesen is ismerte. 
Ez annál inkább valószínű, mert Euphration résztvett a 
niceai zsinaton.106 Hogy a syro-phoeniciai egyházak vezető 
egyéniségei közé tartozott, azt mutatja az is, hogy a niceai 
zsinat előtt lezajló Arius körüli vitában caes. Eusebius igyekezett 
megnyerni Euphrationt és a maga oldalára állítani. Nem restelte

102 1. 4 1 . I.

103 ]. jegyzet 56.
104 Epiph. Panar. 99, 9 p. 157. Theodoret. I, 5, 2 p. 26.
los Athan. De fuga sua c. 3 (M. S. Gr. 25 col. 648.)
106 1. jegyzet 52.
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a fáradtságot és külön levelet intézett Balanea püspökéhez.107 
Próbálkozása azonban nem járt eredménnyel. Euphration a  325 
évi antiochiai zsinaton aláírta Alexander átstilizált τόμο§-άt és 
Eusebius kiközösítését.108 Eusebius 328-ban vágott vissza és 
Euphration osztozott Eustathius, paltosi Kumatios meg Hellanikos 
sorsában.

Nagy a valószínűsége annak, hogy antaradosi Kumatiost 
is a föntebbi csoporthoz kell számítani. Nála mégis nyitva kell 
hagyni a kérdést, vájjon nem a zsinat utáni, Paulinustól irányí
tott átszervezés áldozata-e ? Amikor ugyanis az eusebianusok 
Eustathius helyére a tyrusi Paulinust választották meg,109 az új 
püspök első dolga volt egyrészt megtisztítani a klérust az eus- 
tathianus elemektől,110 másrészről pedig visszafogadni az Eus- 
tathiustól kizárt klérikusokat.111 Bizonyos, hogy Paulinus antiochiai 
episcopatusa az egyik oka volt annak a heves támadásnak, 
amiben Marcellus „De subiectione Domini Christi“ című112 mun
kájában a két Eusebius, Asterius, Narcissus mellett őt is 
részesítette.113

A 328 évi zsinat, a  régi Hosius-féle rendszernek csak a 
proeminens, általánosan ismert s mondhatjuk caes. Eusebiussal 
személy szerint is rossz viszonyban lévő püspökeit zárta ki az 
egyházi közösségből. Az eusebianus rendszer megszilárdítása 
és a még meghúzódó eustathianusok eltávolítása az új püspök 
kötelessége lett. Antaradus püspöke ehhez a — mondhatjuk — 
lappangó réteghez tartozott. Nem vett részt sem a 325 évi 
antiochiai, sem a niceai zsinaton, hiszen csak az oikumenikus 
zsinat után nyerte el a püspöki méltóságot, (cf. 43 1.) Az antiochiai 
püspökség alaposabb átszervezésénél kelthette fel az új rend
szer bizalmatlanságát, amiért száműzetésével kellett fizetnie.

Az Athanasius-lista öt syro-phoeniciai püspöke közül négy
nek a kiközösítése a 328 évre esik.114 Kyros és a palaestinai 
Asklepas kiközösítése viszont csak később következett be, de 
mindkettő Antiochiában. Miattuk vissza kell térni az antiochiai 
eseményekhez.

107 Szövege: Schicartz, G. G. N. 1905 S. 263. A levélben Eusebius Ján. 
14. 24 sorát fejtegeti Jellemző mondat : J n s í  xcú á trág  μεν &èog ό ύlóg, 
άλλα oix άληΙΗί'όΰ lHog “.

108 J. jegyzet. 52. A zsinattól elfogadott liitformula és az Alexander 
τόμog-Λ közti összefüggésre Schwartz G. G. N. 1905 S. 270 és 288.

109 Euseb. C. Marcellum 1, 4 (Klostermann) p. 18. Philost. 111 15 p. 45·
11° A 330. (341.) évi antiochiai zsinat kanon : 2, 4 és 5. (Hefele—Leclercq.

1 2 p. 715—16.;
Ill Athan. Hist, arian. c. 4.
H2 Coll. etc. Ser. B. 9, 2. Th. Zahn ellenvetései a címet illotölog (Mar

cellus V. Ancyra S. 50) nem meggyőzők.
113 Euseb. C. Marc. 1 4, p. 18.
Ul Mikor Paulinus csupán 6 hónapig volt Antiockia püspöke (Philost. 

Ill 15 p. 45) az episcopatusa nem nyúlott át 329-be.
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Paulinus mindössze hat hónapos115 és Eulaliusnak is csak 
rövid ideig116 tartó püspöksége után, 329 végén 330 elején 
Antiochiában újabb sedisvacance állott be. Erre Syriából, 
Phoeniciából, Palaestinából, Arábiából. Mesopotámiából, Ciliciá- 
ból és Isauriából vagy 30 túlnyomórészt eusebianus püspök jött 
össze púspökválasztásra.117 Ezt megelőzően azonban caes. 
Eusebius vezetése a latt118 különböző, az egyház belső életét és 
szervezetét szabályozni hivatott határozatot hoztak és ezt 25 
kánonba foglalták.119 A 2, 4 és 5 kánonban megtiltották az 
eustathianusoknak, hogy magánházakban tartsanak istentiszteletet 
és hogy diákonok meg presbyterek vezetésével külön egyház- 
községekbe szervezkedjenek. Az ötödik kanok pedig íenyegetőleg 
kilátásba helyezte, hogy ha meg nem szűnnek zavarni ily módon 
az egyház belső békéjét, úgy a világi hatalmat hívják segítségül. 
Az kétségtelen, hogy ezek a határozatok nem praeventiv jellegűek 
voltak, ellenkezőleg, egy már meglévő állapotot akartak meg
szüntetni. Most már akár az eusebianusoktól igénybevett világi 
végrehajtó hatalom,120 akár pedig a kanonok széles körben való 
ismertté vállása, hozzáadva a zsinat azon szándékát, hogy Caesarea 
püspökét emeljék Antiochia püspöki székébe, az eustathianusok 
körében nagy izgalmat váltott ki s végül is a túlnyomórészben 
Eustathius-párti nép fegyveres zavargásaihoz vezetett. A zavar
gások teljesen felborították a város rendjét és nyugalmát.121 Ami
kor azután már egész lázadás színezetet öltöttek ezek a zavar
gások, a nyugatról csak nem régiben visszatért császár,122 jónak

Uß Philost. i. h.
ne Thdrt. 1 22, 1 p. 72 ; Cavallcra innen 2 évre számítja (i. m, p. 99).
U7 Ennek a sokáig tévesen 341-re datált zsinatnak latin nyelvű püspök- 

listái Hardouin 1 589—606. Ed. Schioartz egy 6. sz.-i kéziratból 2 újabb listát 
adott ki syr nyelven a G. G. N. 1911, 11. 389—97. Hogy a 29 püspök sub- 
sriptiója az ezt követő 25 kánonnál együtt nem a 341. évi ’ in encaeniís', ha
nem egy korábbi antiochiai zsinat hagyatéka, ezt már Tillemont is sejtette. 
(Mém. p. sérv. à l’hist. ecel. VI, ch. XIX p. 312 és note 28 sur les ariens p. 
753—4). A Tillemontnál még inkább sejtésszerű felvillanást a Ballerini testvé
rek igyekeztek tudományosan megalapozni (Opp. Leonis 111 Appendix =  M. S. L. 
56, col. 37—41), ndg Ed. Schivartz-nak végérvényesen sikerült eldönteni a sokat 
vitatott kérdést a Balleriniek szellemében (i. h.).

Π8 Caes. Eusebius domináló szerepet játszik ezen a zsinaton. Az összes 
latin és syr listák az élen hozzák nevét. v. ö. Euseb. Vita Const. Ill 59—62 
p. 106 sq.

U9 Kánonok: Mansi 11 1305 sq.
12° Talán erre vonatkozik Socrat. 1 24 tudósítása, hogy a katonaság bele 

avatkozik a zavargásokba.
121 Socrat. 1 24, Sozom. 11 19.
122 Seeck : Regesten 178.
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látta személyesen beleavatkozni ebbe a zűrzavarba. Tájékozó
dás végett elküldte Acacius és FI. Strategius comeseket azzal 
a  meghagyással, hogy tegyenek néki jelentést a helyzetről.123 
A jelentések áttanulmányozása után egy másik comest küldött 
Antiochiába, kit Eusebius nem nevez meg.1M Ennek négy levelet 
adott át. Egyet az Eusebius-párti néphez,125 egy másikat magá
nak Eusebiusnak,12'1 a harmadikat a zsinat tagjaihoz,127 a negye
diket pedig az eustathianus néphez címezve.128 A császár a  rá 
annyira jellemző egyetértés és megbékítés szellemében tette meg 
intézkedéseit. Az eustathianus néphez intézett levelében nyoma 
sincs olyan fenyegetésnek, mint amit az 5 kanon tartalmaz. A 
túlságosan kompromittált Eusebius jelölése felett napirendre tért 
és a maga részéről vagylagosan két, az eddigi egyházpolitikai 
küzdelmekben nem exponált, presbyter megválasztását java
solta a zsinatnak.129 A császár ügyes fellépésének meg is lett 
a következménye. A zavargások elültek — a schisma azonban, 
immár császári approbacióval ellátva, tovább tartott.130 A zsinat 
pedig a császár intencióinak megfelelően131 a kappadóciai 
Euphroniust választotta meg püspökké.132

123 Az V. századi egyházhistórikusok, úgymint Socrates, Sozomenns és 
Theodoretus mind Eustathius letétele után beszélik el az antiockiai zavargáso
kat. Azonban már I. Heikel kimutatta, (Eusebius Werke 1, Einleitung p. C III), 
hogy valamennyiöket a V. C. IV 59. fejezetcíme vezette félre, mely kétségkívül 
nem magától Eusebiustól, hanem egy későbbi interpolátortól származik. A feje
zeteim : ηΠερϊ τijg év ^Ήντιοχεία ŐF 3Ενστα&ίον ταραχής.“ amit Socratestől 
kezdve mind úgy értelmeztek, az Eustathiustól rendezett zavargások. Nagyobb 
tüntetések bizonyára akkor is előfordultak ; legalább is erre mutat a τύραννος 
vád. (Thdrt. 1, 21.) — FI. Strategius comes keresztény tisztviselő, jártas úgy a 
görög, mint a latin nyelvben, amiért Konstantin a Musonianus melléknevet adta 
néki. (Amm. Marc. XV, 13, 1—2.) Vallási kérdésekben a császár egyik tanács
adója. Résztvesz a sardikai zsinaton is, honnét mint az eusebianusok egyik párt
fogója ismeretes. (Athan. Ap. c. Árián. c. 36.) Később is jelentős szerepet ját
szik Kelet egyházpolitikájában (1. Pauly-Wissowa : Realenzykl: II. Reihe IV A., 
1. Sp. 181).

124 V. C. 111 59 p. 106.
125 V. C. 90 p. 106. Sozom. 11 19 p. 166.
126 V. C. 61 p. 109.
127 V. C. 92, Socrat. 1 24
128 V. C. 59 p. 109.
129 V. C. 62 p. 110.
130 Az antiocbiai schizmáról mindeddig legjobb munka Cavallera : Le 

schisme d’Antioche. Paris 1905.
131 V. C. i. h. P. Batiffol : La paix etc. p. 372’ Pour la première fois 

dans l’histoire le prince intervient dans une election épiscopale, en recomman
dant deux candidats, dout le premier sera élu en effet.*

132 Socrat. 11 9, 5. Sozom. 11 19, 6 . Theodoret. 1 22, 1 p. 72.
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Visszatérve Athanasius püspöklistájához, a letárgyalt négy 
syro-phoeniciai püspök után, az antiochiai események ismereté
ben, két más nevet kell szemügyre venni. Az egyik Asklepas, 
a másik pedig Kuros.

Gaza püspöke, Asklepas, korán belekerült az Arius körüli 
harcokba. Mikor Arius kénytelen volt elhagyni Alexandriát 
(a. 317—20) és Palaestinában tartózkodik, Alexander püspök 
mindenfelé figyelmeztető levelet küld szét, s ezekben óva inti 
a palaestinai püspököket, nehogy közösségükbe fogadják a 
kiközösített presbytert. Ilyen tartalmú levelet intéz Asklepashoz 
is.133 Gaza püspökének állásfoglalása nem ismeretes. A 325-ös 
évben azonban már az antiariánius táborban látjuk. Résztvesz 
úgy az antiochiai, mint pedig a niceai zsinaton.134 Száműzeté
sének időpontjáról a Coll.-ban találunk világos utalásokat, a 
sardikai zsinat iratai között.

Ser. A, IV 13: „Etenim cum adhuc esset episcopus Atha
nasius Asclepam depositum sua sententia ipse damnavit. Séd 
et Marcellus similiter illi nunquam communicavit.“ Athanasiust 
a 325 évi tyrusi zsinat ítélte el,135 s az eusebianus felfogás 
szerint Athanasius 335 óta jog szerint nem püspök.136 Minthogy 
pedig az eusebianusok itt még a püspök Athanasiusról beszél
nek, világos, hogy még egy 335 előtti esetről van szó. Marcellus 
említése is ide mutat. Őt 336 elején száműzte a konstantinápolyi 
zsinat.137

Ser. A, IV 11 (az eusebianusok 344 évi synodiconából) : 
„Asclepas ante decem et septem annos episcopatus honore 
discinctus est.“

Amíg a sardikai-philippopolisi zsinatot 347/48-ra tették, a 
synodikon szövege magától értetődő volt. Asklepast 330/31-ben 
száműzték, még pedig — kombinálva a  Coll. Ser. B II, 1 helyé
vel — az akkor ülésező antiochiai zsinaton.138 Mióta azonban 
Athanasius „ünnepi levelei“ segítségével pontosan 343/44-re 
tudjuk datálni a sardikai zsinatot, a  synodikon szövegrésze 
kezdett fejtörést okozni. A megoldásra két mód mutatkozott, 
amit eddig legtisztábban H. Leclercq fogalmazott meg.139 Ha 
tovább is ragaszkodunk az Antiochia hypothézishez, úgy nincs 
más út, mint feltételezni, hogy a synodikonnak ez a latin for
dítása140 tévedésből elírta a számot. Minthogy a görög szöveg

133 Epiph. Panar. 69, 4 p. 155.
134 Schwartz η» 50 ; Geizer n° 37 p.
135 Athan. Ap. c. Árián. 85, Socrat. 1. 33.
136 Coll. Ser. A. IV, 7.
137 Coll. etc. Ser. A IV 1, 4.
133 Baronius a. 347.
139 H. d. Conc. 1 2, p. 742.
14° Az eredeti görög szöveg még Sozom. előtt feküdt. H. E. 111 11.
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nem maradt ránk, ezt a hypothézist mindaddig, míg valami 
szerencsés véletlen folytán az eredeti elő nem kerül, végérvé
nyesen sohasem lehet megdönteni. A legnagyobb mértékben 
valószínűtlenné tenni azonban, azt lehet. Nehezen képzelhető 
el ugyanis, hogy még maguk a  görögből fordítók csináltak volna 
valamilyen durva elírást, még hozzá egy, a nyilvánosság szá
mára készült iratban !141 Ha pedig az első latin fordítás hibátlan 
volt, későbbi másolásnál nem csúszhatott bele durva elírás, 
mert annak a már meglévő Coll. kéziratokban is nyomának 
kellene lenni. A kéziratok viszont egységesen tanúskodnak az 
„ante decem et septem annos“ legendáról.142 A másik utat kell 
tehát megjárni. 344-től kezdődően vissza kell számolni 17 évet, 
ami a  327-es esztendőt adja. Azonban ebben az évben nem 
ülésezett semmiféle antiochiai zsinat sem. A Coll. Ser. B II 1 
alább közlendő kitételét tehát nem lehet ide vonatkoztatni. 
Ülésezett azonban 327-ben egy másik zsinat, a  niceai.143 Az 
oikumenikus zsinat ezen második ülésezéséről eddig csak annyi 
volt bizonyos, hogy Ariust és szerintem Eusebiust is visszavette az 
egyházi közösségbe.144 Philostorgius egyik helye azonban sejtetni 
engedi, hogy több is történt itt.145 Az arianus historiog-afus 
azt írja, hogy Alexandria püspökét és mindazokat, kik a 
"δμοούσιος“-t vallották, kiközösítették. Mindez ráillik Asklepas 
esetére. Gaza püspökét tudjuk valamilyen eretnekséggel 
(δογμάτων άιάφϊϊορα) vádolták s ilyen értelemben még a tyrusi 
zsinat is foglalkozott személyével.146

Nagyon töredékesek ezen korról való ismereteink. Nem 
tudjuk, ülésezett-e még más zsinat 327-ben. Amikor azonban 
erről az egyről biztos tudomásunk van és tudjuk azt is, hogy 
ott — ha a császár iránt való respektusból nem is nyíltan — 
,,δμοούσιος“ ellenes tendencia uralkodott, ismereteink jelenlegi 
állása mellett Asklepas első kiközösítését erre a niceai zsinatra 
kell tennünk.

Ser. B II 1, 6 „Séd Asclepius coepiscopus noster acta 
protulit, quae coníecta sunt apud Antiochiam praesentibus 
adversariis et Eusebio ex Caesarea, et ex sententiis judicantum 
episcoporum ostendit se esse inreprehensibilem.“

Azok után, amiket az antiochiai eseményekről elmondot
tunk,147 ezek a sorok nem kívánnak sok magyarázatot. Asklepas

»4» A donatisták még az V. század elején is érveltek a hozzájuk eljut
tatott synodikonnal. Augustin. C. Creseen. 3, 34. (M. S. L. 43 p. 516.)

i42 Feder : Hilarius CSEL 49 p. 56. vide a 18. sornál lévő adparatust 
»43 1. 3 5 . lap.
»44 1. 40. lap.
»45 Philost. p. 19, 4 és 19.
»48 Thdrt. I 29, 7 p. 85. Gelas. Ill 17. 14 p. 175.
»47 1. 52. lap.
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egy olyan antiochiai zsinat aktáit mutatta be a sardikai zsinat
nak, hol Eusebiussal az élen többi ellenfelei is jelen voltak. 
Caesareai Eusebius nevét emeli ki az akta, mint aki vezető
szerepet játszott Asklepas letételénél. Több ez, mint Caesarea 
metropolita hatalmának konstatálása Gazaval szemben.148 
Antiochiában egy zsinaton állítja ez a szövegrész középponti 
helyre Eusebiust. Melyik zsinat lehet ez? Eustathius letételénél 
is jelentős szerepet játszik a caesareai püspök. Az akkor 
száműzöttek jórészt személyes ellenfelei s száműzetésük nem 
történt Eusebius kezdeményezése nélkül. A 328 évben vállalt 
szerep még sem olyan kizárólagos, mint azt a Coll. szövege 
mutatja. A 328 évi zsinaton résztvett olyan nagy formátumú 
egyéniség is, mint a nikomediai Eusebius. Ezzel szemben mi a hely
zet 330-ban ? Nikomediai Eusebius hiányzik.149 Jelen van viszont 
caesareai névrokona, ki hírre, tudásra, tekintélyre nézve ver
senytárs nélkül kimagaslik a  többi zsinati résztvevő közül.150 
Az eusebianus pártnak jelöltje Antiochia püspöki székére.151 Az 
összes listákon elsőnek találjuk a nevét.152 Talán ezzel függ 
össze a Coll. fenti szövegének fogalmazása is. Ugyanis a sardi
kai orthodox püspökök, mikor megemlítik Asklepas ellenfeleit, 
csak a lista élén álló Eusabiust nevezik meg személy szerint 
amíg a többieket az „adversarii“ általános kifejezése alá szorítják. 
Mindez amellett szól, hogy a  Coll. föntebbi helye a 330 évi 
antiochiai zsinatról emlékezik meg, ahol tudjuk, a püspökválasz
táson kívül egyéb disciplináris kérdéssel is foglalkoztak.153 
Ennek a zsinatnak őt érintő aktáit mutatta be Asklepas a 
sardikai zsinatnak.

Amikor ezek szerint Asklepas letételéről két eltérő fel
fogás uralkodott s ennek megfelelően két dátum is adódott, 
kérdés Athanasius püspöklistájában vájjon melyikre gondolt? 
Az első, még hozzá eusebianus felfogás szerint, Asklepast már 
327-ben kiközösítették. Ezzel szemben az orthodoxok csak 
330-ra teszik a gazai püspök letételét. Asklepas csupán az 
antiochiai zsinat aktáit mutatja be, az ott ellene emelt vádak 
alól tisztázza magát s a zsinati atyák teljes mértékben meg
elégednek ezzel, nem kívánnak további magyarázkodást. Hogy 
Athanasius melyik felfogás alapján állott, az nem lehet kétséges. 
Bizonyára nem az eusebianus, hanem az othodox felfogást 
vallotta, ami szerint Asklepast a 330 évi antiochiai zsinaton 
közösítették ki.

148 i. erre niceai zsinat kanon : 6 és 7.
149 Hardouin 1 589—606. G. G. N, 1911, 389—97.
iso Mellette Theodoras Sidon, Narcissus Neroniad, Alpheus Apamea (V. 

C. 111 62 p. 109), Jacobus Nisibis (Schwartz i. h.) a jelentősebbek.
151 V. C. III 90, 2 p. 107.
152 1. jegyzet 149.
153 1. 52. lap.
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Asklepas mellett még Kurosról kell szólni. Kuros Eusta- 
thiust követte Beroe püspöki székén. A niceai zsinat listáin 
hiába keressük a nevét. Résztvesz azonban az Eustathius ellen 
sebtében összehívott antiochiai zsinaton. Laodiceai Georgius 
szerint154 155 ép Kuros vádolta meg Eustathiust a sabellianizmussal, 
később azután az eusebianusok Kurost is rajtakapták, hogy 
sabellianus módra gondolkodik, mire letették püspöki székéből. 
Már Socrates állást foglal Georgius ezen beállításával szemben s 
egész igyekezete arra irányul, hogy állításait megcáfolja.156 Az 
ellenkező felfogás alátámasztására azonban adatokat nem tud 
felhozni. Ugyanez a  helyzet Tillemont166 és Cavalleranál is.157 
Különösen Cavallera igyekszik bebizonyítani annak lehetetlen
ségét, hogy Eustathius utóda Beroe püspöki székén lépett 
volna fel Eustathiussal szemben vádlóként, majd pedig nem
sokára ugyanazzal vádolva száműzzék, amit nem sokkal előbb 
még Eustathiusnak bűnül rótt fel. Akkor már szerinte sokkal 
inkább lehet caesareai Eusebiusra gondolni, aki ezt a vádat 
jóval a  328-as zsinat előtt bevetette a közvéleménybe. Látjuk, 
Cavallera sem tud hozzávetéseken kívül mást felhozni. Ezzel 
szemben meg kell gondolni, hogy a theológiai fogalmak akkori 
kiforratlanságában, mikor az egyetlen normát a nicaenum ma
gában is homályos formulája képezte, az ilyen Georgiustól jelzett 
hirtelen véleményváltoztatás egyáltalában nem tartozott a ritka
ságok közé. A sardikai Protogenes például aláírta a niceai 
symbolumot, 336-ban Marcellus kiközösítését, 343-ban viszont 
már teljesen orthodoxnak találta Marcellust.158 Ugyanezt a 
fordulatokkal gazdag utat járta meg Cyriacus naissosi püspök.159 
Eustathius, Sebaste püspöke pedig, egészen kameleonszerűen, 
a mindenkori egyházpolitikai helyzetnek megfelelően hirdette 
egymásután a régi lukianista racionális theológiát, semi-ariániz- 
must, nicaenumot.160 Szinte a végtelenségig lehetne a példákat 
felsorakoztatni, de az elmondottak is elegendők Georgius helyé
nek plausibilissá tételéhez. Kuros is 328-ban még orientálód
hatott a racionális theológia felé, hogy nem sokkal utána 
sabellianizmusszerű miszticizmus követőjeként száműzzék a 
329130-as antiochiai zsinaton.

A mi szempontunkból nem is fontos végeredményben, 
hogy a  beroei püspök Eustathius vádlói közé tartozott-e, s hogy 
őt is sabellianismusa, vagy annak ürügye alatt fosztották meg

154 Socrat. 1 24. 1—8.
155 Schivartz G. G. N. 1911, 400. anm. 4.
156 T illem ont : Mém. p. sérv. à l’hist. eccl. Vll. p. 26.
157 Cavallera  i. m. p. 64.
158 Coll. etc. Ser. Λ. IV, 14.
159 Coll. i. h.
160 S . Salaville  : Diet. d. théol. cath. V col. 1567.
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püspöki méltóságától. Ránk nézve sokkal jelentősebb Georgius 
szövegéből az a rész, hol Kuros kiközösítésének időpontját 
határozza meg. Miután megvádolta Eustathiust, „atWhg... im  iáig 
αίτοΐς άλόντα χατψήΰοα,...“ kettőt mond itt Georgius: 1. Kurost 
„később“, „nem sokkal azután“ tették le, mint Eustathiust. 
tehát 328 után, 2. az „énl rőig aiixőig“ kitétellel pedig azt jelzi, 
hogy ugyanazok száműzték Kurost, kik Eustathiust is. Mikor 
Eustathiust egy antiochiai zsinaton tették le az eusabianusok, 
következőleg Kurost is. Melyik ez az antiochiai zsinat? Csak 
a 330 évi lehet. Az „aüfhg“ kiíejezés nem enged meg nagy idő
beli különbséget az antiochiai és beroei püspökök száműzetése 
között, ezzel szemben a 330 évre nagyon találó.161

Most már az Athanasius-féle püspöklistából csupán három 
név marad vissza : Eutropius Hadrianupolis, Diodorus Tenedos 
és Domnus Sirmium püspökei.

Eutropius neve elvezet a syro-phoeniciai egyházak terüle
téről s közelebb hoz Pannóniához. Amennyiben elfogadjuk 
Tillemont egyik szellemes meglátását,162 úgy a legnagyobb 
mértékben valószínű, hogy a mi Eutropiusunk azonos azzal az 
antiorigeneista Eutropiussal, kit Eustathius a ,,χ«τά Ώοίγανονς" 
című munkájában, mint az orthodox hit szent hirdetőjét ünne
pel.163 Athanasius a ,,φιλόχριστος“ jelzővel tünteti ki Hadrianu
polis püspökét,164 ami az alexandriai püspök szóhasználata 
szerint orthodoxiát jelenti, az ariánusokra szórt ,,χοκηόμαχος" 
ellentétjeként.165 Száműzetésének, Athanasius szerint, hármas 
oka volt. 1. Többször is ócsárolta nikomediai Eusebiust. 2. 
Hadrianupolison keresztül utazó püspököket figyelmezteti, ne 
hogy hallgassanak Eusebius istentelen szavaira. 3. Basilina 
neheztelése. Az első igazolja Eutropius antiariánus voltát. A 
második világot vet Eutropius egyházpolitikai működésére. Az 
átutazókat óvja Eusebius személyétől. Ha ránézünk a térképre 
és a Propontis mellett fekvő Nikomedia után Hadrianupolist 
keressük meg, látjuk, hogy a Duna völgyéből s az attól nyu
gatra fekvő területekről Hadrianupolison keresztül vezetett a 
szárazföldi ut kelet, illetve Nikomedia felé.166 Hadrianupolis

161 A száraz történeti tényeket illetőleg nincs semmi okunk sem kétel
kedni Georgiusban, ha a nyelv, amit beszél, arianus is. Georgius egyike volt 
a Konstantintól Eulalius halála után javaslatba hozott püspökjelölteknek. (V. C. 
111 62, 2 p. 110). Az antiochiai zsinaton (a. 329—30) igy résztvett s szemtanúja 
volt az eseményeknek.

162 Móm. etc. VI, 'note sur les ariens ‘XVII p. 119.
163 M. S. G. XV111 p. 614 =  E. Klostermann : Kleine Texte 83 (Bonn 

1912) p. 16.
164 Ap. de fuga sua c. 3.
165 pi. Ep. ad episc. c. 7.
166 H . Kiepert : Atlas antiquus tab. V ; ltin. Burdigalense =  CSEL 39 

p. 7 sq.
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fekvéséből következik, hogy a Nikomedia felé átutazó püspökök 
csak nyugati püspökök lehettek. De milyen alkalommal utaztak 
Hadrianupolison keresztül nyugati püspökök kelet felé? Csak 
két megoldás jöhet számításba. A niceai zsinat első és második 
ülése (a. 325 és 327). A 325 évi zsinaton Thracia, Dardania, 
Moesia, Dacia, Pannónia 1—1 püspökkel vett részt.167 * A má
sodik ülés résztvevőit nem ismerjük. Eusebius szerint198 a 
császár ismét azokat a püspököket hívta össze, kik az első 
ülésen is résztvettek. Akárhogy is áll a dolog, a Duna-völgye 
s határos provinciákból a püspökök mindkét alkalommal csak 
Hadrianupolis érintésével juthattak el Niceába. Eutropiusnak 
mindkét alkalommal módjában állott megbeszéléseket folytatni 
az átutazó püspökökkel. A szöveg szerint különösen Eusebiustól 
óvta Eutropius az átutazókat. Ez az indicium inkább 325 mint 327 
mellett szól. A niceai zsinat első ülésezésénél nikomédiai Eusebius 
Arius ügyének egyik főszószólója,169 míg 327-ben maga is könyörög 
a „vezető püspököknek“, az egyházi közösségbe való vissza
vételért.170 325-ben minden ok megvolt a félelemre, hogy a 
széleslálókörű, nagytekintélyű, a politika fortélyaihoz értő Eusebius, 
a maga oldala mellé állítja a kérdésben tájékozatlan duna- 
völgyi püspököket. Ugylátszik, ekkor Eutropius ellenhúzásokkal 
élt, mégpedig sikeresen, mert ezen püspökök neveit ott találjuk 
az aláírások között. Természetes, hogy az eusebianusok még 
évekkel később sem tudták Eutropiusnak elfelejteni ezt az 
agitatorikus munkát. Száműzetése időpontjára a legalsó határ 
327 nov., a niceai zsinat második ülésezése,171 legfelső határ 
pedig Basilina halála, ami 331 végén következett be.172

Hátra van még Diodorus Tenedos püspöke. A niceai zsina
ton nem vett részt, legalább is a katalógusokban nem találjuk 
a nevét. Róla mindössze annyit tudunk, hogy résztvett a 343 
évi sardikai zsinaton.173

Annak az útnak, melyen az athanasiusi püspöklista vizs
gálatához elindultunk, a végére jutottunk. Ha most végigtekin
tünk ezen a listán, azt látjuk, hogy az ott felemlített kilenc 
püspök közül hetet, úgymint : Asklepast, Euphrationt, Eutropiust, 
a két Kumatiost, Hellanikost és Kurost 328—30 között közösí
tették ki. Pontosabban : Euphrationt, Hellanikost és paltosi 
Kumatiost 328-ban, antaradosi Kumatiost valamivel később 
(Paulinus alatt ?), Asklepast és Kurost 330-ban, Eutropiust pedig

167 Gelzer—Hilgenfeld—Cuntz listái p. 1 sq.
tes V. C. 111 23 p. 88.
169 B E .  XIV (NicBnisches Konzil) S. 11.
170 Socrat. 1 14 col. 109. Gelas. Ill 12, 12 p. 160.
in  1. 38. jegyzet.
172 Ammian. Marcell : XXV, 3, 25. Julian. Misop. 352. Pauly-Wissowa : 

Realenz. 111 Sp. 98.
173 Coll. etc. Ser. B. 11 4. ’episcoporum nomina ‘no 25.
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328—30 évek között. így minden valószínűsége meg van annak, 
hogy a püspöklista két utolsó tagját: Diodorust és Domnust 
is ezen időközben (328—330 közt) száműzték.

Domnus száműzetésének vizsgálatánál nem szabad figyel
men kívül hagyni azt a körülményt sem, hogy Valens és Ursacius 
a 335 évi tyrusi zsinaton már mint püspökök vesznek részt,174 
a pannóniai ariánizmus kezdetei tehát 335 elé esnek. A nicaenu- 
mot képviselő sirmiumi püspök kicserélése az antiochiai theológiá- 
hoz közelebb álló görög Eutheriussal,175 valamint Valens és 
Ursacius püspök választása között kell valami összefüggésnek 
lenni, ha a források hallgatnak is róla. Ezt az összefüggést a 
magam részéről a 327 végével meginduló eusebianus reakció
ban látom. Azok a kapcsolatok, melyek a két pannóniai pres
byter meg Arius között szövődtek, úgylátszik most teremték meg 
gyümölcseiket. Az új eusebianus egyházpolitikának megbízható 
emberekre volt szüksége. Pannóniában ott volt Valens és Ursacius, 
kiket kiközösített a régi rendszer. Nyugodtan rájuk lehetett tehát 
bízni a pannóniai egyházak új szellemben való átszervezését. 
Meg kell jegyezni, hogy a püspökcserék többet jelentettek ebben 
a  korban egyszerű személyi változásnál. A püspökök kicserélő
dése magával hozta a  klérus személyes összetételének megvál
toztatását is, mint ahogy azt más, a forrásoktól jobban meg
világított egyházak esetében világosan látjuk.178 Nem lehetett 
ez máskép Pannóniában sem. Domnus száműzésével a nicaenum 
vezető egyénisége távolíttatott el s ezzel nemcsak magában 
Sirmiumban, hanem egész Pannóniában — legalább is a  Dráva- 
Száva közén — a nicaenumot súlyos vereség érte, szervezetei 
pedig szétestek. Ahogy Hosius keleten Antiochia s a körülötte 
lévő kisebb püspökségeket igyekezett, az origeneizmus és az 
ariánizmus igazi területén, az orthodoxia fellegvárává kiépíteni, 
ép úgy most az eusebianusok nyugat felé tolták előre őrszemei
ket és a Duna medencéjében vetették meg lábukat.

Az ariánizmus tehát a 30-as évek elején bevonult Pan
nóniába. Gyökeret vert három délpannóniai városban : Sirmium, 
Mursa és Singidunumban,177 ahonnét mint támpontokból meg
hódította az egész provinciát, sőt proselytákat is szerzett, a 
romanizált területen kívül a barbarikumban is.

Dr. Nagy Tibor Miklós.

174 Athanas. Ap. c. Árián. cc. 73, 74, 75. Coll. etc. Ser. B. 11 7, Socrat. 
1 31, Sozom  11 25.

175 Athanas. miután felsorolja a száműzött püspököket, így folytatja 
(Hist, árián, ad mon. c. 5.) ηε τ ε ρ ο ν g ά ν τ ’ α ϊ τ ώ ν ,  ovg  έ γ ίν α τσ κ ο ν  ά σ ε-  
β δ ν ν τ α ς ,  slg zú g  èv-ε ίν ω ν  έχ κ λ η α ία ς  κ α τ έ σ τ η σ α ν “. Ezzel bizonyos, hogy 
Eutheriust is az eusebianus mozgalom emelte Sirmium püspöki székébe, mint 
velük egygondolkozásét.

176 Antiochiára : Athan. Ap. c. Árián. c. 4 ; Ancyrára : Coll. etc. Ser, 
A. IV 1, 9 ; Gaza és Adrianopolisra u. o.

177 Singidunumra jegyzet 7.
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A csornai premontrei préposlság 
alapítása és biriokszerzeményei 

a nemzetségi kegyuraság korában

A Szent Mihály arkangyal tiszteletére emelt csornai pre
montrei prépostság azon ősi alapítású egyházaink közé tartozik, 
amelyek múltjával a magyar történeti irodalom igen keveset 
foglalkozott.1 Ezt főleg a  rendelkezésünkre álló adatok csekély 
számának kell tulajdonítanunk. A csornai premontrei prépostság 
ugyanis több ízben elpusztult és így a monostor életére is fényt 
vető iratok nagy része is elenyészett. Nincs tehát a prépostság 
olyan szerencsés helyzetben, mint az ugyancsak sopronmegyei 
egykori borsmonostori cisztercita apátság, amelynek középkori 
történetét az oklevelek egész sora teszi beszédessé.

Az első pusztulás valószínűleg már a tatárjáráskor érte a 
prépostságot és helytállónak kell tartanunk Matics Dömének, 
a kolostor történetírójának azt a feltevését, hogy IV. Béla 
királyunk 1246. évi adománya az akkor ért anyagi károkat 
akarta jóvátenni.1 2

A második pusztulás 1401-ben következett be, amikor a 
trónkövetelő Nápolyi László pártjára állt konventet a Zsigmond- 
hoz hű Ostfi Gergely, vasi és soproni főispán, a pápóci csata 
után megtorlásként embereivel megrohanta. A megtorló főispán 
csapata nemcsak kincseitől fosztotta meg a konventet, hanem 
a kolostort felgyújtva, levéltárának nagyrészét is elhamvasztotta.

1 A csornai premontrei prépostság történetével az egyes években kiadott 
rendi névtárhoz mellékelt rövid történeti összefoglalásokon kívül, amelyek főleg 
az 1843., 1850., 1870., 1872. és 1892. évi kiadásokban találhatók, érdemlegesen, 
önálló tanulmány keretében eddig még csak M atics D öm e  foglalkozott. (1. alább.)

2 M atics D öm e  : A csornai prémontrei prépostság története 1180—1526. 
48 lap. A keszthelyi kath. főgimnázium értesítője áz 1911—1912. tanévről. 
Keszthely, 1912. 28. 1. (A továbbiak során : M atics D öm e i. m.)
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A szerzetesek maguk is alig tudtak megmenekülni és így irataik
nak is csak kis részét vitték magukkal.3

Nem kedvezett az iratanyag megőrzésének a mohácsi 
vészt megelőző hanyatlás kora, majd a Kőszeget ostromló 
törökök portyázása sem. Sokkal jelentősebb iratanyag veszte
séget okozott azonban a prépostság 1570-ben bekövetkezett 
újabb íeldúlása, amikor Kámonczy Gergely prépostot és a rend
tagokat a protestánsok elűzték és a kolostort birtokaival együtt 
elfoglalták.4

A reorganizált rend iratainak, legalább is egyrészüknek, 
pusztulása pedig 1790-ben következett be. Akkor a helytartó- 
tanács kezelte a feloszlatott rend birtokait és részben talán a 
gondatlanságnak tulajdonítható, hogy június 25-én kétszázhetven 
lakóházzal együtt maguk a prépostsági épületek is a lángok 
martalékaivá lettek és kormos romokká változtak.5 * Nem csodál
kozhatunk tehát, hogy a rend történetére vonatkozó feldolgo
zások sokáig hiányoztak.

A csornai prépostság középkori történetére vonatkozó ira
taink egy része úgy menekült meg a pusztulástól, hogy amikor 
1593-ban a konvent, mint hiteles hely megszüntette működését, 
iratainak egy részét a vasvári káptalannál, másrészét pedig 
Győrben a  ferencrendieknél helyezték el.® Számos, főleg a kegy
urakkal kapcsolatos oklevél Kanizsai Orsolya révén a Nádasdi 
család levéltárába és onnan a kamarai levéltárba került. A 
kamarai levéltárban feltalálható, Csornára vonatkozó középkori 
okleveleket Hevenessi is felvette kéziratos gyűjteményébe,7 ahon
nan azután Katona és Fejér nagy munkáiba is átkerültek az adatok.

3 Fejér, Georgius : Codex diplomatics Hungáriáé eeclesiasticus et civilis. 
(Ezután röviden : Fejér) X. 4. 340. 1. — Pór Antal : Az Osl-nemzetség törté
nete a XIII. és XIV. században. Budapest, 1891. (Ez tulajdonképpen a Turul 
1890. évi kötetében megjelent tanulmányának a különnyomata. A továbbiak 
során : Pór Antal i. m.) 29. 1. Matics Döme i. m. 28. 1.

4 Névtár a csornai, horpácsi, türjei és jánoshidaí prépostságokba kebe
lezett fehér és kiváltságos prémontrei kanonokrendnek. 1872. Győrött. (A követ
kezőkben : 1872. évi névtár.) 12. 1.

5 Történeti vázlata a kegyelmesen egyesített csornai, horpácsi, türjei és 
jánoshidaí prépostságoknak. Található a kővetkező műben, a szerző megneve
zése nélkül : 1872. évi névtár, 17. 1.) Az iratok egyrészét a hétszemélyes tábla 
rendeleté folytán a győri székeskáptalan gondjaira bízták. U. o. 18. 1.

0 1872. évi névtár, 14. 1.
7 Collectio Revenessiana, Tomus 22. Literae et literalia instrumenta 

sacrum ordinem Praemonstratensem, signanter autem praeposituram S- Michaelis 
de Csorna concernentia. Sunt omnia excerpta ex actis família Nádasdiána. 
Ebben a kötetben a következő évekből való oklevelek másolatait találjuk : 
1247. (210. 1. Fejér, IV. 1. 457.), 1288. (256. 1. Fejér, IV. 3. 303.. 441. 1. 1.) 
1332. (221. 1. Fejér, VIII. 3. 649. 1.) 1356. (1423. 123. I. Fejér, X. 6. 569. 1.) 
1373. (66. 1. Fejér, IX. 4. 515., IX. 7. 340. 1.) 1313. (75. 1. Fejér, u. o.) 1380.
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Ezek a fennmaradt középkori oklevelek is elsősorban a
prépostság külső életére és főleg a vele kapcsolatos családok 
birtok ügyeire vonatkoznak. A belső élet, a prépostság tagjai
nak lélekművelő, Istenhez vezérlő munkája csak néha csillan 
ki a sorok közül és ezért erről teljes képet a mai iratanyag 
alapján soha sem fogunk alkothatni. Az a torzó azonban, amit 
a szétszórt adatok nyújtanak, még mindig becses és talán sok 
más, hasonló viszontagságokon keresztülment egyházunk múlt
jának elkészülendő rajzával együtt, közelebb fog vinni a közép
kori, középkorvégi és reformáció korabeli egyházi életünk meg
ismeréséhez. * *

*

A  csornai premontrei prépostságnak már az alapítása is 
homályba vesző és vitás. Fuxhoffer és Czinár Monasteriológiája 
1180. tájára teszi az alapítás idejét, de a helyet, hogy adatukat 
honnan merítették, nem idézik.8 Ezt az időpontot Rupp Jakab 
is átvette művébe9 és valószínű, hogy az ő révén terjedhetett 
el lexikonjainkba,10 útikalauzainkba11 és a  hasonló, közkézen 
forgó művekbe. Az 1872. évi rendi névtár szerint is „annyi 
bizonyos, hogy 1180-ban létezett; mert a prépostság egyik nagy
lelkű adományozója, Oschl Mihály 1230-ról kelt levelében, mely

(54. 1.) 1380. (49. 1. F ejér, IX. 5. 368. 1.) 1393. (1412. 12. I. F ejér, X 5. 260. I.)
1399. (17. 1. F e jé r . X. 2. 653. 1.) 1399. (82. I. F ejér, X. 2. 649. \ )  1399. (89. I.)
1400. (60. 1.) 1404. (33. I. F ejér, X. 4. 340. I.) 1404. (37. I. F ejér, X. 5. 330. és 
340. 1.) 1411. (277. 1. F ejér, X. 5. 145. 1.) 1412. (285. 1.) 1412. (1393. 22. 1. F ejér, 
X. 2. 100. 1.) 1413. (179. I. F ejér, X. 5. 414. 1.) 1415. (212. 1. F ejér, X. 5. 635., 
IV. 1. 457., Vili. 1. 242., Vili. 7. 46.) 1417. (268. 1. F ejér, X. 5. 828.) 1420. 
(224. 1. F ejér, X. 5. 283.1.) 1421. (228. 1. F ejér, X. 6. 779.) 1424. (1425.) (254. 1. 
F ejér, X. 6. 779. 1.) 1439. (260. 1. F ejér, XI. 360. 1.) 1445. (272.1.) 1445. (204. 1.) 
1447. (108. 1.) 1448. (181. 1.) 1449. (164. 1.) 1449. (188. 1.) 1449. (199. 1.) 1453. 
(244. I.) 1454. (249. 1.) 1460. (1468.) (176. 1.) 1472. (263. 1.) 1475. (239. 1.) 1504. 
(104. 1.) 1510. (1. 1.) 1514. (170. 1.) 1520. (281. 1.) 1584. (285. 1.) -  A Collectif) 
H evenessiana  kővetkező köteteiben vannak még szétszórtan csornai adatok : 
Tomus X. 1463. — Tomus XLVII. 1228., 1230., 1405., 1414., 1415., 1417., 1432.,
1435., 1436., 1437 (2)., 1438., 1441 (2)., 1447., 1454., 1457., 1465., 1472., 1473.,
1478., 1479., 1506., 1702. 1 sine dato. — Tomus LXV. 1502. — Néhány irat a 
Kaprinay-féle kéziratos gyűjteményben is van. Ezek a következők : Tomus in 
quasto : I. 1520. — III. 1448. — LXII. 1521. — LXXVI. 1479. — Tomus in folio : 
I. 1694. — LXVIII. 1479.

8 F uchshoffer, D . : Monasteriologiae . . . Hungáriáé libri duó . .  . Recog- 
novit . . .  et auxit M aurus C zinár. Pest, 1858—1860. 11. k. 10. 1.

9 R u p p  J a k a b  : Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egy
házi intézetekre. Pest, 1870. I. 459. 1.

10 V. ö. az Athenaeum, Pallas, Révai és Katolikus Lexikon címszavaival.
11 így a Ih ir r in g  G usztáv  szerkesztette : Felsö-Dunántál c., történeti 

adatok közlése szempontjából kifogástalan műben is 1180 szerepel, mint alapí
tási év. Budapest, 1933. 98. 1.
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hiteles másolatban a prépostság birtokában van, úgy hivatkozik 
ezen évre, mint amelyben a csornai prépostság már meg volt 
alapítva.“ 12 Matics Döme pedig idézi is. Fejér György nyomán, 
az alapítási évre vonatkozó oklevelet,13 az idézett oklevélben 
azonban az alapítási évről semmi sincs.

Ezzel szemben Csánki Dezső történelmi földrajza csak 
arra hivatkozik, hogy a csornai premontrei prépostság „1230-ban 
az Ősi-nemzetség tagjaitól többféle kisebb-nagyobb birtokrészt 
kapott.“ 14 15 Karácsonyi János pedig csak annyit mond, hogy : 
„Osli ispán 1230-ban készíté el végrendeletét, s abban kedvelt 
alapításáról, a csornai egyházról gondoskodott.“ 10 Ez utóbbi, 
időhöz nem kötött vélekedésnek Pór Antal volt a szellemi atyja.

Pór Antal az Osl nemzetség történetének vizsgálata során 
tért ki a  csornai prépostság történetére. Szerinte az Osl nem
zetség szláv eredetű és a Dráván túlról, a Kulpa vidékéről 
származott volna a soproni részekre. „A XII. század derekán, 
mikor e dolog valószínűleg megesett, hogy a király néhány 
szolgájával jelentkező, Osl nevű ispánnak Sopron vármegyében, 
a Hanság közelében, lakatlan vidéken néhány száz hold míve
lendő földet adott. Ha ugyan adott? Mert valószínűbbnek tar
tom, hogy Osl ispán vételes birtokon telepedett meg a  Rába
közben. Történeti feljegyzésre nem volt érdemes az e se t. . .  
Hanem a földbirtokhoz mívelő kéz is kellett. Az Oslok vásárol
tak ugyan rabszolgákat is ; de ez nagyon költséges beruházás 
volt. Egy rabszolga annyiba, ha nem többe került, mint egy 
ekealja birtok. Olcsóbb volt szegődött földmívesek, szabad job
bágyok által míveltetni a földet. . .  Hogy I. Osl ispán kellő 
számmal gyűjtsön birtokaira efféle földművelő népet és néhány 
mesterembert, központot kellett alkotnia. E központot, a Szent 
Mihály főangyal tiszteletére alapítandó templomot és monostort 
sietett I. Osl ispán fölépíteni, prémontrei szerzetesekkel meg
népesíteni és javadalmazni. Ez úton lett ő és a tőle leszármazó 
nemzetség kegyúr, patronusá a monostorban és templomban, 
mely mellé (ami szintén célja volt akkor az efféle építkezések
nek) temetkeztek.“ 16 Annak bizonyítékát, hogy a prépostságot 
tényleg Osl ispán alapította, abban látta, hogy „II. Endre király

12 1872. évi névtár, 11. 1.
13 M atics Döme, i, m. 14. 1. — F ejér, X. 2. 100. 1. — A H evenessi-féle 

kéziratban (22—26. 1.) ez az oklevél tévésén 1412. évinek van feltüntetve 1393. 
évi helyett. Az alapítási óv obben az oklevélben sincs megemlítve. Maga az 
oklevél a prépostság hiteles helyi jogainak a visszaállítására vonatkozik.

14 C sánki D ezső  : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korá
ban. 111. k. Budapest, 1897. 641. 1.

15 K arácsonyi Já n o s  : A magyar nemzetségek a XV. század közepéig. 
Budapest, 11. k. 1901. 401. 1.

16 F ó r A n ta l i. m. 3., 4. és 5. 1.
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1238-ban kijelenti, hogy a csornai prépostság földjeit Osl ispán 
adta“ a rendnek.1'

Pór Antal fenti vélekedései és állításai gyökeres módosí
tásokra szorulnak, mert az Osliak ősi, Rábaközben szállás
birtokos nemzetsége besenyő eredetű volt és a monostort nem 
gazdasági célzattal alapították. Ennek igazolására röviden a 
következőket sorakoztatjuk fel.

Az Osl nemzetség a Solt fejedelem uralkodásának elején, 
a Fertővidékre telepített előharcos és határőr besenyők vezető 
nemzetségei sorába tartozott. Besenyő eredetének kétségtelen 
voltát Gombocz Zoltán tisztázta.18 Több, ősi szállásbirtokuk 
emlékét főleg a soproni hely és dűlőnevek őrizték meg.19 A 
XII. század közepén tehát semmiesetre sem kerülhettek Csorna 
vidékére, mert hiszen már a X. században is ott éltek. így 
tehát telepítési törekvéseik sem lehettek egy esetleges vett, vagy 
királyi adományként nyert lakatlan „néhány száz hold“ földön. 
Nem lehettek továbbá azért sem ilyen törekvéseik, mert a Pór 
által feltételezett „néhány száz hold“ megműveléséhez szükséges 
munkáskezek megszerzéséhez kolostort alapítani nemcsak luxus, 
de logikai és gazdasági lehetetlenség is lett volna.

Kétségtelen tehát, hogy a csornai prémontrei prépostság 
a nemzetségi monostorok közé tartozik. Ezt bizonyítja régi, 
1360-ban elvett pecsétje helyett, Zsigmond királytól 1393-ban 
adományozott újabb hiteshelyi pecsétje is, amelynek a körirata : 
„S(anctus) conventus d(e) Cherna Oslonis.“ 20 Ez a pecsét két
ségtelenül bizonyítja az Osl nemzetséggel való kapcsolatot és 
valószínű, hogy ezekre a régi kapcsolataira való hivatkozással 
— talán éppen a régi pecsét lemásolásával — készült. Karácsonyi 
János ezt a pecsét-köriratot úgy magyarázta, hogy kétségtelen 
bizonyítéka annak, hogy I. Osli ispán, aki 1230-ban készítette 
végrendeletét, alapította a monostort. Ennek az Oslinak 7 fia 
volt, akik közül 5 különböző családok ősapjává vált.21 Kétséges 
azonban, hogy ez az 1230-ban adományt tevő Osl ispán volt-e 
a monostor alapítója és ezért szükséges, hogy ezt a kérdést 
tüzetesebb vizsgálat tárgyává tegyük.

A csornai premontrei prépostság alapításának körülményeit 
tehát az eddigi kutatások szerint a bizonytalanság homálya
borítja. * *

*

17 u. o. 5. 1. 2. jegyzet. — l e j é r ,  111. 2. 144.
18 Magyar Nyelv, 1924, 23—24. 1.
19 V. ö. Belitzky János : Nyugatmagyarország védelmi rendszere és 

határőrnépei a középkorban. Bécsi magyar történeti intézet évkönyve, 1934. 
59—73. 1. — A magyar törzsek és nemzetségek vándorlása. A bécsi magyar 
történeti intézet évkönyve, 1935. 53—83. 1. — A felvidéki besenyőtelepek. 
Budapest, 1936.

20 Pór Antal i. m. 3. 1. 6. jegyzet. — Fejér, X. 2. 100. I.
21 Karácsonyi János i. m, II. 401. 1.

5 65



A csornai premontrei prépostság történetével foglalkozó 
íróink három, a megalapítás körülményeire nézve igen fontos 
oklevélből szoktak kiindulni. Ezek elseje az az oklevél, amelyet 
Fejér György 1226-os évszámmal közölt. A második oklevél 
1228-ban kelt és egy, a prépostság ellen folytatott birtokpernek 
az elintézését tartalmazza. A harmadik oklevél pedig Osl comes 
1230-ban kelt adományozó levele.

A három oklevél közül a Fejér által 1226-os évszám alatt 
közölt oklevél okozta a legtöbb tévedést és félreértést.2" Fejér 
György az oklevelet a Hevenessi-féle kéziratos gyűjtemény alap
ján közölte. A Hevenessi gyűjteményben a szóbanforgó oklevél 
azonban keltezés nélkül van felvéve.22 23 Az 1226-os évszám 
valószínűleg úgy került a Fejér-féle kiadásban az oklevélhez, 
hogy a Hevenessi gyűjtemény előtte egy 1226-ban kelt oklevelet 
tartalmaz.24 25 Fejér György azonban ezt az oklevelet mégegyszer 
leközölte, de az Országos Levéltárban lévő keltezetlen erede- 
detiről és így természetesen kelet nélkül.20 Az oklevél különben 
azt tartalmazza, hogy Márton, horpácsi nemes, bevádolta István 
csornai prépostot, hogy hat horpácsi jobbágyával éjnek idején 
házára rontott és ott őt, Helleus nevű testvérével együtt kegyet
lenül megverték. Az igazság kiderítését egy választott bíróságra 
bízták, amely előtt a tanúk a prépostság ártatlanságát igazolták.

A csornai premontrei rend történeti összefoglalásai az 
1843., 1872. és 1892. évi rendi sematizmusokban, félreértve a 
latin szöveget, úgy hivatkoztak erre, az általuk 1226. évinek 
tartott oklevélre, hogy István csornai prépost ekkor már hor
pácsi prépost is volt. Ez a megállapítás kétségtelenül már 
bizonyos nagyobb múltat, történeti fejlődést tételezett fel a csornai 
prépostság addigi életében, a valóságnak azonban nem felelt meg.

Némethy Lajos mutatott rá arra, hogy amikor Gellért 
keresztényfali templárius preceptor elmondja, hogy : acceserunt 
ad nos Stephanus praepositus de Chôma, ex una parte, et 
Martinus de villa Horpach, tam pro se, quam pro fratre suo, 
et Helleo, ex altera ; petiverunt diligenter ; ut in causa, pro qua 
ipse Martinus populos domini Stephani de Horpach citaverat“, 
a  de Horpach kifejezés nem István csornai prépost egyúttal 
horpácsi prépostságára, hanem arra vonatkozik, hogy Márton 
nem István prépost összes népeit, hanem csak a horpácsiakat 
idézte meg. Különben is, ha az oklevélíró azt akarta volna 
kifejezni, hogy István egyidejűleg csornai és horpácsi prépost 
lett volna, akkor praepositus de Chôma et de Horpach-ot írt

22 F ejér, III. 2. 96-98. 1.
23 Collcctio H evenessiana  : Tomus XLVII. v. ö. a 7. jegyzettel.
24 N ém ethy L a jo s  : A márcfalvi prépostság. Századok. 1900. 440—441.1.
25 F ejér, VII. 5. 227. I.
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volna. Ez a kifejezés ezonban sem az oklevélben, sem pedig 
1702-ig sehol máshol elő nem fordul.26

Hejyesen értelmezte az oklevél latin szövegét Matics 
Döme. Ö meg sem említi, hogy István csornai prépost egyúttal 
horpácsi prépost is lett volna, hanem szigorúan ragaszkodik az 
oklevél Fejér által közölt szövegének helyes értelmezéséhez. 
Tévedésnek esett azonban áldozatul, amikor 1226-ban keltnek 
vette az oklevelet.27 Matics nem idézi Némethynek fenti cikkét- 
Valószínű tehát, hogy maga jött rá a szöveg helyes értelmezé
sére. Elkerülte azonban figyelmét így Némethynek az az állí
tása is, hogy a Fejér által 1226. évben keltnek vett oklevélben 
előforduló események 1278—1280. körül, amikor Csornán ismét 
egy István nevű prépost vezette az ügyeket, játszódtak le.28

Némethynek ez a  megállapítása, hogy a keltezetlen oklevél 
1280. táján készült el Karácsonyi János29 és Reiszig Ede30 
megállapításai alapján, túlzásnak minősíthető. Az oklevélben 
szereplő várjobbágyok nagy száma és a poroszló közreműkö
dése, valamint az, hogy Sopron falu bírájáról van benne 
szó, világosan mutatják, hogy az oklevél még a tatárjárás előtti 
időből való. Kétségtelen azonban az is, hogy 1230. után kelt, 
mert a csornai prépostság csak ebben az évben kapta meg 
Horpács egy részét az Osliaktól.31 Reiszig erre való tekintettel 
az oklevél keltezését 1240-re teszi.32 Szerintünk helyesebb, ha 
az oklevél keltét nem kötjük ilyen pontosan időhöz, hanem 
keletkezését 1230. és 1241. évek közötti, a tatárjárásig terjedő 
időre tesszük.

A második oklevél kétségtelenül 1228-ban kelt és kelet
kezése Béla ifjabb királynak az örökadományokat visszaszedő 
ténykedésével függ össze. Néhány soproni várjobbágy a csornai 
prépostot a megyében időző Béla ifjabb király színe elé idézte 
és panaszt emeltek ellene, hogy bizonyos, Csorna közelében 
levő földet a konvent a maga számára lefoglalt. A prépost azon
ban — oklevél hiányában — a monostor patronusaival és 
más, hitelt érdemlő emberekkel igazolta, hogy a kérdéses föl
det Osl comes adta a  monostornak és így az annak jogos 
tulajdonát képezi. Ugyanezt állították a kérdéses földet mun
káló András és Szemes (Scemes) nevű emberek is, amikor

26 Némethy Lajos i. c. 441. 1. — Fejér, III. 2. 96. 1.
27 Matics Döme i. t. 14—16. 1.
28 Németluj Lajos i. c. 442. I.
29 Karácsonyi János : Hamis, hibáskelettt és keltezetlen oklevelek jegy

zéke 1400-ig. Budapest, 1902. 92—93. 1.
30 Reiszig Ede : A jeruzsálemi Szent János-lovagrend Magyarországon. 

Budapest, 1928. II. 94. 1.
31 1Vagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. (A továbbiak 

során : Nagy) I. 17. 1.
32 Reiszig Ede i. m. 94. 1.
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kijelentették, hogy azon a földön nem a várjobbágyok, hanem 
Osl comes és fiai jóvoltából laknak. A várjobbágyok ezekután 
vádjukat egyszersmindenkorra visszavonták.33

Igen fontos ennek az oklevélnek az a kijelentése, hogy a 
csornai prépostságnak nem állott rendelkezésére oklevél, amivel 
a tulajdonát képező földek származását igazolni tudta volna. 
Ez a kijelentés arra enged következtetni, hogy a prépostságnak 
talán nem is volt tulajdonképpeni alapító levele. Az alapító 
levél hiánya nem rendkívüli dolog, különösen nem rendkívüli 
pedig a nemzetségi monostoroknál. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a kötelező írásbeliségnek a királyi kancelláriába való 
bevezetése csak III. Béla korában történt meg. A tények ok
levélbe foglalásának a jelentősége csak nagyon kevéssé élt 
még a XII. század végén és a XIII. század elején az emberek
ben. Az esetek túlnyomó többségében megelégedtek a tanúk 
bizonyságtételével és a  hatósági megbízott, a poroszló-pristal- 
dus szereplése a jogi vonatkozású dolgoknál a tanúk bizony
ságával együtt tökéletesen pótolta az oklevelet.34 Ezt láttuk a 
fenti 1228. évi esetnél is, amikor a tanúk és a nemzetség tagjai, 
a kegyurak igazolták a konvent állításait.

A csornai premontreiek is, meg az alapító és a kegyura- 
ságot gyakorló Osl nemzetség is belátta, mert csaknem saját 
kárán tapasztalta, az oklevél igazoló erejének fontosságát. 
Valószínűnek kell tartanunk, hogy nem kismértékben az 1228. 
évi eseményeknek kell tulajdonítatnunk, hogy 1230-ban írásba 
foglalták a monostornak főleg az Osl nemzetség tagjai által 
adományozott birtokait.

Ez az 1230-ban kelt oklevél ismét több, ellentétes véle
ménynek vált a kútfejévé. Ezek az ellentétek azonban inkább 
családtörténeti vonatkozásúak, nem értéktelenek azonban a 
csornai monostor alapítójának személyét illetően sem.

Karácsonyi János35 és Matics Döme36 37 38 végrendeletként, 
Pór Antal3' egyszerű adománylevélként fogta fel az oklevelet. 
Karácsonyi János az adományttevő Osl comest, Matics Döme 
pedig Pór Antal nyomán az adományozó Osl hasonló nevű 
édesapját tartotta a monostor alapítójának. Véleményünk szerint 
ez utóbbi nézet a helyes. A  csornai premontrei konvent alapí
tójának az 1230-ban adományt tevő Osl comes és testvérei 
apját, a III. Béla korában már élt Osl comest kell tartanunk.3S

33 Fejér, Hl. 2. 144. 1. és VII. 5. 237. 1. — M. O. D. L. 142.
34 Szentpétery Imre : Magyar Oklevéltan. 74. 1. —  A magyar történettu

domány kézikönyve. II. 3.
35 Az oklevelet közölte: Nagy, I. 17.1. — Karácsonyi János i. m. II. 401.1.
36 Matics Döme i. t. 18. 1.
37 Pór Antal i. t. 6. 1.
38 Pírnak erre az Oslira vonatkozó állításait csak ebben az értelemben 

tehetjük a magunkévá. L. bővebben a továbbiakban.
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A XII. század folyamán a katolicizmus Magyarországon 
egyre mélyebb gyökereket vert. III. Béla korában a hitélet foly
tonosan mélyült és a  hívők buzgósága növekedett. A keresztes 
hadjáratok korát átható szellemi áramlatok a magyar lelkekből 
egyre erősebb viszhangot váltott ki és a Szentföldre zarándoklók 
száma egyre növekedett. Jeruzsálemben számos magyar zarán
dokházat alapítottak és míg a két első keresztes hadjáratból a 
magyarok hiányoztak, a harmadikhoz már sokan csatlakoztak 
és ennek sikertelensége után III. Béla is a Szentföldre készült. 
A vallásos érzés és a hitbéli elmélyülés jele az a sok, szent 
célokat szolgáló kegyes adomány, a keresztény erények fokozot
tabb gyakorlása és a sok egyházalapítás.39 A XII. századból 
és a XIII. század első feléből mintegy hatszáz családi és nem
zetségi monostor alapításáról van tudomásunk. Vidékünkön, 
Sopron megyében ezek közé tartozott a Miskolc nemzetségéből 
származó Domonkos bán 1190. körül alapított cisztercita kolos
tora Kedhelyen, vagy más néven Borsmonostor és az Osl 
comes ugyancsak ezidőtájt alapíthatott csornai premontrei 
prépostsága.40

A csornai prépostság történetének írói és az ő adataikat 
átvevő Matics Döme szerint a monostor első rendtagjait a 
morvaországi gradeci premontrei apátságból nyerte.41

Ennek az egész vélekedésnek az az alapja, hogy a csornai 
premontrei prépostság egy 1728-ban megjelent, a rend monos
torainak leszármazását mutató táblázat szerint, az 1151-ben 
alapított morvaországi gradeci prépostságból nyerte első rend- 
tagjait. Ugyanígy a nógrádmegyei garábi premontrei préposí- 
sággal kapcsolatban is említik, hogy a gradeci prépostságnak 
volt a  filiája.42 Ennek a feltevésnek a garábi prépostsággal kap
csolatban, amint alább látjuk, semmi alapja sincsen és a csor
naival kapcsolatban is csak egy későbbi fejlődés eredményét 
rögzíti.

A csornai prépostságot ugyanis 1294-ben a premontrei 
rend nagykáptalanja a  morvaországi zabrdovici prépost lelki 
gondozására bízta. A zabrdovici prépostok, mint paler abbasok, 
egész 1570-ig Kámonczy Gergely csornai prépost protestánsok 
általi elűzetéséig, gyakorolták ezt a jogukat. Ettől kezdve világi 
papok gondjaira volt bízva a prépostság.43 A prépostság viszo

39 Rómán Bálint : Magyar történet (Első kiadás) I. 392—393. 1.
40 Divald Kornél : Magyarország művészeti emlékei. Budapest, 1927. 41.1. 

— Borsmonostorra 1. főleg Kovács Ignác : A borsmonostori apátság története. 
Sopron, 1910. 5. 1. — Szentpétcry Imre : A borsmonostori apátság árpádkori 
oklevelei. Budapest, 1916. 109 1.

41 Metics Döme i. m. 14. 1.
42 1872. évi névtár, 12. 1. — Rupp Jakab : Magyarország helyrajzi tör

ténete. I. 2. 700. 1.
43 1872. évi névtár, 12. 1.
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nyainak rendezését, illetve az egész prépostság vagyoni és 
erkölcsi újraszervezését az 1702-ben Eszterházy Pál nádor köz
benjárására kiadott királyi rendelet szabályozta. Ez úgy intéz
kedett, hogy az egykori magyar prépostságok birtokait részint 
világiak, részint egyháziak kezeiből visszafoglalhassa. Ezt a 
visszaváltást Schöllingen Ferenc perneggi apát vállalta magára 
és így a  csornai prépostság 1702-től 1710-ig, tehát nyolc esz
tendeig tartozott a perneggi apátok főhatósága alá. A magyar 
apátságok fölötti atyáskodás azonban oly súlyos anyagi terheket 
rótt a  perneggi prépostságra, hogy azt az összeomlás fenyegette 
és ezért 1710-ben a kerületi káptalan harmadik ülésén elhatá
rozták, hogy a csornai prépostságot a gradeci prépostság fenn
hatósága — pater abbas-sága — alá rendelik. Ettől kezdve 
egész 1786-ig a gradeci konvent kebeléből választották a csornai 
prépostot.44

Ennek az utóbbi alárendelésnek visszavetítése tehát az a 
XVIII. századi megállapítás, hogy a csornai prépostság már a XII. 
században alárendelt viszonyban állott volna a gradeci prépost- 
sággal. Ezt azonban semmi oklevélileg igazolható bizonyítékunk 
nem támasztja alá.

Említettük, hogy a nógrádmegyei garábi prépostsággal 
kapcsolatban is a Gradecből történt benépesítést állították. 
Ezzel szemben a garábi monostort Mendinus székesfehérvári 
prépost kérésére a lotharingiai Valroi monostorából jött pre
montrei szerzetesek népesítették be. Ez kétségtelenül 1178. táján 
történt. A garábi monostor kegyura a Kökényes-Radnót-nemzet- 
ség volt, amelynek ősi fészke Nógrád vármegye délkeleti része, 
ahol Kökényes falu még ma is őrzi az ősi nemzetségnevet. Az 
ettől északra eső Palotás falu 1260-ban Mikod-Hatvana és 
Kökényes-Hatvana neveket viselte. Mikod ispán a Kökényes- 
Radnót nemzetség egyik XIII. század elején élt tagja volt, tehát 
a birtoknevek itt is nemzetségi vonatkozásokat őrizték meg. 
Ennek a Kökényes-Radnót nemzetségnek egyik kimagasló tagja 
— Karácsonyi János megállapítása szerint — 1186. táján a 
garábi premontreiek tanácsára indulhatott követségbe III. Béla 
vejéért Franciaországba. Ebből a külföldi követjárásból szár
mazhatott azután a nemzetség idegen eredetének meséje.45

A Kökényes-Radnót nemzetség azonban még egy másik 
premontrei monostornak is kegyura volt. Ez a Kökényes monos
tora nevű prépostság a mai, már említett nógrádmegyei Köké
nyes faluban létezett és nevét alapítójától vette.46 A Kökényes- 
Radnót nemzetség egyik Kökényes nevű tagja 1228-ban Maros-

44 u. o. 15—16. 1.
45 Pauler Gyula : A magyar nemzet története az árpádházi királyok 

alatt. Budapest, 1899. I. 655. 1. — Hóman Bálint : Magyar történet. 1. 393.1. — 
Karácsonyi János i. m. II. 336—337., 339. 1.

46 Csánki i. m. I. 102: 1.
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Torda vármegyében volt birtokos.47 Nincs kizárva, hogy ez 
utóbbi, ági monostornok, amely kétségtelenül a garábi után 
keletkezett, ő volt az alapítója.

Azt, hogy a Kökényes-Radnót nemzetség törzsileg milyen 
eredetű, nem állíthatjuk biztosan, mert adataink nem kielégítőek. 
Kétségtelen azonban, hogy az általunk besenyő eredetűnek 
feltételezett Kacsics nemzetséggel házasság révén rokonságban 
állott.48 Ez a XIV. század eleji adatunk azonban a nemzetségi 
kapcsolatok szempontjából — a monostorok alapítását tekintve 
— nem használható. Feltehető azonban, már csak a földrajzi 
helyzetnél fogva is, hogy a Kökényes-Radnótok ősei és a 
nógrádi Szákok és egyéb besenyő eredetű nemzetségek között 
rokoni kapcsolatok már régebben is létesültek. Sokkal jelentő
sebbek azonban a Garáb helynév és a közelében lévő területek 
helyneveiből és nemzetségi birtokviszonyaiból leszűrhető ada
taink. A Garáb helynév ugyanis nem szláv, hanem magyar 
személynévi eredetű és Garáb,49 hol pedig Grab,50 sőt néha 
Graba51 52 alakokban fordul elő az oklevelekben. Annak meg
vizsgálása, hogy milyen területeken használták előszeretettel 
ezt a férfi nevet, valószínűvé teszi, hogy besenyő, illetve ezek
kel rokon nemzetségeink körében volt elterjedve. Ezt látszanak 
bizonyítani a sopronmegyei Garablyán és esetleg a középkori 
Garabonuk nevek62 helynevek is, amelyek éppen úgy, mint a 
nógrádiak, besenyő eredetű nemzetségek birtokainak közelében 
feküdtek. Ugyanígy a csornai és a garábi monostorok is föld
rajzilag a nógrád-, illetve a sopronmegyei besenyő eredetű 
szállások láncolatában helyezkedtek el. A csornai monostor 
kegyura és alapítója pedig kétségtelenül a besenyő eredetű 
Osl nemzetség volt.

Nem akarunk azonban túlzásba esni és merő névazonos
ságok alapján fontos következtetéseket levonni a garábi és 
csornai monostorok kapcsolatairól, hanem csak rá akarunk mu
tatni arra, hogy a soproni besenyő eredetű Osliak csornarpremontrei 
prépostsága, valamint a nógrádi feltételezhetően besenyő eredetű 
nemzetség rokonok hasonló garábi alapítása nem nélkülözheti a 
közös kapcsolatokat. A sopronmegyei besenyő eredetű Osliak 
és Veszkények nemzetségi kapcsolataira a nógrád—gömöri 
Szákokkal és nemzetségrokonaikkal már más helyen rámutat
tam. Ezek az ősi nemzetségi kapcsolatok a határőr és előharcos 
besenyő törzstöredékek Solt fejedelem idejében betelepült és

47 Karácsonyi János i. m. II. 337. 1. — Hazai okmánytár, VI. 22. 1.
48 Karácsonyi János i. m. II. 337. 1. — M. 0. D. L  30294.
49 Wenzel, 11. 6., X. 434., 455. 1.
50 Fejér, 1. 484. 1. — Wenzel, 11. 112., 111. 186., Vili. 257. 1.
51 Wenzel, I. 131., VI. 361., XI. 472. 1.
52 Csánki i. m. 111. 608—609. 1. — A’agy, 1. 435., 11. 99. 1.
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elhelyezkedett csoportjainak elhelyezkedéseire vetnek világot 
és meglehetős élesen megkülönböztethetők a Taksony fejedelem 
idejében betelepült besenyő töredékektől. Ezek a kapcsolatok 
arra mutatnak rá, hogy a Solt idejében betelepített besenyők 
szállásain elhelyezkedő csornai monostor kegyurai és a nógrád- 
gömöri besenyők nemzetségei között szorosabb rokoni és bir
toklási érintkezések voltak.53

Feltevésünk szerint Osl comes figyelme azért terelődött a 
premontreiek felé, mert a  nemzetségével rokon nógrádi nemzet
ségek révén azok garábi monostoráról a legkedvezőbb véleményt 
alkothatta. Nincs kizárva azonban az sem, hogy a garábi monos
tor és a Kökényes-Radnót nemzetség 1186. táján francia követ
ségben szereplő tagjával együtt maga ez az Osl comes is kül
földön járt és ott szerzett tapasztalatainak eredményeként telepí
tett később Csornára premontreieket.54 Ezek szerint hihető, hogy a 
csornai monostort vagy egy másik magyarországi premontrei mo
nostor — esetleg a garábi — vagy pedig egy franciaországi népesí
tette be rendtagokkal. Ezt a feltevésünket igaz, hogy csak távol
fekvő adatokból tudjuk kikövetkeztetni, de eredményünk mégis 
valószínűbb, mint a  morvaországi Gradeccel való kapcsolat 
feltételezése.

*  *
*

Az Osl nemzetség csornai monostora alapítási körülményei
nek és további sorsának megértéséhez igen fontos adatokat 
szolgáltatnak a prépostság birtokviszonyai. Ezek a birtokok leg
inkább kegyes adomány-birtokok voltak és így belőlük közvetve 
az adományozók korának vallási életére is következtetéseket 
vonhatunk le.

Az adománybirtokok egy részének szép összefoglalását adja 
az 1230. évi Osl comes-féle adománylevél.55 Ez az oklevél, 
amelynek félremagyarázása következtében a benne szereplő 
Osl comest tartották a csornai monostor megalapítójának és 
amelynek alapján az Osl nemzetség nemzedékrendjét is össze
zavarták. Ezért szükségesnek tartjuk az oklevélből leszűrhető 
tanulságokat tüzetesebben megvizsgálni.

53 Ezekre nézve 1. A magyar nemzetségekről és a felvidéki besenyőtelepek 
elhelyezkedéséről írott tanulmányaimat. — Érdekes megfigyelnünk, hogy a leg
régibb premontrei rendi monostoraink — Csorna, Bozók és Garáb — földrajzi
lag ezeknek a besenyő határörtelepeknek a láncolatában helyezkednek el. Ez 
valószínűleg nem véletlen fejlődésnek az eredménye, hanem annak, hogy az 
egymással ősi rokonságban álló nemzetségek egymástól vettek példát e nem
zetségi monostor szerzeteseinek megválasztásában.

54 Karácsonyi János i. m. II. 337. L
55 Nagy, 1. 17—18. 1.
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Pór Antal megállapításai szerint a XII. század második 
felében élt Osl ispánnak hat fia volt. Ezek a következők : Benedek, 
aki 1225-től 1245-ig váradi, majd győri püspök volt, Súr, Móric, 
aki 1228-tól 1230-ig szerepel az oklevelekben, Beled, IV. Béla 
király főpincemestere, akit 1220-tól 1237-ig említenek, Osl szerémi 
bán, aki az 1230. évi adományokat tette és akiről 1220-tól 
1240-ig beszélnek az adatok és végül az 1237-ben meghalt 
Szatmár fia Miklós?6 Szatmár fia, Miklós, Pór szerint a XII. 
század közepén szereplő I. Osl fia volt. Pór Antal I. Osl-nak a 
XII. század közepén éltet, II. Osl-nak az 1230-ban adományozót 
tekinti, itt kétségtelen ellenmondás van tehát.

Karácsonyi János 1901-ben, tehát tíz évvel Pór tanulmánya 
után megjelent művében. I. Osl-nak az 1230-ban adományttevő, 
1200—1230-ig szereplő Osl comest tartja, akinek hét fia lett 
volna. Ezek : Beled, a  főpohárnok, akiről 1216-tól 1236-ig, Benedek, 
a  váradi és győri püspök, akiről 1230—1246-ig. II. Osli, a Szö
rényi bán, akiről 1216-tól 1246-ig; Miklós, agyőri ispán, akiről 
1237-től 1239-ig, János, akiről 1238-tól 1250-ig, Herbort, a 
baranyai ispán, akiről 1230—1280-ig és végül Tamás, akiről 
1228-tól 1248-ig szólnak adatok. Karácsonyi ezenkívül az Osl 
nemzetség több, nem Osl-tól leszármazott ágáról is tud. Ezek 
elseje a Móric-ág. Ez az 1228—1230-ban szereplő Mórictól vette 
az eredetét, tehát attól, akit Pór I. Osl fiának tartott. A második 
a Súr-ág, amely az időbelileg meg nem határozható korban élő 
Súr-tól ered. A harmadik Németi-ág, amely az 1228-ban sze- 
leplő Pétertől, a negyedik a Keserüi-ág, amely egy ismeretlen 
nemzetségtagtól származik. A töredékek közé számította Kará
csonyi a Szatmár fia Miklós, továbbá az 1228-ban szereplő 
István és a meg nem határozható időben szereplő Pétertől és 
egy ismeretlentől származó ágat.56 57

Már maga ez a két nemzetségtábla is mutatja, hogy 
mennyire bizonytalan, mily sok eshetőségnek kitett az Osl nem
zetség leszármazásáról és rokoni kapcsolatairól és ennek követ
keztében a csornai egyház kezdeteiről alkotott tudásunk. Ezen 
a bizonytalanságon csak az oklevelek tüzetes vizsgálatával 
tudunk némileg segíteni.

Vegyük tehát vizsgálat alá az 1230. évi oklevelet, amelyre 
úgy Karácsonyi János, mint Pór Antal hivatkozott és amelyet 
Nagy Imre szövegközlése alapján tettek bírálat tárgyává.58 59 Ezt 
az oklevelet Fejér György kétszer is leközölte,39 de több hibá
val és egyik közlésében Osl comesnek Mihály melléknevet

56 Pór Antal i. t. leszármazási táblája. A 7. lapon írja : íme ez ama 
Miklós, kiről gyanakszom, bogy I. Osl fia volt.

57 K arácsonyi János i. m. II. 401—416. 1.
ss N agy, 1. 17—18. 1.
59 F ejér, 11L 2. 208-211 . 1.
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adott, aminek sem az eredetiben, sem pedig átirataiban semmi 
nyoma nincs.60 Fejér György valószínűleg a megadományozott 
prépostság védszentjének, Szent Mihály arkangyalnak a nevé
ből következtethette ki, hogy az alapító Osl-t Mihálynak hívták. 
Számos magán alapítású monostorunk volt ugyanis, amelyeket 
az alapító névadó szentjének a tiszteletére emeltek.61

Nagy Imre az 1230. évi oklevél elé a következő magyar 
nyelvű regesztát írta : Osl comes kaival és testvéreivel együtt 
a csornai monostornak számos birtokot hagyományoz. 1230. — 
Karácsonyi János úgylátszik megbízott Nagy Imre fordításában 
és az oklevélben szereplő minden olyan személyt, akinek neve 
elé nem volt odaírva, hogy a fenti Osl comes fia, vagy serviense 
Osl testvérének gondolt, ami azután a nemzetség leszármazási 
tábláján természetes valótlanságokat idézett elő.

Lássuk tehát már most, hogy mit mond maga az oklevél, 
amelynek itt azonban egyelőre csak a vitás részeit fogjuk fel
sorakoztatni és tárgyalni. Behatóbb vizsgálat után mindjárt az 
elején kitűnik a tévedés. Ugyanis itt az áll, hogy : Ego Osl 
comes . . .  in ipsa villa (t. i. Csornán), ubi monasterium est situm, 
dedi de consensu filiomm çognatorumque meorum terram ad 
unum aratrum . .. vagyis : Én Osl ispán .. . abban a faluban, 
ahol a monostor fekszik, fiaim és atyafiaim beleegyezésével egy 
ekényi földet adok. Ez a szó, hogy cognatus ugyanis nem test
vért, vagyis nem közös apától leszármazó gyermekeket, hanem 
tágabb értelemben vett vérrokonokat, jómagyarsággal atyafiakat 
jelent, de távolabbi értelemben véve, jelentheti még az illető 
úr familiárisát is. A cognatus fogalmába tehát a testvér is az 
unokatestvér is beletartozhatott és amint az oklevél további 
soraiból látjuk, az oklevelet adó Osl comes értelmezése szerint 
is beletartozott. Hibás tehát az oklevélben szereplő egyéneket 
mind az öregebb Osl fiainak és testvéreinek tekinteni, mert 
közöttük unokatestvérek, vagy ezeknél is távolabbi vérrokonok 
is voltak. De gyerünk csak tovább a vizsgálódás útján.

Osl ispán adományainak felsorolása után következik : item 
Belud comes dédit. . .  etc. Feltűnő, hogy ennél a Beled ispánnál 
nincs kitéve az, hogy milyen rokona volt Osl comesnek. A 
hangnemből azonban és abból, hogy adományát rögtön az öreg 
Osl adománya után sorolják fel, arra lehet következtetni, hogy 
rokoni szempontból egyenrangú lehetett Osl comessel, vagyis 
annak vagy testvére, vagy unokatestvére volt.

Beled adományainak felsorolása után egy valószínűleg 
nem is az Osl nemzetségből származó egyén adománya követ
kezik. Ez a rész így szól : item Scoch serviens meus reliquit 
terram suam, quam habuit in villa Uulchey, dicte ecclesie . . .

60 Nagy, 1. 18. 1. jegyzete.
61 V. ö. Schwartz Elemér : A templomi védőszentek és a helységnevek. 

Egyetemes Pkilológiai Közlöny, 1924. 12., 1925. 31. 1.
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etc., vagyis Scoch (nevű) szerviensem földjét, amelyet Völcsej 
faluban bír, a fentnevezett egyháznak adja.

Ezután következik : item magister Benedictus filius meus . . .  
aki tehát kétséget kizáróan Osl comes fia.

Utána : . . .  item Herbortus dedit unum molendinum .. . etc., 
az a malmot adományozó Herbort, bár neve mellett nincs kitéve 
semmi rokonságot jelző szó, a hangból ítélve talán szintén Osl 
comes fia lehetett.

Herbort után egy papi ember következik : item Pouka 
sacerdos de Tetuna dedit unam vineam, vagyis Póka a tétényi 
(Moson várm.) pap egy szőlőt adott. Azt, hogy ez Osl nembeli 
volt, legfeljebb sejthetjük, de az adat legfeljebb csak a nemzet
séggel való szorosabb kapcsolatára utal.

Kétséget kizáróan Osl comes fia volt a sorban következő 
Tamás, akiről ezt az oklevél is . . .  Thomas filius meus . . . állítja.

Osl ispán testvére volt az utána következő adományozó, 
akiről így nyilatkozik az irat : item Mauricius fráter meus dedit 
medietatem vinee de Sacorou et terram de Nagoch emticiam. 
Magyarul : Testvérem, Mór, hasonlóképpen adja sokorói szőllő- 
jének felét és nágocsi vásárolt földjét.

Ezután még két személy következik, akiknek rokonsági 
fokáról azonban semmi felvilágosítást sem nyerünk. Item Bot 
et Beke dederunt trés vineas in villa Nagoch. Vagyis : Bot és 
Beke hasonlóképpen három szőlőt adnak Nagoch faluban. 
Ezekután több név nincs és következik a  keltezés.

Az oklevél boncolgatásának eredményeként már most meg
állapítható Karácsonyinak és követőinek tévedése, de megálla
pítható Nagy Imre regesztáia szűkszavúságának félremagyaráz
ható volta is.

Az oklevél alapján tehát a következő összeállítást készít
hetjük el : N N

Osl ispán Mór (Móroc?) Beled ispán

Benedek Tamás Herbort
Látjuk tehát, hogy Osl ispánnak, Karácsonyi I. Oslijá-nak 

egy az oklevélben is említett Mór nevű testvére, vagy esetleg 
unokatestvére kétségtelenül volt. Beled nevű esetleg testvére, 
de inkább unokatestvére pedig szintén volt. Ezenkívül az irat 
alapján három fiára következtethetünk Benedek és Tamás két
ségtelenül fiai voltak, Herbort pedig valószínűleg szintén az volt.

Nem tudjuk azonban teljes biztonsággal elhelyezni Pókát, 
a tétényi papot és a  Nagoch faluban birtokos Botot és Bekét. 
Ez utóbbi két személynél azonban esetleg abból is vonhatunk 
le valaminő következtetést, hogy ugyanott voltak birtokosok, 
ahol Osl ispán testvére, Móroc. Az öreg Osl comes szerviense, 
Schoch (Szacs?) pedig valószínűleg nem tartozott a nemzetség
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vérségi kötelékébe, bár mint szerviens, ura famíliájának és 
nemzetségének tagja volt.

Karácsonyi János az előbb vázolt nemzedékrendjét az 
1250. táján kelt osztozkodó oklevél adatainak a fenti adatokba 
való beillesztésével készítette. Ennek a kiegészítésnek alapján 
mondta aztán, hogy I. Oslinak hét fia volt, mert 1250. táján 1. 
Benedek és I. Miklós halála után I. Miklósnak birtoka 5 
részre ment.62

Lássuk tehát ismét magát az oklevelet, amit szintén Nagy 
Imre közölt a Sopronmegyei Oklevéltárban.63 Ott a magyar 
nyelvű regesztárban ezt olvassuk : az ország egyik bírája előtt 
Beled fia, Beled és Osl fiai, magbaszakadt Ostfi Miklós birtok
részeit Csáva, Aranaz, Bezernuk, Csorna és Széplak nevű bir
tokban 5 részre feloszlatják. Regede 1250. körül február 16.

Elemezzük tehát ezt az oklevelet is a  latin szöveg alapján, 
hogy lássuk, kitűnik-e, hogy a XIII. században szereplő Ösl- 
ágiak egyedül csak az 1230. oklevélben említett I. Osltól szár
maztak-e le. A kérdéses szöveg így szól : Datum pro memoria, 
quod cum inter Belud filium Belud comitis ab una parte, et 
filios Osl comitis videlicet Herbordum, Thomam filium Johannis 
et filios Osl iunioris super prossessionibus porcionem (így) Nicolai 
bone memorie îilii Osl··· etc... lis vertretur coram domine rege·.· 
Vagyis : Emlékezetül adjuk, hogy mivel egyrészről Beled comes 
fia Beled, másrészről Osl comes fiai, tudniillik: Herbort, Tamás, 
valamint János fia és a fiatalabb Osl fiai, a boldog emlékezetű 
Osl fia Miklós birtokrészét illetően... pörrel járultak királyi urunk 
elé... Az oklevél olvasásának helyességéhez hozzátartozik, hogy 
a latin szövegben Thomam után egy vesszőt tegyünk, amely 
onnan kimaradt. Ezen az alapon most már kíséreljük meg a 
rokoni kapcsolatokat összeállítani.

Látjuk tehát, hogy a pereskedő felek közül az egyik részen 
Beled comes fia, Beled áll. Ez a Beled comes nem lehet más, 
mint az 1230-ban, Osl comes adománylevelében, szereplő 
Beled comes, akinek tehát a fiát is Beled-nek hívták. Vele 
szemben a másik részről Osl comes fiai, Herbort és Tamás 
perelnek. Azaz most már biztosan állíthatjuk, hogy az 1230. 
évi oklevélben szereplő Herbort tényleg Osl comes fia volt. 
Osl comes fiai lehettek még az a János, akinek a fia és az a 
fiatalabb Osl comes, akinek a fiai szerepelnek itt, mint peres
kedő felek. Kérdés azonban még az, hogy a boldog emlékezetű 
Osl fia Miklós, melyik Oslnak volt a fia, de talán elfogadhatjuk, 
hogy az öreg Osl comesé volt, mert nem valószínű ugyanis, 
hogy az öreg Osl comesnek még egy Osl nevű testvére lett volna. 
Lehetséges lehetne azonban még, hogy a  monostoralapító Osl 
comes unokatestvére volt.

62 Karácsonyi János i. m. 11. 401. 1.
63 ]\agy, 1. 22—23. 1.
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A két oklevél minket érdeklő részének egybevetésével 
megállapíthatjuk tehát, hogy Karácsonyi János az Osl-ág szár
mazásának levezetésében tévedett. A helyes levezetések a 
származásnak egészen más képét nyújtják, mint ahogy eddig 
általában hitték. Röviden így vázolhatjuk a  XIII. század eleji 
adatok alapján Osl nemzetség Osl-ági tagjainak leszármazását.

N. N.
(Osl comes a csornai alapitó)

az öreg Osl comes Móroc Beled comes

Benedek, Tamás, Herbert, János, Osl, Miklós Beled, János

fia fiai

Ezt a leszármazási táblát kiegészítik Schoch serviens, Póka 
pap, Bot és Beke be nem sorozható nevei.64

A lenti eredmények alapján tisztáznunk kell Pórnak és 
Karácsonyinak a nemzetséget ágakra osztó felfogását is. Itt az 
az első kérdés, hogy mit tekintünk ágnak? Egy apának a fiai, 
ha külön-külön családot alapítanak, egyúttal külön vérségi 
ágaknak is alapítóivá lesznek. A nemzetségi szervezet keretében 
a családok több vérrokon család közösségévé, azaz ágakká nőtték 
ki magukat és csak az ágak egyesülnek nemzetséggé. Ezen az 
alapon Osl comes testvérének, Mórocnak, ha tényleg testvér 
volt, leszármazottjai Osl comes leszármazottjaival együtt egy 
ágat alkotnák. Az unokatestvérnek feltételezett Beled leszár
mazottjai pedig ezek mellett egy külön ágat képeznek. Tehát a 
nemzetség a XII. század második felében már az öreg Osl 
comes apjának és Beled comes apjának ágaira bomlott. Ezek 
az ismeretlen nevű személyek testvérek is lehettek.

Az ő testvérük vagy közelebbi rokonuk lehetett az a Súr, 
akinek Péter nevű fia az öreg Osl comes ifjabb kortársa volt 
és akinek leszármazottjai a nemzetség Súr vagy Agyagosságá
nak voltak a tagjai. Volt azonban az öreg Osl comesnek még 
egy másik nemzetségéből származó Péter nevű kortársa is, 
akinek leszármazottjait a XIV. század közepén a Csornától 
délre eső Németi faluban lévő birtokaik után Németieknek 
kezdtek nevezni és ezért ennek a Péternek az ágát Karácsonyi 
Németi-ágnak nevezte.

A töredék ágak között ott találjuk a Szatmár fia, Miklós 
1237. évi halálával férfi ágon kihalt Szatmár-ágat, amelynek 
névadó őse, Szatmár, a  XII. és XIII. század fordulóján élt. 
Ilyen időszakokban élt, de számunkra névtelen őst sejthetünk

Ez a leszármazási tábla nem zárja ki, sőt valószínűvé teszi, bogy az 
Osl nemzetség ezen ágának még más, rokoni fokok szerint meg nem külön
böztethető tagjai is éltek még a Xlll. század elején.
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még sz 1288-ban szereplő István apjában. Bizonytalan szár
mazású Karácsonyi szerint a  bihari Keserűi-ág, az 1281-ben 
szereplő Péter fia Guár (Karácsonyinál Győr, Gúr), továbbá az 
1323-ban szereplő Miklós váradi prépostnak és testvérének, 
Györgynek az ága, amely utóbbiakat esetleg Karácsonyi 
megállapítása szerint a Móroc-ág tagjainak tekinthetünk.65

Most már összegezve az elmondottakat, a XII. század 
végén és a XIII. század elején testvéri vagy unokatestvéri 
kapcsolatok alapján a következő ágakra oszlott a Osl-nemzetség :

I. II.
O sli-ág Bcledi-ág

(az öreg Osl comes apja) (Beled comes apja)

Osli Móroc Beled

III.
Súr-ág

(Agyagosi-ág)

Péter

IV.
C sornai-ág  

(István apja)

István

V.
N ém eti-ág  

(Péter apja)

Péter comes

VI.
Sza tm ár-ág

(Böi-ág)
Szatmár

Miklós

VU.
Guári-ág 

(Péter nagyapja)

VIII.
és a K eserű i

IX.
esetleg 

a Móroc-ág

N.

Péter
(Móroc apja, ha az nem 

azonos az öreg Osl comes 
apjával)

Sokkal nehezebb azonban a nyugatdunántúli ágak beillesz
tésénél a nemzetség Keserűi-ágának a beillesztése. Ez az ág a 
távoli Bihar megyében élt és odaszármazását Karácsonyi az 
Osl-ágbeli Benedek váradi püspökösködésével magyarázta meg. 
Szerinte ugyanis Benedek püspök az 1230-as években valamelyik 
szegény rokonát magával vitte volna, aki ott aztán birtokot 
szerezvén, az érmelléki Keserű faluban, Margitétól délre tele
pedett le. Ez az odaszármaztatás logikus, de bennünk mégis 
kétséget támaszt a soproni Bői- vagy Szatmári-ág egyik tagjának 
a neve. A Szatmár név ugyanis azonos a Biharral határos 
Szatmár megye nevével és nincs kizárva, hogy a soproni 
végekre szakadt Osl nemzetség, vagy egyik ága, kelet felőli 
útjában egy időre az Ér és a Kraszna vidékén is nem telepe- 
dett-e meg és egy kisebb ága nem maradt-e továbbra is ott 
a többség nyugatra költözése után.

65 K arácsonyi Já n o s  i. m. 401—416. 1,
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Következtetéseinket és feltevéseinket folytatva, arra az 
eredményre jutunk, hogy a Solt idejében bevándorolt, a királyi 
hatalom támaszainak szolgáló besenyők előkelő nemzetségének 
egyik Szatmár nevű tagja Szent István idejében ispáni tisztet 
viselt a ma is róla elnevezett Szatmár megyében. Ugylátszik 
azonban, hogy ez az ág teljesen elszegényedett, beolvadt vagy 
máshová költözött és így csak egy kis hajtása tartotta meg a 
birtokait a bihari Keserű faluban. Ezt a feltevést azonban 
okleveles adatok eddig nem támasztják alá és csak mint nagyon 
feltételeseket fogadhatjuk el a nemzetség ezen távoli tagjait, 
egy már a XII. század végén is létező ág sarjainak.

A fenti összeállításból kitűnik, hogy a  XII. század végén 
az Osl nemzetség már hét ismert ágra bomlott, amely ágak a 
XIII. század elején ismét tovább oszlottak, vagy pedig, mint a 
Szatmár-ág, kihaltak. Látjuk tehát, hogy 1230. táján az Osl 
nemzetség rendkívül kiterjedt volt, amely tény már egymagában 
is ellentmond annak a  feltevésnek, hogy a nemzetséget egy, a
XII. században bevándorolt délszláv eredetű nagyúrtól származ
tassuk. Ez a rendkívüli mértékben való szétágazás azonban azt 
is érthetővé teszi, hogy miért nem tekinthetjük az 1230. évi 
adománylevélben feltüntetett birtokokat a csornai prépostság 
egyedüli alapul szolgáló vagyoni tartozékának.

Összefoglalva az 1230. évi adományokat, a következő 
képet nyerjük. Osl comes adott Beleden 4 malmot, amelyek 
közül 3 malmot már életében, egyet pedig holta után vett 
birtokába a monostor. Bodonyban, a mai Bodonhelyen egy 
ekényi földet erdővel és egy, a halála után a rendnek jutó 
malommal, Csornán egy ekényi földet, valamint egy szigetnek 
a felét, amely sziget halála után teljes egészében a prépostságé 
lesz. Ezeken kívül megkapták a csornai piacpénzt is, hogy rajta 
tömjént és gyertyát vehessenek. Horpácson az örökösödési 
jogon ráeső részt, Mórocon, a mai Márcfalván egy szőlőt és egy 
Lehen, azaz Legény nevű mansiónak,66 azaz jobbágycsaládnak 
a jövedelmét, illetve az eddig neki, Osl comesnek tett szolgál
tatásait adta a kolostornak. Osli faluban egy mansio jövedelmét, 
Patakon, a mai Patakpusztán, Kapuvártól délre, egy ekényi föl
det, Péterfalván, a mai Alsópéteríán, Soprontól délre egy ekényi 
földet és egy ugyanilyen terjedelmű erdőt. A drávántúli Szent- 
videt földjével és összes mansióival és négy szőlővel együtt 
kapták meg és végül a  soproni Vecsén egy ekényi földet.

Beled comes Beled faluban egy malmot, a somogymegyei

66 . . .  et proventus unius mansionis, quod vulgo leheti apellatur ; . . Ezt 
a nyugatmagyarországi okleveleinkben többször előforduló leken, fundus, laneus, 
mansio, sessio értelmű népi használatú szót úgy értelmezzük, hogy alatta az 
illető katonáskodó földesúr legényeinek a földjét értették. Valószínű, hogy ez 
a helyes értelmezés.
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Nágócson két szőlőt, a soproni Portélén a mai Magyarkeresz- 
túron pedig egy ekényi földet adott.

Az ifjabb Osl Barbán, ma Barbaházán, Pusztaszil közelében, 
egy szőlőt, Beleden pedig egy malmot adott a csornai egyháznak.

Scoch (valószínűleg Szacs) az idősebb Osl comes serviense 
a Völcsej faluban lévő földjét adta oda. Benedek a váradi, 
később győri püspök az idősebb Osl comes fia pedig kiesz
közölte, hogy a király évente öt ezüst márka értékű sót fog 
adni a  monostornak.

Herbort egy beledi malmot, Póka a tétényi pap pedig egy 
meg nem határozott helyen, talán éppen Tétényben fekvő 
szőlőt adott.

Tamás Beleden két malmot. Mórocon egy szőlőt, Vecsén 
egy ekényi földet adott. Móric vagy talán inkább Móroc a somogyi 
Nágócson adott meg nem határozott nagyságú vásároltföldet és 
a Sokorón egy fél szőlőt és végül Bot és Beke is adott Nágócson 
három szőlőt.

Tizenegy adományltevő tizenhat meghatározott és talán 
egy tizenhetedik meg nem határozott helyen tett adományokat. 
A somogymegyei Nágócson, a győrmegyei Sokorón, a dráván- 
túli Szentviden és a feltételezett mosonyi Tétényen kívül a többi 
birtokok mind Sopron vármegyében feküdtek. Olyan község, 
ahol több adományttevő is szerepel, négy volt. Ezek : Beled, 
Móroc, Nágócs és Vecse. Beleden így kilenc malma, Mórocon 
egy mansiója és két szőkéje, Nágócson földje és öt szőlleje, 
Vecsén pedig két ekényi földje volt a monostornak. Ezek és a 
fenti adományok képezik tehát az 1230. évi birtokszaporulatot.

Birtokszaporulatról beszélünk, azért, mert ezt megelőzően 
már voltak a monostornak földjei, amelyek azonban nem szere
pelnek ebben az adománylevélben. Ebből arra következtethetünk, 
hogy ezek a földek régebbi eredetűek. Ilyen régebbi eredetű 
adománynak kell tartanunk azt a csornai birtokot, amelynek 
1228-ban a királyi várföldek sorába való tartozását vitatták. Ez 
egy ekényinél kétségtelenül nagyobb kiterjedésű földterület volt. 
Ezt a földet az oklevél szerint Osl comes és fiai adták a csornai 
prépostnak, adományozás idejét azonban nem jelöli meg az 
irat.67 A földterület határait keletről Erlen falu és Péter comes 
földje, délről Tamás birtoka, nyugatról Bogyoszló és Farád, 
északról pedig Csornai István földje és Osl nembeli Móric csornai 
birtoka határolta68 Matics Döme megállapítása szerint Móric

67 Fejér 111. 2. 144., VII. 5. 237. 1.
68 A két oklevél eltérő szövege a következő : Fejér, 111. 2. 145—146. 1.. . . 

Praedicta verő terra a parte orientali conterminam habet sibi villám Erlen ; 
deinde conterminatur terrae comitis Petri, exinde autem commetaneam habet a 
plaga meridionali Thomam ; ab oecidentali verő conterminatur plaga villáé 
Bogyuslou, exinde autem commetaneam sibi habet villám Frad ; ab australi parte 
conterminatur terrae Stephani nomine Chôma, deinde commetatur Chôma, quae
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birtoka a mai Jobaházának felel meg, Tamás földjét pedig a 
mai Rábatamásival vette azonosnak. A Bogyoszló, Farád és 
Csorna helynevek kétségtelenné teszik, hogy Erlen falu is a 
közelükben, a Rábaközben feküdt. Az illető terület térképére 
azonban szinte lehetetlen egy ilyen, a fent leírt határok által 
bezárt mértani alakzatot, amely a birtokhatároknak megfelelne, 
berajzolni. Lehetetlen pedig azért, mert Farád, Tamási, Jobaháza 
és Bogyoszló határai sehogysem csoportosíthatók úgy, hogy 
közülük Tamási délről, Jobaháza északról határolja az 1228-ban 
szereplő földterületet. Nyilvánvaló tehát, hogy Maticsnál a hely
rajzi viszonyok elírás következtében zavarodtak össze.

Stessel József megállapításai szerint Erlen falu vagy birtok 
a mai Rábapordány határának északi részén terült el. Ma már 
természetesen lehetetlen pontos határait megjelölni.69 Egy 1435- 
ben kelt oklevél még említi Erlen birtokot.70 A név azután 
eltűnik és csak 1558-ban tűnik fel ismét. A határjárás szerint 
ugyanis Pordánytó] északra Martonhely, keletre pedig Ferien 
nevű birtok feküdt.71 Stessel állítását még az is alátámasztja, 
hogy a rábapordányiak előtt Erlen puszta neve, még ma is 
ismeretes.72 Erlen falu vagy birtok helyét tehát a mai Dőr és 
Rábapordány között kell keresnünk. Téves tehát Csánki Dezső 
történeti földrajzának az az állítása, ahol Erlent azonosnak 
tekinti a Kismartontól nyugatra eső középkori Herénnyel, a 
mai Hirmmel.7'1

Nem tekinthetjük azonban a mai Jobaházát sem Osl nem
beli Móric birtokával azonosnak, amint azt Matics Döme vélte. 
Jobaháza neve az írásos emlékekben csak a XV. században 
merül fel.'4 Nem valószínű tehát, hogy már a XIII. század első

est terra Mauritii ; dein reuertitur super villám Erlen, unde incipiat . . .  — F ejér,
Vll. 5. 238. 1. . . .  Praedicta verő a parte orientálj conterminatam se habet villám 
Ősien, demum conterminatur terrae comitis Petri, exinde autem commetaneum 
habet a plaga meridionali Thomam, ab occidental! verő conterminatum plaga 
terrae villáé Bogyozlo, exinde autem commetaneam habet suam villám Frad . . . 
ab australi parte commetaneatur terrae Stephani nomine Chôma, deinde com- 
metaneatur Chôma, quae est circa M arch id a  ; deinde reducitur super villám 
Ősien, in qua inceperat. Nyilvánvaló, hogy a második oklevélben szereplő Ősien 
helynév az Erlen helynév elírása.

69 Stessel J ó z s e f  : Sopron és Mosony vármegye történeti földrajzához. 
Századok, 1900. 20. I.

70 Nagy, II. 236. 1.
71 Nagy, II. 628—649. I.
72 Stessel J ó z s e f  : Sopron és Mosony vármegye történeti földrajzához 

i. m. 20. I.
73 C sánki D ezső  i. m. 111. 607. és 610. I.
74 H á zi J e n ő  : Név- és tárgymutató a sopronvármegyei oklevéltár 1. és 11· 

kötetéhez. Sopron, 1922. 34 1. — C sánki D ezső  i. m. 111. 612. 1.
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felében is lakott hely lett volna. Különben is az 1226. évi oklevél 
kifejezetten Csornára teszi a Móric-féle birtokrészt és egyik vál
tozata kifejezetten megjegyzi, hogy Csornán Móric hídja körül 
terült el,75 így tehát semmi körülmények között sem azonosít
ható Jobaházával.

Ezek szerint a keleti és északi határ kérdése tisztázva 
lenne. Hátra van még annak a megoldása, hogy az északabbra 
fekvő Farád és a délebbre fekvő Bogyoszló között helyet fog
laló Tamási, hogyan határolhatta délről a prépostság földjét, 
amikor Farád és Bogyoszló, mint nyugati határok vannak fel
tüntetve. Itt kétségtelenül szintén elírásról van szó, mert a mai 
Rábatamási nem azonos az oklevélben szereplő Tamás földjé
vel. Az oklevél mindkét szövege szerint a kérdéses terület 
„commetaneam habet a plaga meridionali Thomam“, vagyis 
déli határa felől egy Tamás nevű ember földjével volt szom
szédságban. A Tamás név itt tehát nem birtok, hanem egy 
földterület birtokosának a neve, éppen úgy, mint a szomszédok 
felsorolásában előtte felemlített Péter comes neve.

Ezek szerint tehát az okiévéiben leírt határok között rög
zíthető földterület Csornától délre, Erlen, Bogyoszló és Farád 
községek határai között terült el és így kétségtelenül nagyobb 
kiterjedésű lehetett az 1230. évi oklevélben szereplő egy ekényi 
földnél, következésképpen tehát nem lehetett azonos az Osl 
comes által adományozott egy ekényi csornai földdel.

Egy ekényi föld különböző számú holdat foglalt magában. 
Rendszerint 120, máskor 110, vagy 150 holdas területet értettek 
alatta. A királyi ekeföld 150 királyi holddal volt egyenlő. Ez a 
királyi hold 864 királyi négyszögölet, a többi holdak pedig hol 
490, hol 864, vagy pedig 960 négyszögölet tettek ki. A királyi 
öl törvényesen 3.056 méteres, a gyakorlatban azonban csak 
2.5—3 méteres hosszmérték volt, tehát nagyobb, mint a mai öl.'1’ 
Az ekealja földek kiterjedésbeli változásai a különféle vidékek 
földjeinek sajátságaihoz is alkalmazkodtak, mert hiszen ere
detileg az egy ekével megmunkálható földterület nagyságát 
jelentették. Valószínű, hogy az 1228-ban szereplő földterület 
nagyobb volt egy ekényinél, mivel rajta két földművelő, András 
és Szemes lakott, akik tehát közelfekvővé teszik azt a feltevé
sünket, hogy két ekével legalább két ekealja földet műveltek. 
Nem azonosítható azonban ez az 1228-ban szereplő földterület 
az 1230-ban kapott szigettel sem, mert valószínű, hogy sziget 
voltát az 1228. évi perdöntő határjárás alkalmával valamiképpen 
kifejezték volna.

Tényként kell tehát leszögeznünk azt a  feltevést, hogy az 
1228-ban várjobbágyok által sikertelenül visszakövetelt prépost-

75 Fejér, 111. 2. 146. 1., VU. 5. 238. 1.
76 Hóman Bálint : Magyar pénztörténet. 1000—1325. Budapest, 1916

661. ,  666.  1.
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sági föld is az alapító Osl és fiai az 1220-ban77 és 1222-ben'8 
szereplő Osl és Beled adománya folytán került a prépostság 
tulajdonába. Az 1220-ban és 1222-ben szereplő Osl és Beled 
1230-ban is szerepelnek az ismertetett adománylevélben. Az ő 
apjuk volt valószínűleg az az Osl comes, aki Pór Antal meg
állapítása szerint a XII. század második feléből származó, egy 
szelet íróhártyára emlékezet okából feljegyezte, vagy feljegyez
tette birtokait,79 vagyis azokat a földeket, amely a nemzetségi 
birtoktestből az ő kezelésében voltak.

Ennek az Oslu comesnek a két Farádon három ekényi 
földje. Külsőszáron húsz híján nyolcszáz holdja és három 
ekéje és nyolcvan, húsz holdas telken több szolgája és 
családja volt.80 Ha a Farádon lévő három ekényi földet körül
belül megegyező nagyságúnak vesszük a Száron lévő három 
ekével művelt nyolcszázholdnyi földdel, akkor mintegy három
ezerkétszáz holdas területen gazdálkodott ez az Oslu comes.81 
Ez a földterület határozottan kicsiny az Osl nemzetség egész 
Sopron megyét behálózó birtokaihoz mérten.

Valószínű azonban, hogy Pór Antal tévedett, amikor XII. 
századinak vélte az oklevelet. Az oklevél kétségtelenül a XIII. 
század első évtizedeiből származik.82 Keletkezését magyarázza 
az a tény, hogy Osl comes, miután fiait és a csornai prépost- 
ságot a ráeső nemzetségi vagyonból kielégítette, a saját maga 
ellátására fenntartott javakat feljegyeztette. Azt, hogy ez a feljegy
zés fiainak, Oslnak, Mórocnak és esetleg Belednek kielégítése után 
történt, bizonyítja, hogy a későbbi oklevelek szerint Móroc, Beled 
és Osl örökölt birtokaként szereplő földek nem szerepelnek a bir
tokjegyzékben. Nem szerepel továbbá az Erlen, Bogyoszló, Farád 
és Csorna által határolt 1228-ban szereplő prépostsági föld sem, 
amelyet valószínűleg az osztozkodás alkalmával közös elhatá
rozással adtak mind a hárman, Oslu comes, valamint fiai, 
Osl, Móroc és talán Beled, a csornai prépostságnak. Követ
kezésképpen, ha biztos évszámhoz tudnánk rögzíteni ennek a 
birtokösszeírásnak a keltét, a csornai prépostság alapításának 
idejét is pontosabban tudnánk meghatározni. Ez az időpont 
azonban kétségtelenül vagy a XII. század legvégére, vagy a
XIII. század elejére esik.

A fenti birtokokon kívül a tatárjárás előtti időkből még 
egy birtokadományról van tudomásunk. 1237-ben az Osl-nem- 
beli Szatmár fia, Miklós végrendeletében a templáriusokon,

77 F ejér, 111. 1. 300., VU. 1. 203. 1. — W enzel, XI. 157. 1.
78 F ejér, VU. 5. 566. 1. — W enzel, VI. 407. L
79 P ór A n ta l i. t. 4. 1.
80 W enzel, VI. 222. 1. — K u b in y i oklevéltár, 1. 9. I.
81 P ó r A n ta l szerint i. t. 4. I. csak mintegy 1600—1700. holdja lehetett.
82 Jakubovich  E m i l  és P a is Dezső: Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, 1929. 

291—301. 1. sem sorolja be a XII. századiak közé.
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feleségén és leányán kívül a csornai nemzetségi monostorról is 
szépen gondoskodott. A csornai határban, Kiscsornán, két ekealja 
földet adott kaszálókkal és rétekkel. Mórocon (Márc) egy telket, 
minden járulékával és Zeményen lévő szőllejének egyharmadát.83 84 85

Ez az adomány is igazolja azt a feltevésünket, hogy a 
csornai nemzetségi monostor birtokállományának a törzse a 
XIII. század huszas és harmincas éveiben alakult ki.

A tatárjárás után IV. Béla király adománya nyitja meg 
az újabb birtokok sorát, aki 1246-ban Patak és Vica nevű 
sopronmegyei falvakban adott egy-egy ekényi földet.34 Való
színűnek kell tartanunk Matics Dömének azt a föltevését, hogy 
IV. Béla a tatárok pusztításait akarta ezzel némileg pótolni. 
A turóci premontrei prépostság alapító levelében ugyanis 
határozottan kifejezte a király, hogy a rend a tatárok betörése 
miatt igen sokat szenvedett·80

1255-ben ismét egy nemzetségtag, a magtalanul elhalt 
István fia, István, hagyta az őt örökség útján megillető összes 
csornai birtokait a monostorra.86 Ebbe István nevű testvére is 
beleegyezett, amint az IV. Béla 1257-ben kelt megerősítő leve- 
lévől kitűnik.87 Pór Antal megállapítása szerint ez a birtok 
azonos az 1228-ban szereplő Csornai István földjével88 és így 
szerves kiegészítőjévé vált az 1228. előtt adományozott ősi 
birtoktestnek.

1265-ben és 1278-ban követőkre talált Póka, az egykori 
tétényi pap, mert ismét egyháziak tettek adományokat a mo
nostor számára.

1265-ben a győri káptalan emlékezetül adta mindenkinek, 
hogy Márkus páli pap szülőfalujában, a soproni Edvén lévő 
örökölt és vásárolt birtokait, atyja lelki üdvéért, aki szinten 
pap volt, minden tartozékával együtt a csornai prépostságnak 
adta.89 Ez az adomány, amint az a győri káptalan egyik, 
1288-ban kelt iratából kitűnik, hetven hold szántóföldből és 
ötven hold, a Rába vizéig terjedő cserjésből állott.90

A másik, egyházi sorban élő adományt tevő, Miklós, a soproni 
Szent Mihály tiszteletére emelt templom plébánosa volt, aki 
rokonságának beleegyezésével lelke üdvösségére és azért, 
hogy testét Csornán temessék el, a balfi hegyen lévő szőllejét 
adta Rhodianus, a soproni Szent János-lovagok házfőnöke 
előtt 1278. junius 15-én kelt végrendeletében a prépostságnak.

83 Fejér, IV. 1. 77.
84 Hazai oklevéltár, 13. I.
85 Matics Döme i. t. 21. 1.
86 Hazai oklevéltár, 31. 1.
87 Hazai oklevéltár, 35. 1.
88 Pór Antal i. t. 12. 1. 5. jegyzet.
89 Fejér, IV. 3. 303—304. I.
90 Fejér, V. 3. 444—445. 1.
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Érdekes, hogy a Fejérnél közölt oklevél szövege szerint — 
ecclesiae sancti Michaelis de Csorna, domino praeposito et 
suis fratribus de ordine sancti Augustini, contulit — azaz 
ágostonrendieknek mondja a csornaiakat.91 92 Ez nyilvánvaló 
tévedés és elírás, mert Nagy Imrénél, aki másolatról közölte 
az oklevelét, erről szó sincs, bár az is igaz, hogy az általa 
közölt oklevél töredékes.99

A csornai nemzetségi monostor nemzetségi kegyuraságá- 
nak korából származik még két adcmánylevelünk. Ezek egyike 
1280-ban kelt és Herbort fia, Herbort, másika 1281-ben kelt 
és az igen öreg korában elhalt Móric ispán fia, Móric, ado
mányairól szól.

Herbort fia Herbort, a már meghalt atyja végrendelete és 
saját elhatározása következtében birtokainak és falvainak mind
egyikében egy-két jobbágytelket adományozott — monasterio 
nostro — „a mi monostorunkénak. Csornán és Erlenben egy- 
egy mansiót a Szent Kereszt tiszteletére emelt templom melletti 
Pertelen (Pertel ad Sanctam, Crucem), a mai Magyarkereszturon 
a Rábaközben, Beleden, Újfalun, Horpácson, Elmőcsön és 
Csóván két-két mansiót, a Vica melletti Lusa-éren, a Kis-Rába 
egyik ágán pedig két malmot adott „que cedit ad Jacobum 
et Osl comités patronos ecclesiae sancti Michaelis perpetuo 
possidenda et contradictione cuiuslibet non obstante.“93 Szent 
Mihály csornai egyháza tehát az Oshnembeli Jakab és Osl 
comesek, a monostornak a nemzetség kétségtelen közös bele
egyezése alapján választott kegyurai révén jutott a monostornak 
adományozott földek és malmok birtokába.

A XIII. század mély vallásosságát hordozta lelkében a 
Csornán 1281-ben elhúnyt és ott, halála előtt végrendelkező 
Móric vagy Móroc, az 1230-ban szereplő Móricnak a fia. 
Betegágyát felesége, Locsmándi Frank ispán leánya, valamint 
atyafiai, a Péter fia Gór, a nemzetség Súrtól származó ágából 
és Imre, Tamás cornes fia, a nagyrahivatott Kanizsai-csa'ád 
őse, az Ősitől származó ágból, Demeter, a csornai prépostság 
kincstartója és János, a Szent Ilonáról nevezett csornai plébánia- 
templom papja voltak jelen. Fiú örökössel nem áldotta meg 
az Isten Móricot és ezért a csornai monostornak adta — amely 
fölött „joggal és kiváltsággal gyakorolta a patronátust“ — zeme- 
nyei két kerékre és két kőre járó malmát, közelében lévő két 
telkét és a szomszédságában emelkedő megerősített udvar
házát és a Móroc, a mai Márc közelében lévő „Bichturianus“-on 
őt megillető hegyvámot.94

91 Fejer, Vll. 4. 179—180. 1.
92 Nagy, 1. 44—45. 1.
83 Nagy, 1. 47. 1.
94 Fejér, V. 3. 100. L
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Halála után a monostori templom temetkező helyén 
helyezték örök nyugalomra és vele együtt eltemették azt a 
nemzedéket, amelynek tudatában elevenen élt a nemzetségi 
monostor közösségének gondolata és amelynek vallásos lelkü- 
letéről, az élet valóságba öntött formájaként, a XIII. századi 
kegyes adományok tanúskodtak. Ennek az adakozó, hívő lélek
nek az emléke hosszú századokon át elkísérte a monostor 
életét a gazdasági vonatkozások terén. Laki Demeter, egykori 
csornai perjel a XIX. század utolsó évtizedében még arra 
figyelmeztette az Osl nemzetség történetét megíró Pór Antalt, 
hogy a Móric adományozta rrárci hegyvám egész a XIX. 
század közepéig, a bordézsma váltságig a prépostság birtoká
ban volt.90

A XIII. század végén és a XIV. század elején már egyre 
jobban meggyengültek a nemzetségi közös birtoklás keretei és 
az egyes nemzetségekből külön birtoktestekkel különböző 
családok váltak ki. Ezt a folyamatot a csornai premontreiek is 
megérezték, mert egyrészt a kegyuraság az Osl nemzetség 
kebeléből kiváló leghatalmasabb család tagjai, a Kanizsaiak 
kezébe került, másrészt a nemzetségi tagok ragaszkodása — 
talán éppen ennek következtében — megcsökkent a monos
torral szemben és így a kegyes adományok is ritkábbakká 
vállak, sőt teljesen meg is szűntek. Csak a XIV. század végén 
változott a helyzet, amikor a Kanizsaiak, őseik példáját követve, 
a családi monostoruknak már nemcsak kárt okoznak, hanem 
adakoznak is.9b

Belitzky János. 95

95 Pór Antal, i. t. 13. 1. 1. jegyzete.
98 A Kanizsaiak a csornai prépostság hiteleshelyi pecsétét hamis oklevelek 

gyártására használták fel. Ezért a 1370. táján a prépostság elvesztette hiteles( 
helyi jogait, amit aztán csak a főpap Kanizsaiak kérésére 1393-ban kapott vissza.
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A magyar püspökségek helyzete 
a mohácsi vésztől 1600-ig

Ha a protestantizmus elterjedésének okait keressük Magyar- 
országon, azonnal látjuk, hogy egyik főoka volt a püspöki szer
vezetnek szinte teljes kihalása, az egyházkormányzat felbomlása 
és az egyházi nagybirtok megsemmisülése. Ezúttal csak a püs
pökségek betöltésének kérdésével és birtokügyével foglalkozunk.

A mohácsi vész valóban nagy rendet vágott a magyar 
püspöki kar tagjainak sorában. Elesett Tömöri Pál kalocsai 
érsek, Perényi Ferenc váradi, Móré Fülöp pécsi, Paksy Balázs 
győri, Gsáholyi Ferenc Csanádi, Palisnay György boszniai püspök. 
S ha még hozzájuk vesszük Szalkay László esztergomi érseket, 
akkor bátran állíthatjuk, hogy a  püspöki kar nagyobbik része 
hősi halált halt a csatatéren. Igaz ugyan, hogy az elesettek 
helyébe másokat neveztek ki, de a belvillongások, az ország 
megosztottsága és az állandó török háborúk miatt e kinevezések 
nem mentek simán s az új főpásztorok akkor sem tehettek 
eleget kötelességeiknek, ha akartak.1

Várdai Pál egri püspököt Zápolyai János király 1526-ban, 
I. Ferdinánd pedig a következő évben kinevezte esztergomi 
érsekké és a pápa 1528-ban megerősítette méltóságában. Várdai 
22 évig volt érsek. Utána 2 évig Sbardellati Ágoston váci püspök 
kormányozta az esztergomi főegyházmegyét mint administrator. 
Azután 22 évig megint volt érsek, de 1573-tól 1596-ig, 23 éven 
át nem töltötték be az esztergomi érsekséget, hanem egymás
után három címzetes pécsi püspökre bízták kormányzását. E 
hosszú üresedés után neveztek csak ki újra érseket.2

1 Szekfii, Magyar Történet IV. kötet 236. kk. II. — Szabó, Ferencrendiek 
a magyar történelemben. Budapest 1921. 178. kk. 1L — Karácsonyi Magyar- 
ország egyháztört. 112. 1. — Udvardy Ignácz, A protestantizmus köztörténeti 
fejleménye. Veszprém 1847. 157. k. 1. — Mohácsi Emlékkönyv. Szerk. Lukinich 
Imre. Budapest 1926.

2 Az egyes egyházmegyékre nézve lásd a Schematismusokat, melyek 
pontosan feltüntetik a püspökök nevét, kormányzásának idejét és az üresedéseket.
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Podmaniczky István 1512-től 1530-ig volt nyitrai püspök. 
Halála után I. Ferdinánd a  püspökséget Enyingi Török Bálint
nak adta zálogba amaz összeg lejében, mellyel Török Bálintnak 
hadi szolgálataiért tartozott. Miután Thurzó Elek országbíró és 
királyi helytartó Török Bálintnak a királytól járó összeget meg
fizette, a püspökség Thurzó Elek birtokába került. Sőt a király 
amaz összeg lejében, mellyel immár Thurzó Eleknek tartozott, 
nemcsak zálogul adta a püspökség javait, hanem 1534-ben 
Thurzó Ferencet, Thurzó Élek unokaöccsét, nyitrai püspöknek 
is kinevezte. Míg Thurzó Elek élt, övé volt a püspökség jöve
delme és csak halála után szállott a püspökség teljes birtoklása 
Thurzó Ferencre. Thurzó Elek özvegye 1544-ben adta át a 
javakat. így minden rendben haladt volna, mert ezáltal az egy
házi birtok visszaszállt volna az Egyházra, ha Thurzó Ferenc, 
akinek csak hajkoronája volt, tehát még a kisebb rendeket sem 
vette fel, el nem hagyja az egyházi pályát. Lutheránussá lett és 
megházasodott. Első felesége Kosztka Borbála volt, a második 
Zrínyi Katalin a szigeti hős leánya. Ettől született György, a 
későbbi nádor. A királynak tűrnie kellett, hogy Thurzó Ferenc 
továbbra is megtartsa a püspökség javait, mert nem volt annyi 
pénze, hogy a püspökség birtokait visszaváltsa. Végre 1557-ben 
a király megfizette Thurzó Ferencnek azt az összeget, mely 
miatt a nyitrai püspökséget előbb Török Bálintnak, majd Thurzó 
Eleknek zálogul adta. így a nyitrai püspökség végleg meg
szabadult Thurzó Ferenctől s a király még ugyanebben az év
ben Bornemisza Pál erdélyi püspököt nevezte ki nyitrai administ- 
rátorrá, aki azért nem vette fel a nyitrai püspök címet, mert 
erdélyi püspökségét, melyből a  protestánsok elűzték, továbbra 
is megtartotta. Bornemisza halála után is rendesen betöltötték 
a nyitrai püspöki javadalmat. Thurzó Ferenc már 1540-ben, 
tehát még mint katolikus és nőtlen, a magyar királyi kamara 
elnöke lett. 1557-től 1560-ig a császári (bécsi) udvari kamara 
elnöke volt, azután többször királyi biztos, majd főudvarmester, 
majd hadi élelmezési főbiztos.3

Győr püspöke, Paksy Balázs elesett Mohácsnál. Az ő 
halála után I. Ferdinánd a püspökség javait a török származású, 
de kereszténnyé és magyarrá lett laki Bakics Pál huszárkapitány
nak adta hadi szolgálataiért. Miután Bakics a török ellen való 
harcban hősi halált halt, a püspökség javai két fitestvérére, 
Bakics Péter és Mihályra szálltak. Aleander bíbornok, pápai 
követ naplója szerint (1539. febr. 26.) a király a püspökséget 
Bakicséknak 37.000 forintért írta be. A püspökségéi mellett 
Bakicsék a káptalan javait is a magukéinak tekintették, de

3 Egyházi. Emlékek I. kötet 195 1., II. 293. Lányi Knauz, Egyházt. II. 
73. 1. — Uj Magyar Sión 1883. évf. 266. kk. 11. — Karácsonyi, Magyarorsz. 
egyháztört. 129.
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ezeket már nem királyi beírás alapján, hanem csak úgy a 
maguk kényéből, foglalták el, ami ellen a káptalan is tiltakozott 
és amit a király is megtiltott Bakicséknak. A király Győrré — 
még 1530-ban — püspököt is nevezett ki Ujlaky Ferenc személyé
ben, aki azonban nem vehette birtokába a püspökség javait és 
azokból egy dénárnyi jövedelmet sem kapott. Ujlaky 1537. február 
28-án a pozsonyi káptalan előtt Bakics Pálnak megtiltotta, hogy 
a püspökség javait tovább is megtartsa és tiltakozott az ellen 
is, hogy a király e javakat Bakics kezén hagyja. 1538. elején 
a király alkudozni kezdett Bakics Péterrel és Mihállyal, sőt ez 
év márciusában a  püspökség javainak egy részét már vissza 
is váltották Bakicséktól. 1538. májusában tovább folytak az 
alkudozások és a következő év novemberében Ujlaky a püspök
ségnek már valamennyi javát a magáénak mondhatta és kérte 
Rómából megerősítését. De a tizedekért még 1544-ben is 200 
frt.-nyi kárpótlást kellett fizetnie a királynak Bakics Péter kezéhez. 
A püspökségnek teljes felszabadulása a zálogjog alól csak 1555. 
körül, Gregoriáncz Pál püspök idejében történt. Győrnek, végig 
az egész XVI. századon, Ujlaky után is mindig volt püspöke.4

Vácott 1520-tól 1532-ig Országh János volt a püspök. Az 
ő halála után János király Brodarics István, előbb szerémi, 
majd pécsi püspököt tette meg váci püspöknek, kit a pápa 
1539-ben meg is erősített és aki ugyanez évben meghalt. 1540. 
szeptember 14-én I. Ferdinánd király a püspökséget a lutheránus 
Perényi Péter 12 éves fiának, Miklósnak adományozta, ki azon
ban még az adományozás évében elhalálozott. Azután I. Fer
dinánd a püspökség javait Fráter Györgynek adta zálogba 10.000 
frt.-ért. Püspököt Vácra megint csak 1548-ban nevezett ki Sbar- 
dellati Ágoston, esztergomi prépost személyében, ki 1552. 
augusztus 11-én Palástnál a törökkel harcolva, elesett. Ekkor 
már a váci püspökség, a török hódítása miatt, csak címzetes 
volt és a királyok ettől fogva már csak puszta címét adományoz
hatták egyházi személyeknek.5

Veszprémben Várdai Pálnak 1524-ben Szalaházy Tamás 
lett az utóda, kinek megerősítését a pápától I. Ferdinánd 1527. 
nyarán kérte. Ámde Szalaházy még ez évben Eger püspöke 
lett és így I. Ferdinánd a veszprémi püspökséget Kecsethy Már
tonnak adományozta, ki 1548. körül kilépett az egyházi rendből 
és megházasodott. I. Ferdinánd Kecsethynek e lépését jóvá
hagyta. Kecsethy csak tonzúrás volt és mint ilyen sohasem 
viselkedett egyháziasan. Miután a király Kecsethyt régebbi ígérete 
értelmében udvarmesterének nevezte ki, 1550. június 3-án elren
delte, hogy Kecsethynek Pozsonyban a prímási palotában adjanak

4 Egyházi. Emlékek III. 327, 422, 357 stb.
5 Chobot, A váci egyházmegye tört. névtára. Első rész. 33 1. — Egy

házi. Emlékek, IV. 99. 1.
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lakást. 1551. január 16-án, tekintettel Kecsethynek életében szer
zett érdemeire, a helytartóság az özvegye számára kegydíjat 
kért a  királytól. A veszprémi püspöki széket a királyok Kecsethy
nek Veszprémből távozása után betöltötték.1’

Móré Fülöp pécsi püspök szintén elesett Mohácsnál. János 
király 1528-ban Sulyok Györgynek adta a pécsi püspökséget. 
Miután Sulyok I. Ferdinándhoz pártolt, János király (1532) 
Brodarics István, szerémi püspököt tette Pécsre és ez (1535) 
Sulyokot kiszorította püspöki javadalmából. Később János király 
Brodaricsot (1537-ben) Vácra helyezte át, Sulyok megint elfog
lalta a pécsi püspökséget. Sulyok halála után János király 
Eszéky Jánost nevezte ki pécsi püspöknek, kiről Istvánfy azt 
állítja, hogy „Saracenus“ és világi ember. De egyházi ember 
volt, mert 1539. június 9-én a pápa is megerősítette. 1543-ban 
a török elfoglalta Pécset. Ezzel Pécs is címzetes püspökséggé 
vált és azután e püspökségnek iŝ  csak címét adományozták a 
királyok egy-egy jelesebb papnak.6 7

Egerben, az esztergomi érsekségre emelt Váradi Pál helyett 
I. Ferdinánd 1527-ben Szalaházy Tamás, veszprémi püspököt 
nevezte ki, aki 1537-ben halt meg és akinek püspöksége idején 
János király is odaadta a püspökséget 1527-ben, vagy még 
előbb, Erdődy Simon zágrábi püspöknek, aki 1519-től 1543-ig 
birtokolta Zágrábot, majd Grittinek, majd Gritti fiának (1529 és 
1530), akik közül azonban egyik sem foglalhatta el Egert. Szala
házy halála után a Jánostól I. Ferdinándhoz átpártolt lutheránus 
Perényi Péter, Sárospatak ura foglalta el az egri püspökség és 
káptalan javait. A várra és a püspökségre nézve itt is csak 
rendes zálogbaadásról volt szó. 1546. július 3-án az egri 
káptalan a szepesi káptalan előtt tiltakozott az ellen, hogy 
Perényi Péter és még három úr az egri káptalani javakat elfog
lalták. 1548. március 19-én a király utasította Bornemisza Pál 
budai prépostot, hogy Perényi Péter özvegyétől és fiától, Gábor
tól, az egri várat és püspökséget vegye át és helyezze ezek 
birtokába a király megbízottját, Salm Miklós főhadparancsnokot. 
1539. május 30-ikán a pápa Frangepán Ferenc kalocsai érseket 
megerősítette az egri püspökségben. Frangepán 1543-ig bir
tokolta ezt a püspökséget, de Perényiék miatt a jövedelem 
nélkül. A püspöki javaknak Perényiéktől való visszaszerzése 
után, 1548-tól 1553-ig Oláh Miklós, 1554-től 1555-ig Ujlaky 
Ferenc volt egri püspök. Ujlaky halála után a király Bódy 
György Csanádi püspököt tette meg administratornak, hogyha 
majd Verancsics Antal konstantinápolyi követségéből hazatér, 
Verancsics legyen a püspök. Bódy 1556-tól 1557-ig volt ad-

6 Kollányi, Regesták a római és parmai levéltárakból. Tört. Tár 1905, 
315. 1. — Egyházt. Emlékek V. 205, 369, 477, 11.

7 Egyházt. Emlékek I. 316, III. 357 1. — Pray, Spec. Hierarchiáé Hung. 
I. 252 1.
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ministrator, Verancsics 1557-től 1569-ig püspök. Az 1555. 15. t.-c. 
elrendelte, hogy a püspökség dézsmált a vár fenntartására for
dítsák. Már Oláh és Ujlaky idejében úgy volt, hogy a püspökség 
jövedelmeinek csak egy harmada jutott a püspökségnek, két 
harmadát pedig a katonák fizetésére, illetőleg a  vár építésére 
fordíttatta a király. 1557-ben a király Verancsiccsal, az új 
püspökkel ugyanilyen rendet megállapító egyezséget kötött. 
Eszerint a  várban két várnagy (castellanus) volt. Az egyik a 
hadi, a másik a gazdasági dolgokat intézte. De mind a kettő 
a püspöknek volt alárendelve és neki hűséget esküdött. Aki a 
gazdaságot vitte, az a püspöki birtokokat is kezelte. A jövedel
mekről be kellett számolnia a királyi számtartónak. A jövedel
mek egy harmada a püspököt illette, másik harmadukat az 
erődítmények és a templomok jóbarbantartására, harmadik 
harmadukat az őrség fizetésére fordították. 1596. október 13-án 
a török bevette Egert. A földönfutóvá lett káptalannak Kassát 
rendelték székhelyéül. Míg a török Egerben volt, természetesen 
a püspök nem lehetett ott. A király az egri püspökről rendesen 
úgy gondoskodott, hogy a jászói prépostságot adományozta 
neki. így volt ez 1687-ig, amikor is a törököt Egerből elűzték. 
Miután Verancsics Esztergomba ment érseknek, Radéczy István 
nyerte el az egri püspökséget, melyet az ő halála után tíz évig, 
1586-tól 1596-ig, nem töltöttek be. Azután megint rendes ado
mányozás tárgya volt az egri püspökség, mely — minthogy 
területét sohasem foglalta el a török egészen — nem vált 
címzetessé.8

1528. január havában a pápa megengedte Frangepán 
Ferencnek, ki ferencrendi szerzetes volt, hogy akár érsekséget 
is elfogadjon, csak éppen azt tartsa kötelességének, hogy java
dalmában hat hónap alatt megerősítteti magát Szentszéktől. 
János király adományozása révén kalocsai érsek lett. Mivel 
érsekségének területe 1541-ben egészen a török igája alá került 
és így a kalocsai érsekség is címzetessé vált, címét Frangepán 
halála után a királyok rendesen a nyitrai vagy a győri püspök
nek adták.

A mohácsi vészben elesett Perényi Ferenc helyébe János 
király Czibak Imrét nevezte ki Váradra püspöknek, kit I. Fer- 
dinánd hiába igyekezett pártjára vonni. I. Ferdinánd tehát 
Macedóniai Lászlót nevezte ki Várad püspökének, de ez soha
sem foglalhatta el Váradot, melyet Czibak Imre 1534-ben be
következett haláláig zavartalanul birtokolt. János király Czibak 
halála után Fráter Györgyöt helyezte Váradra. Macedóniai 
László halála után 1537. január Í7-én I. Ferdinánd Perényi 
Péter fiának, Gábornak adományozta a püspökséget azt is

8 Egyházt. Emlékek I. 316 1. Lányi—Knauz i. m. 71 1. — Katona, Hist. 
Crit. XXII. kötet 922. k. 1. — Kaik. Szemle 1905. évf. 120 1.
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ígérve neki, hogyha Perényi Gábor meghal, azt nevezi ki 
püspöknek, kit Perényi Péter akar. De Fráter György sem vesz
tette el sohasem a püspökséget, annyival is inkább, mert a 
váradi békékben (1539. február 24.) I. Ferdinánd is elismerte 
őt püspöknek. Fráter Györgyöt 1539. május 30-ikán a pápa 
megerősítette püspökségében. Fráter György halála (1551) után 
nem mindjárt, hanem csak 1553-ban nevezte ki I. Ferdinánd 
Szabardy Mátyást váradi püspöknek, kit a pápa 1554-ben 
megerősített és ki 1556-ban halt meg. Miután az erdélyi ország- 
gyűlés (1556) az Egyház vagyonát lefoglalta és a katolikus 
egyházi személyeket Erdélyből és a Részekből száműzte, a 
váradi püspökség is címzetessé vált. Az 1556. augusztus 26-án 
I. Ferdinándtól kinevezett Forgách Ferenc, a történetíró, már 
nem foglalhatta el püspöki székét. Le is mondott a püspök
ségről (1567). A püspökség címét tovább is adományozták a 
királyok egyházi személyeknek.9

A mohácsi vészben elesett Csáholyi Ferenc helyébe előbb 
János, majd I. Ferdinánd király is Musinai Gerván Jánost 
nevezte ki Csanádi püspöknek. Musinainak 1529-ben bekövet
kezett halála után János király adományozása alapján egy 
darabig Fráter György, majd Bonzagno János birtokolta a 
püspökséget, kik után Barlabasi János lett püspök, akit 1559. 
május 30-án a pápa is megerősített. Azután 1563-ig Ugody 
Ferencet. Meggyesy Ferencet, Bódy Györgyöt, Kapronczay 
Pétert, Kolozsvári János domonkosrendit, ki Trientben halt meg, 
hol az általános zsinaton a magyar papságot képviselte és 
Dudics Andrást találjuk a Csanádi püspökök sorában. 1563-tól 
1572-ig Bornemisza Gergely volt a püspök. Az ő idejében fog
lalta el a török a püspökségnek minden birtokát. így vált a 
Csanádi püspökség is címzetessé. A Csanádi püspökség puszta 
címét a királyok tovább is adományozták egyházi renden levő 
embereknek csak úgy, mint a többi magyarországi, címzetessé 
vált püspökség címét.

Erdélyi püspök 1525-től 1527-ig Gosztonyi János volt, kit 
Bodó Ferenc hadvezér megöletett. Gosztonyi halála után Bodó 
a püspökség javaiba telepedett. Ez a telepedés megtörtént, de 
nem sokáig tartott, mert János király 1528-ban Statileo Jánost 
nevezte ki erdélyi püspöknek. Ugyancsak 1528-ban I. Ferdinánd 
is nevezett erdélyi püspököt Gerendi Miklós személyében, ki 
azonban csak addig volt Erdélyben, míg János király Lengyel- 
országban tartózkodott és addig is csak világi téren működött. 
(Meghalt 1540. körül.) Statileo, kit 1539. május 30-án a pápa is 
megerősített, püspökségét 1542-ig birtokolta. 1. Ferdinánd ezután 
az Izabella királynénak a gyalui szerződésben ígért 12.000 forint

9 Bunyitai Vince, A váradi püspökség tört., kill. IV. kötet, kiadta Málnási 
Ödön, 28, 32, 55, kk. 11.
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V

biztosítékául az erdélyi püspökség javait kötötte le és e javakat 
a lekötésnek megfelelő feltételek mellett Serédy Gáspárral a felső 
részek kapitányával kezeltette.

1. Ferdinánd király Erdély átvétele után 1553-ban Bornem
isza Pált nevezte ki erdélyi püspökké és átadatta neki a püspök
ség javait, de 1556-ban Izabella királyné visszatérte után az erdélyi 
országgyűlés az egyházi javakat lefoglalta, Bornemiszát szám
űzte s ezáltal az erdélyi püspökség is címzetes lett.10

A zágrábi, boszniai és szerémi püspökségek mentek marad
tak a protestantizmustól és a zágrábi püspökség sohasem vált 
címzetessé.

E néhány adat élénk világosságot vet a magyar egyház
megyék szomorú helyzetére a XVI. században. Valóban, a 
mohácsi vész nemcsak az ország egységének volt nagy teme
tési napja, hanem a katolikus hitegységnek is.

P. Gyenis András S. J.

10 Lányi—Knauz i. m. Π. 48 1. — Egyháztört. Emlékek ΠΙ. 357 1. IV. 
81, 194, k., 153 1. — Erdélyi Múzeum 1933. évf XXXVIII. kötet 424 kk. II. 
Juhász Kálmán cikke : Két kolozsmonostori püspökapát a XVI. században. — 
Endes Miklós, Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története.
Budapest 1935. 220 kk., 248 kk. 11.
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Gromo,
János Zsigmond iesiorkapiíánya

Az 1934. év erdélyi könyvpiacán egy nagy tiszteletet érdemlő 
könyv jelent meg Pozsonyi Szentmártoni Kálmán tollából. Meg
írta János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellemrajzát. Ha 
tudjuk, mit jelent az Erdélyben írni ma, elzárva lenni a  pesti 
könyvtáraktól és levéltáraktól és mit tesz az, ha az ember 
hibáján kívül csak igen hézagosán ismeri az utolsó két évtized 
fejlett historikus viszonyait, akkor kalapot kell emelnünk a szerző 
előtt, aki mégis merészen nekivágott tárgyának. Habár támogatta 
őt Lukinich professzor bécsi levéltári anyagával, gyenge oldala 
a német-osztrák és a lengyel történeti irodalom. Uhlirz biblio
gráfiája lehetett volna segítségére, amióta azonban Janusz 
Pajewski 1932-ben kiadta a maga könyvét,1 János Zsigmondról 
nem szabad többé beszélnünk e könyv ismerete nélkül. Nagyobb 
fogyatkozása azonban Szentmártoninak, hogy nem tudott kivet
kőzni a világháború előtti liberális történeti szemlélet szűkmagyar 
egyenruhájából. Ö még mindég idealizál, hőse a szabadság 
bajnoka, aki küzd a maga birtokának függetlenségéért, nehogy 
az összeolvadjon valahogy a nagy magyar nemzettesttel, — a 
török segítségével. E népszerű kismagyar történetszemlélet, mely 
az összmagyarság történeti jogainak a tagadása, éppen az utód
államoknak lehet a legkedvesebb. Vallási téren is még mindég 
a szabadság ideális hazája Erdély, amit a szerző igyekszik 
erősen kiemelni és hangoztatni, pedig ez a megállapítás már 
Szekfű óta elvesztette benső értékét. Nehezen bocsátható meg, 
hogy alig van mondanivalója az erdélyi katolicizmus küzdel
meiről, amikor például a székelyek fegyverrel kezükben kény
telenek védeni hitüket a „vallásszabadság“ eme ideális honában, 
pedig nagy szolgálatot tett volna Szentmártoni a könyve beveze
tésében megígért objektív álláspontjának, ha mindezekről meg
emlékezik. Hiszen éppen erdélyi székelytől várja az egyetemes 
magyar történelem a székelység vallásváltoztatásának részlet
kutatáson alapuló megírását. Erre vállalkozhatnék éppen Szent
mártoni még akkor is, ha fel kellene adnia a liberális kor „val-

. 1 Wegierska polityka Polski w polowie XVI. wieku. A lengyel Tud. Akad. 
kiadása.



lásszabadságáról“ alkotott ideáját. És ha szabad a szerző figyel
mét felhívni valamire, üsse fel az unitárius Keresztény Magvető 
történelmi szempontból is értékes köteteit és ott alapos válaszokat 
találhat az „erdélyi vallásszabadság“ kérdésére. Amennyire örül 
a  szakember Szentmártoni könyvének, hogy ily értékes össze
foglaló munka állhat most rendelkezésére, éppen oly sajnálatra- 
méltónak kell tartanunk, hogy liberális történetszemlélete miatt 
hamis képet nyer általa a  nagyközönség.

Messze vagyunk még attól, hogy János Zsigmondról és 
koráról kimondjuk az utolsó szót, hiszen a velencei bajlók ki 
nem adott konstantinápolyi jelentéseire utalok, amikből Veress 
Endre ugyan már publikált, de utalhatok a bécsi nunciusok magyar
erdélyi anyagára, amit a német kiadók figyelmen kívül hagytak. 
A francia Archive National, a párizsi külügyminisztérium levél
tára a török-erdélyi viszonyra vonatkozólag Charriére publiká
cióján kívül igen fontos anyagot nyújtana. Hátha még hozzáfér
hető volna a római Sant’ Uffizio levéltára a kutatás számára !

Engedtessék meg számomra, hogy János Zsigmond korának 
megismeréséhez néhány adattal hozzájárulhassak.

Velencei kutatásom alatt találkoztam Gianandrea Gromo-val, 
aki János Zsigmond olasz testőrségének kapitánya volt, ura 
nevében járt és tárgyalt Velencében. Ugyané Gromo került 
kezemügyébe, amidőn Rómában a velencei nunciatura anyagá
val foglalkoztam. Egy hatalmas beadványát kerestem, amelyet 
ő V. Pius néposzához küldött be. A vatikáni levéltárban nem 
tudtam nyomára akadni, így Firenzében és a magántulajdonban 
levő Bonelli-levéltárban próbálkoztam. Ez utóbbi helyen eredmény 
egy udvariatlan elutasítás volt. Már szinte feladtam a reményt, 
amikor egy lengyel historikus barátom, dr. MieczyslawZywczynski, 
a vatikáni levéltárban felhívta figyelmemet egy erdélyi vonatkozású 
levélre és így lehetővé vált, hogyha nem is teljesen meríthető ki 
Gromo szerepének története, de annyi adattal szolgálhatok, hogy a 
további kutatások csak kiegészítik majd az itt megvázolt képet.

Élete körülményeiről keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy 
a Signoria alattvalója, hiszen a velencei Senatus is annak ismeri 
és mint alattvalót látja el utasításokkal. Mikor Velencéből távozik, 
felajánlja a maga és gyermekei életét és vagyonát hazája érde
keiért, „hiszen az engedelmesség gyermeke vagyok, — mondja 
ő maga — és így tanultam el ezt azokban a jó iskolákban, 
ahová jártam!“ Térdre hull hazája legfőbb hatalma előtt és 
mielőtt messze országba, Erdélybe utaznék, a Signoria oltalmába 
ajánlja házát és gyermekeit.2 Egy condottiere élet körvonalai 
bontakoznak ki előttünk, idegen fejedelem szolgálatába lép, de 
szíve-lelke visszahúz igazi hazájához, ahol ott van az otthona 
és családja. Maga beszéli, hogy Angliában élt VIII. Henrik 
udvarában és hogy oly befolyása volt reá, hogyha nem halt

2 6. b, c, és 7. melléklet.
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volna meg az angol király, néhány hónap alatt sikerült volna 
néki kiengesztelni őt a  katolikus Egyházzal.3 Vili. Henrik 1547. 
január 28-án hal meg, néhány évi udvari szolgálatot kell fel
tételeznünk tehát, ha Gromo annyira bizalmába tudott férni 
urának. Hogy ott maradt-e tovább is az angol udvar szolgála
tában, nem tudjuk, az azonban bizonyosnak látszik, hogy több 
fejedelmi udvarban fordult meg, mint azt maga említi I. Cosimo 
nagyherceghez intézett emlékiratának bevezetésében4 és hogy 
sikerült Gromonak igen magas egyházi férfiak bizalmát meg
nyernie, amely bizalmas összeköttetés lehet hogy az angliai 
szolgálat óta fejlődött ki.

E föltevésre némi alapunk van, hiszen ír ő hatalmas párt
fogóinak János Zsigmondról, Erdély állapotairól is. 1564. már
ciusától 1565. januárjáig öt levelét közlöm, mindezeket a velencei 
nunciatura révén Giovanni Morone bíbornoknak címezi. A pápai 
trónon ekkor IV. Pius ül, akinek nagynevű nipoteja és állam
titkára a szent Carlo Borromeo kardinális.5 Lehet, hogy kapi
tányunk őhozzá is írt, de mint a pápa államtitkárának tudo
mása kellett, hogy legyen a Moronehoz írt levelek tartalmáról. 
Morone 1536 és 1542 között nuncius I. Ferdinánd udvarában, 
három birodalmi gyűlésen is vett részt, kétszer volt pápai legátus 
a tridenti zsinaton és így IV. Pius az ő tanácsával élt első
sorban, ha birodalmi, középeurópai, tehát erdélyi kérdésekről is 
volt szó,6 így tehát Gromo Moroneval veszi fel az összeköttetést, 
ha János Zsigmondról és Erdélyről akar írni. Ippolito Capilupi 
fanoi püspök 1561. márciustól 1564. júniusáig velencei nuncius, 
utána Guido Ferreri vercellei püspök következik,7 ezek csak 
közvetítik a leveleket és válaszokat a szokásos heti hivatalos 
postával és így némileg biztosítják a hivatalos titkot, mert Velence 
igen értett még az ilyen levelek felbontásához is. Ismeri Gromot 
a Signoria volt római követe, akit IV. Pius bíbornokká tett és 
mint a vatikáni könyvtár igazgatója halt meg : Cardinale Amulio, 
családi nevén Marcantonio da Mula is.8

Ha azt látjuk, hogy Gromo e magas egyháziaknak bizal
mas közléseket küld, hogy ő a pápától költségek fedezésére, 
útiköltségre pénzt kap,9 ez annak jele, hogyha ő nem is oly 
hivatalos személy, mint a Szentszék nunciusai vagy legátusai,

3 1. melléklet.
4 Archiv d. Vereins f. siebenbürg. Landeskunde, Neue Folge 2. — Rövi

dítve ezentúl így jelzem : Compendio id. h. 3.
5 Egészen 1565. szeptemberéig, Biaudet, Les nonciatures táblázatai.
6 Pastor, Gesch. d. Päpste VII. 99. stb. ; Moronere vonatkozólag Pastoron 

kívül Kirchenlex. VIII. 1929—1930.; H. Lämmer, Mon. Vat.; Nuntiaturberichte, 
Gôrree Ges. 1/1. köt

7 Biaudet, id. mü táblázatai és biogr. adatai.
* 8. melléklet ; Pastor, id. mü VII. 628.
9 4, δ. melléklet.
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de oly alkalmi informátora a pápai diplomáciának, akinek a 
szerepe különösen ott fontos — mint Erdély esetében is, — 
ahová a pápai hivatalos képviselet elérni valami ok miatt nem 
képes. Nem szabad ezt kémszolgálatnak mondanunk, hiszen 
ilyen szolgálatot még a diplomáciailag fejlettebb Velencében is 
csak a 17. század elején indul meg. Bizonyos azonban, hogy 
ily alkalmi információból fejlődik ki a későbbi szervezett kém
szolgálat. Gromo irataiban testestől-lelkestől katolikusnak mutat
kozik, aki Egyházáért és a hitegység visszaállításáért mindenre 
képes, ezért is vállalkozik hírszolgálatra. Habár hangja az egy
ház nagyjai iránt alázatos, de tudatában van állításai igazának 
és ezért — mintha hivatalos személy volna, — terveit, taná
csait bátran terjeszti elő az illetékeseknek megfontolásul. Mai 
távlatból ítélve meg e tanácsokat, sok lehetetlen terv is akad 
közöttük, de mindezek ellenére sok oly gondolatot vet fel, amit 
egyenesen az ő tanácsára használ fel a pápai diplomácia. 
Érdemes tehát, hogy a mai kor historikusai foglalkozzanak velük.

Gromóval 1564. elején Velencében találkozunk, állás nél
kül van, itt éri őt „II. János erdélyi király, Lengyelország trón
örökösének és Magyarország választott királyának“ felszólítása, 
hogy „életének biztonsága és egyéb tisztes céljai elérésére“ 
kétszáz olasz gyalogost és száz lovas zsoldost fogadjon és 
hogy ő — Gromo — legyen a  parancsnokuk.10

Hogy egy fejedelem idegen nemzetiségű csapatot szervez 
a maga személyének oltalmára, humanista tünet. A 15. 
század olasz udvarai adják a példát. Ily idegen testőrség segít
ségével ülnek a polgárság nyakára az olasz tirannusok. Ki 
lehetett volna más, aki János Zsigmondot rávette ily idegen 
zsoldos csapat fogadására, mint az ő mindenható orvosa és 
minisztere, Blandrata György, aki a II. Miksával meginduló, 
háború ürügye alatt ráveszi a fejedelmet, hogy Ragusán keresztül 
kis csoportokban olaszokat hozzon be és egy-két tisztet fogadtak 
is már erre a szerepre. Békésnek is katonaság állt rendelke
zésére, Csáky pedig mint nagykancellár, amúgyis nagy hatalom 
birtokában volt. Az akaratnélküli fejedelem így e három taná
csosának játéklabdája, az a kérdés, hogy melyik tud majd 
felülkerekedni, ha a gyenge szervezetű János Zsigmond várat
lanul meghalna. Blandrata a  tulajdonképpeni ura János Zsig- 
mondnak és Erdélynek, neki azért kellenek az olasz csapatok, 
hogy a gazdag és erős Szebent, a szászok főhelyét, ezek az 
olasz csapatok tartsák megszállva és Szeben legyen János 
Zsigmond, azaz Blandrata hatalmának bázisa úgy bent Erdély
ben, mint kifelé II. Miksával szemben.11 E tény adja a magya
rázatát annak, hogy Gromo egész működését egy megoldhatatlan

1. melléklet.
11 Mon. Hung. Hist. IL 16. köt. ; Forgách, Magyar Históriája, 461—462.
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dilemma jellemzi. Gromo tele rekatolizáló zélussal, kénytelen 
Erdélyben János Zsigmondnak szolgálni, azaz biztosítani fegy
veres erővel a katolikus hit esküdt ellenségének, Blandratának 
a hatalmát ! Ez fejti meg azt, hogy Gromo János Zsigmondhoz 
mindig hűséggel ragaszkodik mindaddig, míg be nem látja, 
hogy szolgálatában teljesen csalódott, hiszen a tulajdonképpeni 
úr Erdélyben nem a fejedelem, de Blandrata !

Egyszerre kétszáz olasz gyalogost és száz lovast fogadni 
nem volt olyan könnyű dolog. Velence általában nem engedte 
meg a nagyobb arányú toborzást a saját területén, mert háború 
esetén magának is súlyos gondot okozott a haderő felállítása, 
nem vonhatta el egy általános toborzási engedély megadása 
által önmagától a harcképes férfierőt. A jelen esetben a császár 
érdekei ellentétesek az erdélyi fejedelem hatalmának benső 
megerősödésével, amiért majd a császári diplomácia elkövet 
mindent, hogy e toborzást akadályozza, vagy meghiúsítsa.12 
Ilyen zsoldosfogadás csak kisebb csoportokban történhetett, 
leginkább szökevények, száműzöttek „fuorusciti, banditi“ álltak 
ily zsoldos szolgálatba, sőt vannak görögök, szlovének, velencei 
dalmátok, albánok is, akik ily olasz zsoldos csapatba beállanak. 
Elég sokszínű társaság.

Gromo még nem járt Erdélyben, csak hírből ismeri az 
ottani állapotokat. János Zsigmondról a legjobb információt 
kapja: „minden keresztény erénynek a tüköré és példaadó 
szent élete miatt méltó lenne akármilyen más uralomra is.“ 
„Ö maga katolikus módon él és megtartja a Szentegyház min
den parancsát, de eltűri, hogy az egész ország ellentétes életet 
folytasson.“ Ha tehát ő, aki majdnem megtéríthette volna VIII. 
Henriket, most neki újra jó alkalma kínálkozik, hogy tehessen 
valamit a katolikus ügy érdekében — hiszen Krisztus hitéért 
még meghalni is kész ! — azért Morone bíbornokhoz fordul, 
aki valamikor — nuncius korában — nagy barátságban (?) volt 
János Zsigmond atyjával, hogy most, midőn Erdélybe készül, 
küldjön neki utasítást, mit tegyen és hogyan szolgálhatná az 
Egyház érdekeit azonkívül, hogy azt neki az Úristen sugal
mazná ? 13

Míg Gromo néhány emberével felkészül, hogy Erdélybe 
utazzék bemutatkozásra és a szerződés megkötésére, János 
Zsigmond 1. Ferdinánddal tárgyal. Békét akar kötni, aminek 
zálogául a császár egyik leányát, Johannát kapta volna fele
ségül.14 Ferdinánd azonban 1564. július 25-én meghal, utódja, 
II. Miksa császár folytatja a tárgyalást, a  sikertelenség azon 
múlik, hogy János Zsigmond nem akar a császárnak, mint 
magyar királynak hódolni. Balassa Menyhért a Felső-Tisza

>2 4. melléklet.
'3 1. melléklet.
14 Spener, Sylloge Geneologico—Historica, Frankfurt 1677., 74.
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vidékén háborgatja Erdély birtokait, újra kitört a nyílt ellen
ségeskedés. Báthory István szeptember 3-án elfoglalja Szatmári, 
utána Nagybányát, a fejedelem maga is hadra kél, az egész 
északkeleti Felvidék kezébe kerül, Kassát csak a beálló rossz 
idő mentette meg, hogy János Zsigmond hatalma alá ne 
kerüljön.15 16 17

Gromo 1564. május elsején érkezik Gyulafehérvárra.15 A 
Dunát Orsovánál lépte át, tehát Ragusától Orsováig a török 
birodalmon keresztül vezetett útja. Majd érinti Karánsebest, 
Hátszeget és Szászvárost. Minden jel arra mutat, hogy a Miksa 
elleni őszi hadjáratban nem vett részt a  fejedelemmel. Mind
erre abból lehet következtetni, hogy az ugyanezen évi 
december 9-i levelében leírja az orsova—gyulafehérvári vidé
ket, az őszi hadjáratot éppen csak megemlíti.1' Morone bíbor- 
nok Gromo március 18-i levelére utasításokat adott. A kardi
nális levele, sajnos, nincsen birtokunkban, tartalmát azonban 
rekonstruálhatjuk Gromo további leveleiből. A kapitány vegye 
alaposan szemügyre Erdélyt, tegye megfontolás tárgyává, hogyan 
lehetne Erdélyben és a „II. János király“ egyéb területein a 
katolikus hitet helyreállítani ? Hogyan küldhetné a pápa nunciust 
oda ? Milyen a fejedelem vallási élete ? Kikre lehetne a rekato- 
lizáló munkában számítani ? Kik az eretnekségek fejei ? Milyen 
Erdély lakossága ? stb. Járjon utána e dolgoknak, érdeklődjék 
és majd alapos választ adjon e kérdésekre.

Gromo e feladatának kitűnően megfelelt. János Zsigmond 
az őszi tiszavidéki hadjárat után vele a szerződést megkötötte 
és visszaküldi Velencébe fontos megbízatással és egyúttal fel
hatalmazást ád néki, hogy a testőrség számára gyalogos és 
lovas olasz zsoldosokat fogadjon. így Gromo a tél elején újra 
Velencében van és december 2-ról újra levelet ír Morone 
kardinálisnak.

Igazán szíve szerint voltak azok a kívánságok, amiket a 
bíbornok előbbi levelére szóló válaszában kívánt tőle. Két mód 
lehetséges, hogy vissza lehessen vezetni János Zsigmond országát 
a katolicizmusba. Egy, vagy két nagyon kiváló férfiút kellene, 
hogy küldjön Őszentsége a fejedelem udvarába, az egyik a 
pápa személyét képviselné János Zsigmond előtt, a másikra 
pedig nagy szükség lenne, hogy helytállhasson az ott annyira 
divatos hitvitákon, tehát igen képzett embernek kellene lennie. 
Az első igazi államférfiú, kiváló szónok legyen az olasz nyelv
ben, azonkívül tisztaéletű és kedves, szeretetreméltó a társadalmi 
érintkezésben. Ha ez a mód nem volna kivihető, gondolt más 
módszerre is. Küldhetnének két papot anélkül, hogy tudnák

15 Szentmártoni, id. mü 179—191, Pajewski, id. mü 201—207., Com- 
pendio id. h. 10.

16 Compendio id. h. 19.
17 3. melléklet.
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róluk, hogy őket a Szentszék rendelte Erdélybe, indulhatnának 
ők a Gromo testőrzsoldosaival együtt. Ezek majd csak akkor 
fednék fel valódi hivatásukat, ha majd Gromo előre előkészí
tette János Zsigmondot, hogy fogadja őket, mint a pápa kül
döttjeit. Gromonak volnának is jelöltjei, akiket erre a küldetésre 
kiválóan alkalmasaknak tart, mind a kettő megbízható jó 
katolikus és szerzetes. Akit nunciusnak szánna, annak nevét 
nem fedi fel — sajnálatunkra, — de commendatárius apát, 
igen erényes, kedves ember, politikai gyakorlattal rendelkezik 
és éppen Magyarországon.18 A másik, akinek fel kellene vennie 
a küzdelmet a király és az udvar színe előtt az eretnekséggel, 
az frá Gabriele da Venezia volna, aki igen képzett és nagy
tudású dominikánus szerzetes és jelenleg Velencében a San- 
Domenicoban teológiát tanít. Meg kell magyaráznia még e 
terveit, de arről majd a következő levélben fog tárgyalni, mert 
igen reméli, hogy „visszatéríti majd ezt a  királyt az igaz vallásra, 
amelyről éppen a most múlt április óta már majdnem letért.“ 
Megírja, hogy kik maradtak meg még a katolikus hiten. Gromo 
csak tavasszal óhajt visszatérni Erdélybe, de ha a Szentszék 
úgy óhajtaná, hogy előbb induljon, minden órában kész, hogy 
bárhová is menjen.19

Sajnos, nem tudjuk megállapítani, ki lenne az a személy, 
aki Gromo szerint méltóképpen képviselhetné, mint nuncius, a 
pápa személyét a gyulafehérvári udvarban, a velencei domini
kánus teológusnak is csak a nevét ismerjük, de Gromo e leve
léből egy fontos dologról értesülünk, hogy János Zsigmond 1564. 
áprilisában szakított a katolikus egyházzal.

1552. március 25-e óta Nowopolski (Novocampianus) Albert 
volt János Zsigmond nevelője, aki krakkói egyetemi tanár, a 
vallástudományokon kívül anatómiával, élettannal is foglalkozott 
és mielőtt Izabella udvarába került volna, éppen hogy megjelent 
egy munkája a teremtésről.20 Ez a lengyel pap ugyanabban az 
esztendőben, amikor a tordai gyűlés készül kimondani a 
lutheránus vallás szabad vallásgyakorlatát, hogy visszatartsa 
fejedelmi tanítványát ettől, megírja Apológiáját, amelyben az 
Oltáriszentségről szóló katolikus tant és a katolikus szentségekről 
szóló tanításokat védelmezi az újítókkal szemben.21 Antonio 
Possevino Nowopolski egy Scopus Biblicus című munkáját is 
dicséri. Ö beszéli el, amit magától Báthory István királytól hallott, 
hogy Báthory jelen volt egyszer, amikor Nowopolski zsoltárokat

18 Nem Francesco Diotalevi V
19 2. melléklet.
20 Pajewski id. mtt 82.
21 Apologia Alberti Novicampiani pro catholica fide et doctrina de verdate 

corporis Christi Jesu in Eucharistie, de caeterisque Sacramentis . . .  in Transilvania 
Tordae in comitijs anno a Christo nato M. D. L v jj oblata. — Pajewski id. 
mü 169. o. 2. jegyz.
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magyarázott a fiatal fejedelemnek és maga is meghatódott, saj
nálta, hogy őneki nem volt oly derék nevelője és akár egy 
évig is szívesen elhallgatta volna az ő előadásait. Báthory e 
szavai a  legszebb emléket állították e lengyel papnak. Ez azon
ban azt látta, hogy tanítványára nagyobb hatással varnak az 
udvar feslett női társasága és a katolikus ellenes körök, a királyné 
halála után otthagyta az udvart, Erre Blandrata rögtön egy p édi- 
kátort hoz be udvari papnak, Dionisio Alessio-t. Egy alkatom
mal — és Gromotól tudjuk, hogy 1564. áprilisában, — János 
Zsigmondot epileptikus roham fogja el, Blandrata a két Báthoryt 
vadászatra küldi, hogy eltávolítsa őket az udvartól és ezalatt 
ráveszi a fejedelmet, hogy lutheránus módon vegye az Úrvacsorát 
Dionisio Alessio prédikátor kezéből.22 Ez a tény szakítás a 
katolikus egyházzal és Blandrata annyira kezében tartja ezt az 
akaratnélküli fejedelmet, hogy mostantól kezdve sohasem jelenik 
meg a misén, csak titokban hallgat szentmisét palotája, a régi 
erdélyi püspökök palotájának lakószobájából.23

Gromo, mint megígérte, december másodika és kilencediké 
között valóságos tanulmányt ír, hogy beszámoljon erdélyi tapasz
talatairól Morone kardinálisnak. Tizennégy ívoldalnyi relazione- 
szerű levél ez. Habár van rendszer a tárgyak felosztásában, 
mégis meglátszik a gyors munka rajta. Ami a  legértékesebb 
azonban, hogy jó megfigyelő őszinte megnyilatkozása. 
Ha a levél gondosabb stilizáláson esett volna keresztül, 
a reális hűség áldozatul esett volna a formának. Gromo önálló 
megfigyelései mellett szerepe kellett hogy legyen az információ
nak is es nem csalatkozunk, ha azt állítjuk, hogy bizalmas 
viszonyba lép a katolikus Báthory Kristóffal, aki őt sok dologról 
felvilágosítja. A katolikus Báthory István a Felső-Tiszánál harcol, 
aligha volt módja, hogy Gromo vele bensőbb ismeretséget kössön.

Gromo levelében legelőbb a János Zsigmond uralma alatt 
álló terület földrajzával ismerteti meg Morone kardinálist. Van 
érzéke a természet szépségei iránt és néhány jellemző szóval 
meg tudja eleveníteni azt a  tárgyat, amelyről éppen szó van. 
Igazi humanista tulajdonság. Leírja az utat Orsovától Gyula- 
fehérvárig, az ország többi részét csak pár odavetett adattal 
kerekíti ki. Nem volna velencei alattvaló, ha nem érdeklődnék 
az ország gazdagsága iránt is, sőt figyelmét nem kerülik el még 
a piaci árak sem. Beszél Petrascu havasalföldi vajdáról és 
anyjáról : egy-két odavetett ecsetvonás és megkapjuk legreálisabb 
képüket kitűnő lovú értéktelen lovasaikkal egyetemben. Lá.a a 
Compendio már figyelmesebb és szinte mondhatjuk hivatalos 
jellegű munka, de mennyivel elmosódottabb, semmitmondóbb 
éppen ez a  kép ottan !24 Mint kapitányt a katonai szempontok

22 Possevino, Transilvania, 1. III. cap. 4—5.
22 Compendio, id. h. 20.
24 Compendio, id. h. 6.
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igen érdeklik. Észreveszi a kitűnő moldvai lovasságot, éppen 
csak az hiányzik, hogy kimondja, hogy nem oláh lovasság az. 
Mayláth Gábor íogarasi birtokairól és a  Balassa miatti felső- 
tiszai hadjáratról is van szó. Beszél az oláhokról, néhány ecset- 
vonásszerű megjegyzés és kész a reális jellemzésük. Nyelvük 
román, magukat római gyarmatok leszármazóinak tartják.

Erdély katonai szempontból is földrajzi egység, vannak 
sebezhető pontjai is, a természet védelmének hiányait erős 
várak pótolják.

A magyar nemesség kitűnő lovas katonaság, jól van fel
szerelve ; a magyarok nagyobbrészt lutheránusok, de vannak 
kálvinisták, sőt — 1564-ben vagyunk, — katolikusok is sokan. 
A székelyek legősibb lakosai Erdélynek, mind nemesek, nagy 
számukat véve tekintetbe nem szívesen mennek háborúba, — 
hiszen János Zsigmond korában vagyunk ! Mind katolikusok, 
vannak szerzeteseik és világi papjaik is. Megfékezésükre a 
harmadéve levert felkelésük miatt két várat emeltek. Mivel 
komoly vezéreik nem voltak, — nemesi egyenlőség ! — 50.000-nyi 
seregüket könnyen leverték. Gazdag a földjük, a földmíves 
munkát cigányok végzik náluk. Legtekintélyesebb köztük Berci 
Pál (vagy Pál Berci?), akiről sajnos nem tudjuk megállapítani, 
hogy kicsoda lenne. A szászoknál igazi német világ van, mind 
lutheránus, gazdagok, városaik erősek, ők  Erdély leghatal
masabb népe.

A darabontok erdélyi oláh gyalogság. Különben az oláhok 
fegyvertelenek, legfeljebb őrszolgálatot teljesítenek a városi kapuk
nál. A hajdúkat is oláhoknak nevezi, útszéli rablók, de háborúban 
életet megvető bátorsággal harcolnak. Az „oláh“ elnevezés itt 
újabb bizonyíték, hogy a hajdúk balkáni délszláv eredetűek. 
A darabont- és hajdúcsapatokkal sok cigány is jár. A legutóbb 
elfoglalt felsőtiszai vidék teljesen magyar.

Gromo, miután bemutatta Erdélyt és lakosságát, áttér a 
valláspolitikai részre. Az egyes nemzetek és vallások fejei és 
védői ott élnek a gyulafehérvári udvarban, félni kell azonban, 
hogy a katolikus vallás veszendőbe megy, mert nincsen senki- 
sem, aki vallásilag képzett volna benne. Csáky Mihály, a nagy
kancellár, igen művelt ember, ő a lutheránusok képviselője. 
Blandrata orvosi tudományában annyira bízik a fejedelem, hogy 
hogy ő a legbensőbb tanácsosa. Körülötte egész eretnek-csoport 
alakult, így ott él vele a sciviglianói Gianpaulo Alciatto is. 
Blandrata és társai a kálvinisták ügyét pártfogolják. Annak- 
előtte János Zsigmond minden nap hallgatott misét, most néhány 
hónapja Blandrata rávette, hogy ne hallgasson többé. Érdekes 
Gromo beállítása, hogy Csákyt lutheránusnak tartja még ebben 
az időben, Blandratáékat pedig kálvinistáknak, pedig Blandrata 
és Alciatto éppen Kálvin elől menekülnek Géniből. De jellemző 
egyúttal Blandrata „reformátori“ tevékenységére : ez év áprili
sában még lutheránus módon vétetett úrvacsorát János Zsig-
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monddal, de most, alig egy-két hónapra rá, már annyira van 
fejedelmi tanítványával, hogy a kálvinizmust képviseli az udvar
ban, majd ráveszi ott a  Szentháromság tagadására, míg ki 
nem kötnek a teljes agnoszticizmusnál !

Gromónak az oláhok valláspolitikai viszonyairól nincsen 
mondanivalója, annál szomorúbb képet fest a katolikus álla
potokról. Ezt a vallást az udvarban a  két Báthory, és pedig 
István és Kristóf képviseli. Igen nagy baj, hogy egyiküknek 
sincsen vallási képzettségük. Kristóf belső kamarása a  fejede
lemnek, István pedig, mint a magyar nemesi lovasság főkapi
tánya, ott harcol Magyarországon és ő az, aki a leginkább 
tüntette ki magát a Balassa elleni hadjáratban. Gromo bizalmas 
viszonyba került Báthory Kristóffal, őtőle tudja, hogy János 
Zsigmond nem egyszer panaszkodott előtte, hogy milyen kár, 
hogy nincsen udvarában néhány teológiailag képzett katolikusa ! 
A szegény fejedelem vergődik a vallási kétségek között, nincs 
aki megoldaná számára vallási kételyeit. A két Báthory min
dent megtenne, hogy urukat újra megnyerjék a katolikus hitnek, 
hiszen még nem veszett el teljesen, hiszen titokban hallgat 
még néha misét is. Blandrata és társai folyton és folyton sür
getik, hogy kergesse ki országából az összes katolikus papot 
és szerzetest, de János Zsigmond még ellenáll nekik, sőt nem 
éppen Blandratáék kedvére, még a gyulafehérvári székesegy
házban szolgáló kanonokokat is megtartotta eddig. A székes- 
egyház és a királyi palota — amely előbb püspöki palota volt, 
— annyira össze van építve, hogy János Zsigmond az asztaltól 
vagy ágyából nemcsak hogy áthall a templomba, de még a 
miséző pap szavát is megértheti. Ha ez nem volna kedvére, 
bizonyára eltávolította volna már a papokat onnan. Nem szabad 
feladni a reményt, hiszen katolikus ősök ivadéka, hajlamos a 
keresztény erényekre annyira, hogy általános felfogás szerint 
nővel még nem érintkezett. Különben is Báthory Kristóf és a 
hitben annyira kitartó székelyek is hatással lehetnek reá !

Gromo előbbi levelében két személyt ajánlott. A hittudós 
János Zsigmond lelkivezetője, gyóntatója lenne, a másik pedig 
egy kedves jóbarát. Jó lenne, ha Őszentsége egy-egy keresz
tényi kegyességgel megírt levelet küldene a  két Báthorynak, a  
székely Berci Pálnak és magának János Zsigmondnak is. Tárja 
fel előtte, hogy amint ősei, ő is a keresztény hit ösvényein 
járjon, ajánlja fel neki minden kegyét és pártfogását és ígérje 
meg, hogy nunciusát is elküldi majd udvarába. Fő azonban a 
titoktartás. így nemcsak a király nemes szívét is meg lehetne 
nyerni az igaz hit számára, nemcsak a székelyeket és a  többi 
katolikust meg lehetne erősíteni a hitben, de meg lehetne 
nyerni az igaz világosság számára a hitben vakokat is. És itt 
nagyon is optimista, hogy azt ne mondjuk — naiv gondolatot 
vet fel : adjanak valami magas egyházi állást Csákynak és 
Blandratának, így nemcsak őket, de velük másokat is vissza
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lehetne nyerni. Lehetne engedékeny az Egyház valami lényeg
telen csekélységben, hogy az erdélyiek megőrizhessék szokásaik 
egyikét-másikát.

Maga Morone kardinális is írhatna a {eledelemnek, azután 
a Báthoryaknak. Mayláth Gábor fogarasi grófnak, — akiről 
előbb megjegyezte, hogy katolikus ugyan, de nem áll erősen 
a hit dolgában. Hivatkozzék levelében, hogy mit tett ő nuncius 
korában Ferdinánd és János király kibékítése körül és hogy 
most is elismeri János Zsigmond törekvéseit Magyarországon.

Mindez igen fontos dolog, megnyerni János Zsigmondot a 
katolikus ügy számára, hiszen őneki kell majd idővel „Lengyel- 
ország szent trónusára“ ülnie!“0

Nem kis éleslátás és diplomata készség nyilatkozik meg 
Gromo tanácsában. Ha ott székel Gyulafehérvárott a pápa 
nunciusa, ez azt jelentette volna, hogy a Szentszék elismeri az 
erdélyi fejedelemség különállását, ami igen emelte volna János 
Zsigmond tekintélyét első sorban Bécs felé. A nuncius jelenléte 
nem engedte volna meg, hogy a gyulafehérvári udvar az 
inkvizíció elől menekülő itáliai eretnekek menedékhelye legyen. 
Hiszen az olasz inkvizíciók különös figyelmet kénytelenek for
dítani azokra, akik oly országokba utaznak, vagy akiknek oly 
országokban vannak hozzátartozóik, amelyek katolikus szem
pontból vesztegzár alatt állanak, — és ezek közé tartozik 
Erdély is ! Szomorú az erdélyi maradék·katolikusok élete. Nin
csen püspökük, nincsen művelt papjuk, aki teológiai tudásával 
összemérhetné erejét az újítókkal, nincsen vallásilag művelt 
férfiú, még a két Báthoryt sem lehet ide számítani, aki igazán 
pártfogója lehetne a katolikus ügynek tudásával a gyulafehérvári 
udvarban. Azért valóban helyes Gromo kívánsága: egykét 
kiváló teológus kell oda, akinek nemcsak tudása, de egyénisége, 
kiváló papi élete is igazi katolikus apológia lenne.

Bármennyire is igyekszik idealizálni Blandratát a saját 
felekezetének irodalma,20 más adatunk is van arra, hogy a 
pénzt nem vetette meg.2' Lehet, hogy éppen Báthory Kristóf 
adhatta Gromonak azt az eszmét, hogy jó lenne Blandratát és 
Csákyt, — aki különben gyulafehérvári dékán-kanonok és 
krasznai főesperes volt, mielőtt szakított volna katolikus hitével,25 26 27 28 
— egy jó zsíros egyházi javadalommal hallgatásra bírni ! Itt 
nagyon tévedett Gromo ! Blandrata minden anyagias gondol
kodása mellett nem adta volna meg magát egy egyházi magas 
állás, vagy javadalom kedvéért. 0  az a típus, aki magyar 
földön Giordano Bruno szerepét tölti be, ő az első harcos
agnosztikus nálunk, aki kimért, átgondolt, hideg terv szerint öli

25 3. melléklet.
26 Kér. Magvető 12. köt. 1—32., Jakab Elek tanulmánya, Szentmártoni stb.
27 Tőlem, Magyar inkviziciós perek Velencében, 11.
28 Compendio id. h. 54. old. 38. j.
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ki először a katolikus hitet, majd megdönti az emberben az 
augsburgi vallást, majd megbuktatja a lélekben Calvin Institutióit, 
majd marad a puszta deizmus keresztény reminiszcenciákkal 
és végre az az állapot, amit oly éles vonásokkal megrajzol 
Forgách Ferenc a maga 21. könyvében, amikor leírja, hogyan 
vetkőzteti ki ő, a humanista orvos a maga királyi betegét min
den természetfelettiségből !29

Amint láttuk tehát, igen fontos a december 9-iki Gromo- 
levél, csak sajnálatos dolog, hogy egészen január 20-ig, tehát 
egy és fél hónapon keresztül semmi adatunk sincsen. Lehetetlen 
dolognak tartjuk, hogy az utóbbi két fontos levélre Gromo nem 
kapott volna választ Morone bíbornoktól és ismerve a  testőr
kapitány buzgalmát, lehetetlen, hogy Gromo újra nem írt volna. 
Feltétlenül kell még ebből az időből lappangania valahol egy 
levélnek a bíbornokhoz.

Hogy Gromo tanácsait Rómában komolyan vették, az 
kitűnik az ő január 20-iki és 27-iki leveléből.

Egy január 13-iki keltezésű Morone-levélnek van nyoma, 
amelyben úgylátszik a  kardinális sürgeti Gromot, hogy siessen 
Erdélybe, valami megbízatásról lehet szó. Gromo áprilisig óhaj
tana még Velencében maradni, akkor majd zsoldosaival, akiket 
most erdélyi szolgálatra fogad, együtt utaznék, de ha a 
kardinális szükségesnek tartaná, kész lenne indulni, vagy 
pedig fiát küldené el maga helyett. Velencében valami „impor
tante impresü"-ról, igen fontos dologról van szó, amit Isten 
segítségével sikerre akarna vinni. Ha nem volna a dolog oly 
fontos, inkább maradna otthon, mert a császár mindenfélekép
pen ártani akar néki, pedig Gromonak semmi szándéka sincs, 
hogy ártson a császárnak, sőt használni akar Isten ügyének. 
— Amint majd látni fogjuk, a császári diplomácia már neszét 
vette, mily fontos tárgyalásai vannak néki a Signoriával. — 
Gromo kéri tehát a tábornokot, vessen Őszentsége egy-két jó 
szót a császárnál az ő érdekében. Egy hét múlva, tehát 1565. 
január 27-én újra ír a kardinálisnak. Megköszöni a 100 arany 
scudit, amit az ő közbenjárására a pápa küldött néki. Már azt 
gondolta, hogy sikerül befejeznie a Signoriával való tárgyalásait 
is és így még januárban indulhatott volna vissza Erdélybe, de 
közbejött a törökök hadi készülődése, emiatt késik az ő elin
dítása. Ha majd a Signoria útnak ereszti, rögtön indul és a 
pápai pénzhez nem nyúl addig, míg csak Ragusába nem érnek.

Ez a levél azonban még többet is elárul. Róma — az ő 
tanácsára — elhatározta, hogy „egy tanult és buzgó személyiséget“ 
küld Erdélybe. Azt ajánlja, hogy Báthory Kristófhoz utasítsák, 
ő azonban jobbnak tartaná, ha vele együtt utaznék. Sőt ha 
megvárnák, míg Gromo majd megérkezik Gyulafehérvárra és ő

29 Ugyanígy Possevino, Transilvania 1. III. c. 5. 8.
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majd megírná, hogyan jöhetne a legbizfosabban utána. De ami 
még ennél is fontosabb, e levélben szó van „circa il scacciar 
di quelli tristi,“ „azoknak a nyomorultaknak a  kikergetéséről“ 
is. Bízik, hogy ez a feladata is sikerül, nem bánja, ha ott 
kellene vesztenie életét is, ő csak elnyerné cserébe az örök 
életet, ahányszor csak feláldozná magát a Krisztus ügyéért.™

Ha nincsenek is megnevezve, Gromo e „tristi“ alatt a 
gyulafehérvári udvar eretnekeit, elsősorban honfitársait, Blan- 
dratát és az ő oltalma alatt meghúzódó olasz eretnekeket érti. 
Feladata tehát, ha kell erőszakkal is, eltávolítani őket nemcsak 
a fejedelmi udvarból, de magából Erdélyből is. Mindaddig nem 
lehet János Zsigmond megtéréséről szó, míg ott fészkelnek azok, 
akik nemcsak valami olasz katolikus inkvizíció által lennének 
máglyára ítélve, de még Calvin genfi börtöne és máglyája elől 
is odamenekültek Erdélybe ! Nehéz feladat, ami kivihetőnek 
látszott olasz és katolikus környezetben Itáliában, de mindjárt 
feltornyosulnak a nehézségek, amint Gromo újra Erdély földjére 
lép, — hiszen ott hamar kell majd belátnia, hogy ő és testőrei 
nem annyira a fejedelem, mint a János Zsigmond felett uralkodó 
Blandratáék hatalmi érdekeinek a védelmére valók !

— A Signoria április elején indítja el Gromot Erdélybe. 
A Senato április 5-én szerkeszti meg a János Zsigmondnak 
szóló válaszlevelet. Megkapták őfelsége, Magyarország válasz
tott királyának levelét Gromo kapitány kezéből, amelyben 
bejelenti, hogy ő és Morgante Manfrone kapitány néhány lovast 
és gyalogost fogadnak majd fel testőrsége számára. Azt is 
olvasták e levélben, hogy Gromót azért is küldte, hogy más 
fontos dologban is tárgyaljon velük, azért hitelt kért a kapitány 
számára. Igen jól esett a Signoriának hallani, hogy Őfelségét 
ugyanoly jóindulat hatja át Velence iránt, mint megboldogult 
atyját. Higyje el, hogy vele szemben Velence ugyanúgy érez. 
Ami a zsoldosok fogadását illeti, sem Gromo, sem Manfrone 
nem kérték a Signoriát semmire sem. „A többi ügyben pedig, 
amit nekünk Gromo itt elénk tárt, amiben még annál élénkeb
ben felismerhető Felséged nagy udvariassággal párosult szere- 
tetreméltósága, nagy köszönetét kell mondanunk. Mivel e dolgok 
igen nagy fontosságúak és sok nehézséggel vannak tele és 
nagyon megfontolandók, kérjük Felségedet, elégedjék meg avval 
a válasszal, hogy nem tudunk dönteni bennük. Biztosítjuk azon
ban, hogy szeretetreméltó ajánlatait mindig legkedvesebb emlé
kezetünkben fogjuk megtartani és hogy majd Vele szemben 
is tartjuk azt az értékes érzületet, amely eltöltött bennünket 
Felséged Atyjával szemben, hogy majd minden időben tapasz
talhatja szándékaink tisztaságát és legnagyobb jóakaratunkat, 30

30 Elutazása előtt még egy levelet akar Moronehoz írni, sajnos azonban 
e levél nincs kezünk között.
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amellyel vele szemben vagyunk. Az Úristen tartsa meg boldog
ságban sok éven á t!“31

Ezt a levelet kapja ura számára Gromo avval a figyel
meztetéssel, hogy habár, mint Velence alattvalója, meg vannak 
győződve hazája iránti hűségéről és jóhiszeműségéről, „mind
azonáltal ily nagyfontosságú ügyekben, amelyek annyi körül
tekintést kívánnak, figyelmeztetni akarjuk — mondja a Signoria, 
— hogy ő nem ismerheti köztársaságunk minden szándékát, 
ne ártsa magát Signoriánk kifejezett parancsa nélkül az ilyen 
dolgokba“.32

A Collegio előtti búcsúkihallgatás április 7-én van. Meg
kapja a János Zsigmondnak szóló levelet, Girolamo Priuli dogé 
figyelmezteti őt, mint láttuk, a politikai ügyektől való tartóz
kodásra, a búcsúzó kapitány megindult szavakkal fejezi ki 
hűségét hazája iránt és mivel annyi költsége volt hosszú velen
cei tartózkodása alatt és mert kétszer fogták el a pénzkülde
ményt, amit János Zsigmond menesztett számára, — a császári 
diplomácia keze van ebben ! — kéri, hogy a Signoria vele 
szemben is úgy járjon el, mint más fejedelmi küldöttekkel, 
adja meg a szokásos ajándékot. Mivel annyi cselt vetettek 
neki János Zsigmond ellenfelei, parancsolja meg a Signoria, 
hogy bántalom nélkül távozhasson Velencéből. Majd térdre 
borul a  Collegio előtt, a Signoria védelmét kéri háza és gyer
mekei részére. Velence bőkezű volt távozó fiával szemben, 
kétszáz arany scudi ajándékkal velencei gálya viszi Gromót 
és zsoldosait Ragusába. A Signoriának pedig még két hónapi 
diplomáciai munkába került, hogy lecsillapítsa a Gromó tárgya
lásai miatt nem alaptalanul felizgatott császári udvart.33

Ugyanakkor, midőn Gromo utolsó előkészületeit teszi 
Velencében az elutazásra, Gyulafehérvárott János Zsigmond 
április 6-án Blandrata unszolására kiűzi ősi székesegyházából 
a káptalant,34 már titokban sem hallgathat misét, udvari pap 
Dávid Ferenc lesz, sőt a protestánsok nagy örömére április 
24-én a  fejedelem már a zsinatjukon is résztvett.35

Ilyen állapotokat talál Gromo Erdélyben a fejedelem szék
helyén, amikor 1565. április végén megérkezik kisded csapatá
val Gyulafehérvárra. Nagy feladatok megoldását bízták reá : 
kikergetni Erdélyből Blandratáékat és megindítani a rekatoli- 
zálás munkáját ! Most kell látnia, mily tehetetlen ő a maga kevés 
és talán nem is feltétlenül megbízható olaszaival ! Erdélynek a 
„bálványimádástól való megtisztítása“ pedig végigviharzik az

31 6. a) melléklet.
33 6. b) melléklet.
33 6. c, d és 7. melléklet.
34 Compondio id. k. 19.
3r> Szentmártoni id. mü 314.
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országon, az 1566-i márciusi tord ai gyűlés száműzetéssel sújtja 
az összes katolikus papot és szerzetest és Gromónak fegyverrel 
kell oltalmaznia ezt a rendszert ! A megfélemlített katolikusok
nak nem marad más hátra, mint összegyűjteni az erőt és ha 
kell, fegyverrel a kézben védekezni az elnyomó fejedelem ellen ! 
Egyéb téren se kedves a helyzet a katolikusoknak, hiszen a 
háború Miksa császárral tovább folyik, az események feltartóz
tathatatlanul rohannak előre és aki talán legtöbbet tehetett 
volna az erdélyi katolikusok védelmére, az ott harcol és fonja 
a babért János Zsigmond homloka köré : Báthory István, az 
erdélyi nemes lovasság generálisa.

Mennyire örülhetett tehát Gromo 1566. nyarán, hogy a 
fejedelem őt újra útnak indítja Velencébe, hogy folytassa tár
gyalásait és olasz fejedelmi családból szerezzen számára vala
honnan feleséget.

Rómában 1566. január 7-ike óta a szigorú életű V. Pius 
ül a pápai trónuson, az egyházpolitikai ügyek az ő nepote-jának, 
Michele Bonelli, cardinale d’Alessandria, kezében futnak össze. 
Velencében a pápát junius óta Gianantonio Fachinetti nicastrói 
püspök képviseli. Új idők. új emberek ; a réginél még szigorúbb 
szellem vonul Rómán keresztül a katolikus egyház életébe és 
politikájába.30

Fachinetti velencei nuncius 1566. augusztus 17-éről már 
jelentést tesz Bonelli bíbornoknak a Gromoval való tárgyalás 
anyagáról. A tárgy megint csak a régi : Hogyan lehetne vissza
nyerni János Zsigmondot a katolikus vallás számára? Ehhez 
azonban még egy másik is csatlakozik : Hogyan lehetne őt II. 
Miksával kibékíteni és elvonni a török szolgálatától? Ami a 
vallási kérdést illeti, az a személyiség, akit egyéb ürügy alatt 
küldenek majd Erdélybe a Sforza-Házból, (?) előkészítheti János 
Zsigmondot, hogy katolikussá legyen. De volna más mód is. 
A fejedelem igen szívesen venne katolikus nőt feleségül. Ez 
lehetne a ferrarai herceg,.nővére, vagy az urbinói herceg leánya, 
vagy más valaki, akit Őszentsége jelölne ki számára. Ezt a 
hercegnőt alaposan ki kellene oktatni és Erdélybe vinne papokat 
is magával, akiket azért küldenének oda, hogy tanítsák az igaz 
hitet, de akiknek olyanoknak kellene Ienniök, hogy ellenálljanak 
a „lutheránusoknak.“

Lám, újra csak ismétlődik ugyanaz a felfogás, amelyet 
Gromo két esztendeje már, hogy ajánlott. Most Gromo messze 
az eretnek Erdélytől katolikus környezetben újra oly egyszerű
nek látja egy ország visszavezetését a katolikus Egyház kebelébe !

De — ajánlja tovább, — katolikus részről le is lehetne 
János Zsigmondot kötelezni. A szász városok nem akarnak néki 
behódolni, egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset engedel- 36

36 Biaudet, Les Nonciatures etc. táblázatai és biogr. adatai ; Pastor, 
Gesc.h d. Päpste VIII.
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meskednek néki. Ha tehát megígérnék néki, hogy egy katolikus 
seregtest áll majd rendelkezésére megfékezésükre, az már magá
ban véve is kedvezőbbre hangolná őt. Ha pedig valóban kapna 
egy ilyen sereget, akkor a nagyon kiváló katolikusokkal, a 
székelyekkel együttesen le is igázhatnák a szászokat. Hiszen 
János Zsigmondnak ez szívé-vágya. — Újra lehetetlen gondolat ! 
A szászok leigázása Blandratáék régi terve, hiszen Gromoékat 
e célból fogadták fel, de ez az olasz testőrségnek sem sikerült, 
mert úgylátszik, sohasem érte el e zsoldos csapat a kitűzött 
létszámot.

Gromo szerint „a fejedelem szívesen venne feleségül akárkit, 
akit Őszentsége kiszemelne számára, hiszen az ő — Gromo — 
közvetítésével folytatott ezekkel — a velencei — urakkal oly 
élénk tárgyalást, hogy vegyék őt — János Zsigmondot — 
oltalmukba és adjanak feleségűi néki egy velencei patrícius 
leányt oly kikötéssel, hogyha fiutód nélkül halna meg, a magyar 
királyságra való igénye és egész Erdély a köztársaságra szállna. 
Ezt az ajánlatot a legnagyobb titokban tárgyalták ezek az urak 
hosszú hónapokon keresztül és sok tanácskozás után meg
köszönték a dolgot az erdélyinek, mentegették magukat, hogy 
az ajánlatét nem tudják elfogadni“.87

íme a  nagy titok, ami miatt oly hoszúra nyúlt Gromo előbbi 
velencei tartózkodása, amiért oly szeretetrevalló szavakat írt a 
Signoria Gyulafehérvárra, de ami miatt leintést is kapott Gromo, 
hogy ne avatkozzék bele Velence határozott parancsa ellenére 
az ilyen dolgokba ! Erdély tehát János Zsigmondék szerint legyen 
a ciprusi királysághoz hasonló a Signoriától függő ország és 
Velencének legyen jogigénye Magyarországra is ! Bármennyire 
kecsegtetőnek tűnhetett is fel ez az erdélyi ajánlat, nem volt 
elfogadható, hiszen Velencének éppen elég volt egy Cyprus, 
most is állandó hadi készültségben kell állania miatta a törökkel, 
egy második Cyprus nemcsak tengeri hadjáratba sodorná a 
köztársaságot, de egy szárazföldi háború gondjait is zúdítaná 
reája és számítani kellene a császárral való hadjárattal is, 
akinek mint magyar királynak a szentkorona jogán mégis csak 
elsődleges joga van Erdélyre. Érthető, miért igyekezett a császári 
diplomácia nehézségeket gördíteni Gromo elé velencei tár
gyalásai alatt!37 38

A második kérdés, hogyan lehetne János Zsigmond és a 
császár között békét teremteni ? Az erdélyi fejedelem hajlandó

37 8. melléklet.
38 Ez is bizonyíték amellett, hogy a 16. században csak dinasztikus 

politikát szabad és kell keresnünk, amit a magyar történetírás megró a Habs
burgoknál, nem akarja észrevenni az erdélyieknél ugyanezt. Minden általános 
felfogás ellenére, hogy magyar nemzeti érdekek vitték János Zsigmondot és 
Erdélyt a török karjaiba, hangsúlyozom, hogy dinasztikus és vallási érdekek 
voltak azok.
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volna reá, ha Miksa őt Erdély birtokában teljesen békében 
hagyná, sőt ha őt a császár II. Szulejmán halála esetén még 
fegyverrel meg is segítené, hogy megszerezze magának Oláh
országot és Havasalföldét, hogy így egy a töröktől és a magyar 
királytól független királyság alakuljon ki ott, mely megelőzze 
Mihály vajda országát avval a külömbséggel, hogy János Zsig- 
mond Erdélyből indította volna meg a protestáns-unitárius aldunai 
királyság kialakítását, Mihály vajda pedig majd Havasalföldéről 
görögkeleti jelleggel. Hogy pedig János Zsigmondot dinasztikus 
hatalmi érdekek mozgatják, jellemző, hogy éppen azt a  két 
oláh fejedelmet akarná megfosztani uralmától, vagy pedig maga 
alá vetni, akik megsegítették anyját és őt, amikor visszatértek 
Lengyelországból, hogy újra ráülhessenek Erdély trónjára.

Bonelli bíbornok szeptember 14-éről értesíti a velencei 
nunciust, hogy a napokban egy igen hosszú levelet küldött be 
Rómába Gromo, amit még éppen a levél hosszúsága miatt át 
sem tudtak tanulmányozni, különben is Öszentségének most 
sok és súlyos elfoglaltsága van.89

Sajnos, nem ismerjük Gromo e levelét, amely — ahogy 
az a bíbornok közléséből kivehető, — újra egy relazione- 
szerű leírás Erdély állapotáról. Nagy kár érte, mert ha két 
hónapi rövid erdélyi tartózkodás után oly éles megfigyelésről 
tanúskodó leírást kaptunk a Moronehoz címzett levélben, most 
még értékesebb adatokkal szolgálhatott, amiknek a közlésében 
semmiféle szolgálati érdek őt nem befolyásolhatta saját lelki
ismeretén kívül.

Rómában csak október elején érnek reá foglalkozni Gromo 
hosszú levelével, legfontosabb tételeit kivonatosan közlik a 
velencei nunciaturával, hogy a nuncius fontolja meg és tár
gyalja meg e kérdéseket Gromoval is és majd jelentse, vájjon 
alaposak-e e tervek, vagy sem ? 39 40 Fachinetti nuncius csak 
november 9-én vátaszol ezekre Rómának. Gromót olyannak 
tartja, aki szívesen avatkozik bele politikai kérdésekbe, de 
jóindulatú ember. Ha most, amikor II. Szulejmán meghalt, 
alkalom adódnék arra, hogy meg lehetne környékezni a fejedel
met és népeit, — hogy visszatérjenek a katolikus hitre, — 
Gromot alkalmasnak tartja e munkára. Amit Őszentsége említ 
és amit Gromo is annyira hangoztat, hogy a székelyek oly 
hűséges katolikusok, ezekre nézve a nuncius is azt tartja, hogy 
igen kell törődni velők. Hozzájuk a legközelebb Lwow (Lem
berg) van, onnan kellene hithirdetőket küldeni a székelyek 
közzé. A lengyel követ, aki éppen odavalósi várnagy, tudna 
talán írni valami felvilágosító szót felőlük. A nuncius még 
nagyon figyelmébe ajánlja Öszentségének azt, amit Gromo 
kiemel, hogy hasson őszentsége a császári udvarnál nunciusa

39 9. melléklet.
40 12. melléklet.
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révén oda, hogy II. Miksa engedje szabadon Báthory Istvánt, 
akit csak azért vettek őrizetbe, mert a török is fogságra vetette 
a  császári követet Konstantinápolyban. Hiszen Báthory István 
a nagytekintélyű katolikus Báthory Kristóf testvére, a  dolog 
amúgyis igazságos és igen hasznos lenne e kiszabadítás a 
katolikus ügyre nézve.41

December 14-én Rómából újra arról értesülünk, hogy 
Gromo újra két levelet küldött be Bonelli bibornokhoz.42 Gromo 
azonban urától, János Zsigmondtól nem azt az utasítást nyerte, 
hogy a velencei nunciatúrával és Bonelli bibornokkal tárgyal
jon az ő megtérése felől, hanem ha nem sikerült neki egy 
velencei patrícius leány kezét megszereznie, keressen számára 
feleséget ugyanoly feltételek mellett, mint mikor Velencéről volt 
szó, más olasz udvarban, elsősorban Firenzében.

Az erdélyi szászok Verein für Siebenbürgische Landes
kunde Archwja (Neue Folge, II. Band, Brassó, 1855.) elején az 
elsőtől az 50-ik oldalig német fordításban közli Gromo leírását 
Erdélyről és „János erdélyi királyról“ és e fordításhoz 24 olda
lon át értékes jegyzeteket is ád. Megállapítható, hogy a  fordító 
lelkiismeretes munkát végzett és ha nélkülöznünk kell az eredeti 
olasz szöveget, míg nem akad kiadója, meg kell elégednünk a 
német fordítással. A fordító a mű címét sem adja olaszul, azt 
csak Giacomo Bascapé közli : Compendio di tutto il Regno 
posseduto dal Re Giovanni Transilvano stb. A művet I. Cosimo 
Medici firenzei és sienai hercegnek, az első toszkánai nagy
hercegnek ajánlja, kézirata a Bibliotheca Magliobechianaban 
volt, jelenleg a firenzei Bibi. Nazionaléban található.43

Gromo a Conpendio bevezetésében bemutatkozik a her
cegnek : Sok fedelmet szolgált már, de igyekezett szolgálatán 
kívül hasznos dolgokkal is foglalkozni, azért leírta tapasztala
tait, amit mindig szívesen vettek őtőle, sőt még értékelték is 
az ilyfajta írásait. Még nem régen az erdélyi király magas 
kegyét élvezte, aki őt még legbensőbb titkaiba is beavatta, 
azért szolgálata alatt feljegyzéseket tett megfigyeléseiről. A török 
és az eretnekségek ellen a kereszténységnek és az Egyháznak 
akar szolgálni, ez a császárra nézve is előnyös. Sok bizalmas 
dolgot azért csak érinteni fog művében, ezekről azonban haj
landó lenne négyszemközt tárgyalni.

A Compendio egy kitűnő megfigyelő, részletekbe menő 
leírása, majdnem két esztendei tapasztalatok eredménye. Azon
ban épen azért, mert speciális célja is van a műnek azonfelül, 
hogy bemutatja Erdély fontosságát a kereszténység szempont
jából, fogyatkozásai is vannak. Ez a különleges cél a Compendio

41 13. melléklet.
42 14. melléklet.
43 Bascapè, Le relazioni fra l’Italia e la Transilvania nel secolo XVI., 20. ; 

MSS. Magi. XIII. 9.
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végén található : A fejedelem legfeljebb 27 éves, feleséget alatt
valói közül nem akar, csak uralkodó házakból akar nősülni, 
azért Gromo oly fejedelmi nőt kívánna számára, akit ő is szí
vesen feleségül vennne. A fejedelmi hölgy kíséretében több 
jónevű és egyszerűbb teológus pap is lehetne és Gromo fejét 
merné reá tenni, hogy Isten segítségével a Báthoryakkal együtt 
János Zsigmondot és utána alattvalóit is meg lehetne nyerni a 
katolikus Egyháznak. Ha nem volna más eredmény, csak a 
székelyek megmentése, akiket az eretnekség minden eszközzel 
el akar nyelni, akkor is nagy eredményt érnének el ! 
ígéri Gromo, ha egy ilyen házasság létrejönne, János Zsig- 
mond a török engedelmével és az államtanács hozzájárulá
sával megígérné, hogyha nem lennének fiutódjai, trónja felesé
gére vagy arra szállna, akit felesége óhajtana. Ha tehát a 
császár nem akarja vagy képtelen Erdélyt hatalmába venni, 
inkább legyen egy keresztény fejedelem kezén, semhogy a 
török tenné rá a kezét erre az értékes tartományra.44 45 *

Ha Gromo Cosimohoz intézi a maga emlékiratát, bizonyára 
a herceg egyik leányát akarta volna megszerezni János Zsig- 
mond számára. Hogy melyikről lett volna szó, nehéz megálla
pítani. Az elsőszülött Máriát megmérgezték, Izabellával atyja 
élt súlyosan vissza, Lucrezia Ferrarában hal meg méregtől, 
mind igen szerencsétlen sorsú nő.4B

Kérdés, hogy mikor írhatta Gromo a Compendiot? Mint 
a bevezetésben maga is állítja, adatait szolgálata közben gyűj
tögette és vetette papírra. A mű német fordítója 1567-re teszi a 
keletkezését.40 Habár a bevezetésből halványan arra lehetne 
következtetni, hogy Gromo már nem áll János Zsigmond szol
gálatában, de ezt nem tartom egyébnek, mint a maga erkölcsi 
függetlensége és objektivitása hangoztatásának a Medici előtt, 
de tekintettel arra, hogy — mint látni fogjuk — 1567-ben már 
nemcsak Blandratáékat, de János Zsigmondot is megutálja, 
valamint hogy nincsen említés II. Szulejman utolsó hadjáratáról 
és haláláról benne, 1566 őszére kell tennünk a Compendio el
küldését Firenzébe. Hiszen éppen most próbálkozik Gromo a 
pápa segítségét igénybe venni, hogy Ferrarában, vagy Urbinó- 
ban találjon ura számára menyasszonyt. Fachinetti nuncius nem 
említi Cosimot, hiszen Gromonak igen könnyű volt Velencében 
a toszkánai ügyvivő, vagy pedig firenzei kereskedők révén 
egyenes összeköttetésbe lépni vele, sőt azt sem tartjuk kizárt
nak, hogy Gromo személyesen is megfordulhatott a firenzei 
udvarban.47

44 Compendio id. h. 49—50.
45 Panellá, Firenze, Storie Municipali d’Italia, 235.
48 Id. h. 69. old. 176. jegyzet.
47 Ezekre alaposabb részletkutatás tudna fényt deríteni.
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V

A szerencsétlen fejedelemnek ez alkalommal sem volt 
szerencséje.

A Konstantinápolyban székelő velencei bajlo II. Szulejman 
1566-i hadjáratáról igen fontos jelentéseket küld haza, amelyek 
hírei minden hivatalos titoktartás ellenére csak elterjednek, de 
híreket küldenek a velencei kereskedők is keletről. Ezek mind 
igen kedvezőtlen színben tüntetik fel az erdélyi fejedelmet a 
velencei és az olasz közvélemény előtt. Habár a hivatalos 
Velence sohase csinált lelkiismereti kérdést a politikából, az 
egyéni érzület azonban mégsem halt ki az emberekből.

Giacomo Soranzo bajlo 1566. május 27-éről írja Filippopoli- 
ból, hogy már maga II. Szulejman is János Zsigmondot okolja 
a magyarországi zavarokért és Pertau basa, akinek az erdélyi 
sereghez kell majd csatlakoznia, utasítást kapott, hogy alkalom- 
adtán végezzen a fejedelemmel.48 Gromo már Velencében van, 
amikor szeptember elején megérkezik Soranzo augusztus 3-iki 
perai jelentése, hogyan találkozik János Zsigmond Szulejmannal 
és miként harcolnak erdélyi csapatok a törökkel együtt ? Ugyan
ebben az időben állandóan kapja Itália katolikus közvéleménye 
a legszomorúbb híreket a szerencsétlen Scio-sziget lakosságának 
mártírsorsáról. Soranzo augusztus 30-iki jelentése szerint oly 
nagy a  bizalom János Zsigmond és a török között, hogy Erdélyt 
felajánlotta a töröknek téliszállásul élelmezéssel együtt, majd 
pedig két hét múlva írja, hogy milyen alázatos szolgája Erdély 
fejedelme a töröknek ! Nemsokára konstantinápolyi hírek 
is megerősítik a gyászos hírt, Szigetvár hősi elbukását, Zrínyi 
Miklós és vértanú társainak dicsőséges halálát ! És mindezt a 
gyászt a kereszténységre János Zsigmond hozta ! — A közvéle
mény csak magát a puszta tényt mérlegeli. — Szigetvár elesett, 
szabad az út Bécs és Itália felé ! Csak Isten mentette meg a 
kereszténységet a veszélytől,, amibe János Zsigmond rántotta 
bele, meghalt II. Szulejman ! És mind e nyomorúsághoz a török 
sereg .behurcolta Európa közepébe a  dögvészt ráadásul !

Es ennek az erdélyinek keres olasz katolikus hercegnő 
feleséget Gromo !

íme, itt a magyarázata a sikertelenségnek ! Már 1563. július 
20-áról írja nuncius Carlo Borromeo bíbornoknak Bécsből : „Az 
előbb említett erdélyi eskórságban beteg, nagyon gyakran lehet 
halálától tartani, mindazonáltal mindenképpen a császár egyik 
leányát akarná feleségül. Habár jó szavakkal tartják és habár 
van elég hely, hogy kihez adja a  császár leányait feleségül, 
de én azt gondolom, ha még egyszer annyi leánya volna, egyet
lenegyet sem adna őhozzá, mert az a  baj érhetné, hogy egy 
szép napon a török kezébe esnék ! Mert bárki is legyen az 
erdélyi fejedelem felesége, ez, sőt nagyobb veszedelem is érheti ! “49

48 Arch, di Stato, Venezia, Disp. Cost. 1.
49 Arch. Seer. Vat., Concilio 31., 63 r—v·
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Egy ilyen betegségben szenvedő fejedelemhez feleségül menni, 
akinek a halála váratlanul bekövetkezhetik és akinek a sorsa 
a török kegyétől függ, nem akadt olasz fejedelmi hölgy, hogy 
vállalkoznék reá. Hamar özvegységre jutni, török rabságba 
kerülni, ettől féltek a császári lányok, de ettől tartottak Itáliában 
is, annál inkább Szigetvár után !

Gromo tehát 1566. decemberében sikertelen próbálkozások 
után fejedelmi menyasszony nélkül kénytelen Velencéből Erdélybe 
visszatérni. Alig múlik el azonban egy félesztendő Gromo újra 
útban van János Zsigmond megbízatásával Velence felé.

1567. július 19-én Gromo Velencéből újra Morone bíbor- 
nokot keresi fel levelével. Mentegeti magát, talán megbántotta 
valamivel, hogy utolsó írására nem kapott választ? Sajnos, 
János Zsigmonddal nem ért célt. Blandrata annyira megrontotta 
őt, azután meg oly gyorsan kellett fontos ügyben Itáliába vissza
térnie, hogy nem volt képes tervbevett szándékát a királlyal 
végrehajtani. De egyet sikerült mégis elérnie éspedig a székelyekkel.

Engedtessék itt meg nekem, hogy visszatérjek Gromo három- 
évelőtti hosszú jelentésére. Amikor ő ott bemutatja a székelyeket, 
Berci Pálról azt mondja, hogy igen katolikus ember, de ő is 
már majdnem kálvinistává lett, mert őt és társait avval a hamis 
hírrel ámították, hogy íme az egész keresztény világ fellázadt 
már az Egyház ellen, mit akarnak tehát még ők egyedül ? Csak 
Gromo felvilágosításának köszönhető, hogy Berci Pál avval az 
erős elhatározással tért vissza székely hazájába, hogy ő és 
népe megmaradnak hűségesen a régi, igaz Egyház mellett.50 
Most meg éppen azon a napon, amikor legutóbb egy éve útra 
kellett kelnie, hogy Itáliába induljon, Csáky Mihály és Blandrata 
kényszeríteni akarták a székelyeket, hogy hagyják el a katolikus 
hitet. De Gromonak Isten jóságából sikerült elérnie, hogy vissza
tartotta őket e lépéstől és megesküdtek néki, hogy készek 
inkább minden mártíromságot elszenvedni, még a halált is, 
semhogy hűtelenek lennének őseik hitéhezj Igen kérték őt, 
ha majd lemegy Itáliába, tárja fel majd Ószentségének és 
Morone bíbornoknak az ő nagy lelki szükségüket.

Gromo tett is jelentést ezekről, — mennyire kár, hogy ez 
nincsen birtokunkban ! — de Őszentsége a zavaros idők miatt 
senkit sem küldhetett a székelyekhez, csak őt bízta meg, hogy 
tegyen meg minden lehetőt támogatásukra, míg csak Isten nem 
nyújt valami alkalmat, hogy biztosan elküldhessen valakit 
hozzájuk.

Ezek az 1566-iki tárgyalások, most pedig 1567. tavaszába 
vezet bennünket Gromo Erdélybe :

Itáliából való visszatérése után Gromo vagy 10.000 székelyt 
talált fegyverben. Lelkesítette őket hithűségre és kitartásra, fel
tárta előttük őszentsége kegyes szívét irántuk. És mivel János

50 3. melléklet.
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Zsigmond újra Itáliába akarta őt küldeni, a székely katolikusok 
Báthory Kristóf aláírásával megbízó levelet állítanak ki Gromo 
számára, hogy ügyük képviselője legyen Őszentsége, Morone,
Borromeo és Vercelli bíbornokok előtt.

Itt találkozik össze a gyergyói-csíki székelyek hagyománya 
a mi testőrkapitányunkkal. A gyergyóalfalusi István „szentéletű 
megyéspap“ összegyűjtötte és hitük védelmére szólította fel a 
gyergyóiakat. Csiksomlyóra vonulnak, ott a csíkiakkal együtt a 
Mária-kegyhelyen megerősítik lelkűket a szentáldozásban, egy 
ferencrendi lelkesítésére fegyvert ragadnak, hogy szembeszáll- 
janak a vallásukat elvenni akaró fejedelemmel. Az Udvarhely
től Csík felé vezető úton, a  nagy erdő egy tisztásán találkozik 
a két sereg61 és most lép közbe Gromo. Báthory Kristóf bíz
tatására végre négyszemközt tud beszélni János Zsig- 
monddal. Ez az első alkalom, amióta testőrszolgálatot teljesít, 
hogy Gromo egyedül találja a fejedelmet, mert Blandrata nem 
volt jelen. (Talán csak nem a 10.000 felfegyverzett székely 
miatt?) A z  Úristen oly erőt adott Gromo szavának, hogy János 
Zsigmond maga is elhatározta, hogy mindent meg fog tenni, 
hogy ő is kiengesztelődjék az Egyházzal, sőt elrendelte, hogy 
az ő nevében is írjanak V. Pius pápához. De a fejedelem e 
felbuzdulása igen rövid életű volt. A székelyekkel való össze
ütközés veszélye elmúlt, Blandrata újra előjött és nemcsak hogy 
átvette a fejedelem felett az uralmat, de még Gromo kezéből 
is ki tudta csalni és meg tudta semmisíteni a székelyek meg
bízó leveleit.

Csíksomlyón pedig még ma is megünneplik 1567. pünkösd 1
szombatját, a hithű székelység vértelen forradalmának ünnepét !

Gromo csalódva és teljesen kiábrándítva jött el Velencébe.
Látja, hogy János Zsigmonddal nincs mit kezdenie, nemcsak a 
török barátja, de határozottan a katolikusok ellensége. Látja, 
hogy összeomlott minden terve, hogy a fejedelmet a katolikus 
hitre visszatérítse és hogy őt a török szövetségtől elvonja. Semmi 
kedve sincs, hogy többé visszatérjen őhozzája ! Csak egy dolog 
miatt menne Erdélybe vissza, ha „valami oly becses dolgot művel
hetne, ami Isten dicsőségére és Szentegyház javára válnék, 
amire — úgy véli, — hogy most van itt a törvényes alkalom,“ 
amire őt „a keresztény buzgóság és Isten ihletése“ indítja I A 
szerencsétlen erdélyi fejedelem oly beteg, hogy amúgysem élhet 
sokáig. Gromo igen sok titkos dolgot tud Erdélyben. Ez az 
ország végveszedelemben forog, nemsokára teljesen ráteszi 
kezét a török. Nem bánja tehát, még ha e szent feladat életébe 
is kerülne, hiszen amúgyis felajánlotta azt Isten és az Egyház 
dicsőségére I Terveit nem akarja se papírra vetni, se mással 
közölni, csak ővele, Morone bíbornokkal. Engedje meg tehát, 
hogy fölkereshesse és megtárgyalhassa vele a módozatokat, ha 51

51 Erőss. A székelyek története 85.
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majd a kardinális jónak látja, közölheti legjobb szándéka sze
rint a pápával. E levelet Gromo egy igen kedves rokona viszi 
személyesen, a bíbornok adja a választ a levél vivőjének.52

Mi más ez, mint felajánlkozás a végsőkre 1 Nemcsak Bland- 
rata és Csáky, de János Zsigmond is nyilvánvaló eretnek, aki
nek megtérése — íme — lehetetlen, aki fegyverrel is kész fel
lépni, hogy a katolikus hitet kiölje országából, aki nemcsak 
szövetségese a töröknek, de mint az 1566-iki események is 
mutatják, kész rászabadítani a török veszedelmet a keresztény
ségre, sőt saját országát is ma-holnap elnyeli a török birodalom. 
Ez a törökbarát, eretnek fejedelem az In Coena Dormni-bulla 
kiközösítése alá esik, elvesztette tehát uralkodói jogait, zsar
nokká lett, vele szemben alattvalói nem tartoznak hűséggel és 
eugedelmességgel, ellene a régi középkori felfogás szerint, ami
ben osztozik a XVI. század katolikus és protestáns felfogása 
egyaránt, alattvalóinak joguk van fegyverrel is fellépni, sőt ha 
másként nem tudnak szabadulni tőle, a zsarnokot bárki is, 
mint a közösség, vagy egy felsőbb hatalom ítéletének végrehaj
tója, szabadon elteheti láb alól !53 54 55 Ez az a szent ügy, ez az a 
törvényes alkalom, ez az az ihlet, amiről itt szó van, amiért 
érdemes az életet is feláldozni, amiért — hite szerint — örök 
jutalom jár, amit azonban bizalmasan kell előkészíteni és 
végrehajtani !

Mi történt Gromo ajánlkozásával ? E fontos kérdésre, 
sajnos, nem tudunk kielégítő választ adni. Feltűnő dolog, hogy 
Gromo e júliusi levele külső lapján,64 a címzésen kívül, mely 
Gromo kezeírása, két más feljegyzés is van. Mind a kettő két 
különböző kéz írása, oly apró elmosódott írás, hogy Mons. 
Angelo Mercati, a vatikáni levéltár igazgatója, Mons. Guidi és 
Dr. Giusti levéltárnokokkal együtt voltak szívesek számomra 
alapos nagyítás után az egyiket megoldani.66 Ez azonban nem 
egyéb, mint egyszerű didascalia, rövid tartalmú összefoglalása 
a levélnek. Annál fontosabbnak kellene lennie a másik rájegy- 
zésnek, amely valószínűen legalább útbaigazítást adna, mi tör
tént tehát a levél vétele után ? Sajnos, e rájegyzéssel még 
a vatikáni levéltár világhírű szakemberei alapos megnagyítás 
után sem tudtak megbirkózni.56

52 15. melléklet.
53 Tőlem, Tanulmányok a zsarnokölés tanának történetéhez, Nagyvárad,

1914.
54 Arch. Secr. Vat., Concilio 33., 125 v.
55 Crede ehe non havendo risposte aile sue doppo il ritorno di Transil- 

vania ne si habia de questa — Mercati szerint lehetne ez is : ne se li da de 
questa — desidera conferir seco alcune cose impor(tanti) la risposta «i dia al 
portatore suo parente.

66 Hálás köszönet nékik ! (L. a következő oldalon !)
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De e rájegyzések is azt bizonyítják, hogy Róma Foglalko
zott Giomo levelével. Ez természetes is, hiszen V. Pius korában 
vagyunk, aki inkvizítor volt és mint pápa is nagy Figyelemmel 
kíséri a római Sant’ UFFizio működését, sőt udvarával maga is 
résztvesz az inkvizíció egy-egy aktusán.67 Jól tudja, hogy éppen 
az olasz eretnekek azok, akik az itáliai inkvizíciók elől kül
lőidre menekültek és ezek hozzák a legtöbb kárt külföldön a 
katolikus egyházra. Amint láttuk, éppen Erdély és szomszédja, 
Lengyelország is menedékhelyei az olasz eretnekeknek, a pápa 
tehát különös figyelemmel veszi fel az inkvizíció által a harcot, 
lefolytatja távollétükben pereiket, sőt ítéletet is hoz ellenük.68 
így biztos tudomásunk van, hogy Rómában a Campo dei 
Fiori-n Blandratát is távollétében mint veszedelmes eretneket 
in effigie — máglyán megégették.57 58 59 Hogy e Blandrata-per anyagá
hoz a mi testőrkapitányunk nem csekély részben járult hozzá, oly 
feltevés, amely szinte biztosnak látszik. Ha a római Sant’ Uffizio 
levéltára hozzáférhető lenne, a Blandrata-per magában is mily 
értékes egyháztörténeti anyagot nyújtana I Nem lehetetlen, hogy 
éppen 1556. őszén küldött fontos Gromo-levelek ott vannak az 
inkvizíció levéltárában és köztük a hosszú relazione-szerű 
jelentés Erdélyről.60

Ha biztos tudomásunk van arról, hogy a római Sant’ 
Uffizión egy Blandrata-per folytatódott le, el sem képzelhető, 
hogy Blandratával együtt János Zsigmond is ne szerepelt volna 
ugyanott. így Gromo 1567. júliusi ajánlkozásának visszhangját 
vagy folytatását is ott kellene keresnünk, János Zsigmond eset
leges perében egy kiközösítő bullának is kellene szerepelnie, 
de ez az erdélyi fejedelemnél nem aktuális, hiszen még Erzsé
bet angol királynő ellen is csak 1570-ben adják ki február 25-én 
a Regnans in excelsis bullát.61 Az erdélyi fejedelem pedig a

57 Pastor, id mű VIII. 219—227.
58 Pastor, id mű Vili. 277— 278.
59 Tőlem, Magyar inkviziciós perek Velencében, 11.
50 Lehetnének még Gromo-levelek a vatikáni levéltár különböző fondo-in 

kívül még az Archivio Bonelli-ben, mely levéltár a Firenze közelében levő 
Signa község Villa de Selve-ban van magántulajdonban. Sajnos, tulajdonosa 
nem segíti elő a tudományos kutatást.

61 A. 0. Meyer, England u. d. Kath. Kirche, 72.
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török alattvalója, az ő megbuktatása, ha nem sikerül őt Ií. 
Szulejman halálakor kiugratni a török szövetségből, esedékes 
akkor lehetne, ha a pápai diplomácia összehozza a nagy török- 
ellenes ligát. A török birodalom bukásával bukik a protestáns 
Erdély is.

De ha Erdély csak mint a török birodalom része érdekli 
most a pápai diplomáciát, az erdélyi fejedelem személye fontos 
abból az szempontból, hogy János Zsigmond anyja révén a 
kihalás előtt álló Jagello-Házzal rokon és igényt tart Lengyel- 
ország „szentséges trónjára“. 1567. október elsején Rómából 
utasítást kap a lengyelországi nuncius, igaz é az a  Birodalom
ból jövő hír, hogy János Zsigmond a lengyel trónra jelöltetné 
magát ? Ha igaz, mindenáron meg kell akadályozni I Majd 
november 15-én, mintha csak Gromót hallanók, parancs megy 
Varsóba, akadályozza meg a nuncius ezt az országgyűlésen, 
mert lehetetlen, hogy a trón egy nyílt eretnek és a török 
szövetségese kezére kerüljön ! 62

János Zsigmond házasságának kérdése egész haláláig 
foglalkoztatta nemcsak őt, de a diplomáciát is. V. Pius még 
1570-ben is azon dolgozik, hogy Mária, V. Albert bajor herceg 
leánya legyen a felesége és hogy ezzel megindítsa Erdély 
rekatolizálását. János Zsigmond utasítja bécsi követét, Békést, 
semmiképpen se menjen e házasságba bele, mert ő nem akarja 
elhagyni unitárius hitét és Mária hercegnő túl fiatal hozzá, 
még csak 18 éves.63 Szó van egy jülich-clevei hercegnőről is, 
de ez nem tetszik János Zsigmondnak és csak németül beszél. 
Ez bizonyára Mária Eleonóra, aki 1572-ben Albrecht Frigyes 
porosz herceg felesége lesz 04

Sokkal fontosabb az a terv, amelyet 1569. őszén a Porta 
vetett fel, amikor Mohamed Szokolli nagyvezér du Bourg francia 
ügyvivővel tárgyal, majd Machmud bejt is elküldi Francia- 
országba, hogy rávegye IX. Károlyt, hogy Margit hercegnőt, a 
a későbbi „reine Margot“-t, összeházasítsa János Zsigmonddal. 
Ez a frigy török oltalom alatt biztosíték lett volna a Habsbur
gok ellen, mert a török e házasság létrejöttekor Moldvát és 
Havasalföldet is oda akarta adni, sőt megszerezte volna János 
Zsigmond számára a lengyel koronát is. így keleten egy 
törökre támaszkodó protestáns nagyhatalom alakult volna, 
amely veszélyeztette volna a középeurópai Habsburg-biro- 
dalmat.65

Megindulóban van V. Pius, II. Fülöp és Velence leszá
molása a törökkel. Két világnézet méri össze erejét. A

62 Arch. Seer. Vat., Nunz. Polonia 1., 58 r ; 59 v—60 r.
63 Fraknói, Magyarország összeköttetései 132. ; Istvánfíy, Hist. L. XXIV. 

1571. év ; Spener, Sylloge Gen.-Hist. 377.
64 Platzhoft Gesch. d. eur. Staatssystem 138.
65 Pajewski, Turcja wobec elekcji Walezego, 4—7.
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pápai diplomácia már mindent megpróbált, hogy János Zsig- 
mondot visszarántsa a töröktől, de beleszólt 1571. március 14-én 
— a halál. Ez a halál nagyobb vereség volt a törökre nézve 
még Lepantónál is, itt bukott meg a török-protestáns Keleti 
tengerig felérő nagyhatalom terve. E nagyhatalmi terv végig 
kísért majd Erdély történetén Bethlen Gáboron keresztül II. 
Rákóczy Györgyig és ebbe bukik bele a szerencsétlen lengyel 
vállalkozás után az erdélyi fejedelemség is.

Még Gromo további sorsa érdekelne bennünket, sajnos 
azonban 1567, júliusa óta újabbat nem tudunk felőle.

Dr. vitéz Kárpáthy-Kravjánszky Mór.

MELLÉKLETEK.

1. — 1564. március 18. — Venezia.
Gromo levele Morone bíbornokhoz. Értesíti, hogy János 

Zsigmond testőrség fogadására akarja szerződtetni ; kérdi, mit 
tehetne a katolikus ügy érdekében. — Arch. Secr. Vaticano, 
Concilio 33., 47. r-v. — Eredeti.

Ill-mo et R-mo S-r mio sempre Osser-mo.
Il desiderio mio fu sempre di drezzare tutte l’operationi 

mie ad honore di Christo et della Santa fede Catholica anchora 
che il Mondo la Carne e’I Demonio m’habiano in ciò di con
tinuo fatta crudel guerra ; Tal desiderio dalla Bontà de jddio 
perseverato in me sempre, m’apper-se tal signaliata via in 
jnghilterra nel tempo eh’ el Beatt-mo Papa Paulo 3-o in questa 
vita mortale vivea, io riducessi a tal termine il Ser-mo Re 
Henrico 8-o che dui soli mesi che piu havesse vissuto era 
de me á  divotione di S-ta ridotto ; Hora di novo rapresentan- 
domi un altra occasione signaliata im (!) benificio di essa 
Chat-a Chiesa, non mi sono possuto continere di non farne 
motto á V. S. Iil-ma si per Γ anticha et sviscerata servitù mia 
verso quella, come per conoscerla un Specchio d’ogni Christiano 
Costume et degna per la sua essemplare et Santissima vita 
d’ogni altro Impero ; Il Ser-mo Gioannj 2-o Re di Transilvania 
Successor di Polonia et Eletto d’Ongaria havendo rissoluto di 
volere per sicurezza della Vita sua et altri suoi honoratj dissegni 
200 fanti Italiani et 100 Cavallj á guardia della sua persona
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ha fatto eletione di me al carico de detti Fanti1 la ove che 
havendo io notitia come la persona sua vive Chatolicamente 
Serbando tutti gli ordeni da S-ta Chiesa statuiti ma che com
porta tutto il suo Regno vivere á muodo contrario desiderando 
io morire bisognando per la Santa fede di Christo : et sapendo 
quanto V. S. Ill-ma sia altre volte statta amicissima del Ser-mo 
Gioanni Primo Padre di Questo ho voluto dar á quella aviso 
come da Questa Presenta Maestà si trasferisse uno divoto á 
S-ta Chiesa et di se stessa desideroso di fare tutte quelle buone 
operation! che á fidel Christiano : all’honore di gentil huomo 
soldato et benefitio di Quel Ser-mo Re, ai cuj servitio mi dono 
si convenghi; Però se la Prudentissima bontà di V.S. Ill-ma 
conosce in conto alcuno oltre quello che Iddio degni inspirarmi 
eh’ io possi in ciò fare qualche profitto, La suplico per via 
(47v) de Mons-r R-mo di Ceneda tutto devot-mo delle preclar-me 
virtu de Quella degni avisarmj et commendarmi, tenendo certo 
che piu sviscerato et fidel servitore delle sue divine qualità 
non potria trovare, con il che non mi occorendo per hora altro 
con ogni riverente humilité alla buona gratia di V. S. Ill-ma mi 
racomando pregando sempre N ro S-r Iddio per la felice con
servatone et essaltatione Sua ad honor dell Alt-mo iddio et 
beneficio della Christiana Republica. Di Veneto il 18 Marzo 1564. 

Di V. S. Ill-ma et R-ma
Humil et fidel-mo Servitore 

Gio : Andrea Gromo.

2. — 1564. december 2. Venezia.
Gromo levele Morone bíbornokhoz. Visszaérkezett Erdély

ből, tapasztalatai János Zsigmondot illetően, a katolicizmus 
érdekében két kiváló pap küldetését ajánlja, bővebb levelet 
ígér. — Archivo Secr. Vaticano, Concilio 33. 134 r — 135 r. — 
Eredeti.

Ill-mo et R-mo S-r mio sempre Osser-mo.
Non poteva essere la risposta di V. S. Ill-ma fatta alle lettere 

mie Piu secondo il mio cuore di quello eh’ ella é statta, et 
doppoi i debiti ringratiamenti che convengono a tante humanita 
vengo ad obedirla dicendo che due (vie reputo atte per le 
quali può esser condotto a glorioso et christianissimo fine il 
negotio della Religione in Transilvania e in quelle altre parti 
possedute dal Re Giovanni 2-o mio Patrone l’una con trovar 
modo di mandare a S. M.-ta in nome dii Sommo Pontifice uno 
o dui sugetti rarissimi, l’uno de quali la rapresentasse come

1 Hibás tehát a Compendio német fordítójának véleménye. Compendio 
id. h. 51. old. 2, jegyz.
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nuntio, l’altro che fusse della medesima qualità ma dottissimo 
nelle disputationi delle opinioni che vanno hoggi di atomo tra 
quelle genti, et vorrei che’l primo havesse dii homo di stato 
et valesse nella eloquentia della lingva Italiana, costumato et 
di conversatione amabile, l’altra via seria che questi dui sugetti 
signallati senza mostrar depender da S. S-ita venissero a Tempo 
eh’ io conduro la guardia Italiana per la Regai persona di 
S.M-ta et havenessero ambi dua comissione da S. S-ta di 
scoprirsj in quel modo Paresse e quella ogni qual volta havessi 
persuaso il Re ad accettarli, il che mi da l’animo fare con li 
mezzi ch’io per la segvente posta scriverò piu a Pieno non 
havendo hora tempo a ciò conveniente.
( 134v) Se S. S-ita col consilio di V. S. Ill-ma se rissolvera di 
tener il primo mezzo faccia elletione de chi che sia che non 
pottra se non essere Sapientissima se si ha da Tenere l’altro 
mezzo, Io Riverentemente raccorderò dui honorati sugetti a 
questo si Importante bisogno ; Ambi veri chatolici et che vivono 
nel grado de Religiosi; il Primo Taccio per hora quali ha una 
Abatia In comenda virtuosissimo gratiosissimo et homo c’ha 
manezato stato In Vero et specialmente nelle parti di Hungária 
l’altro é lettore in San Dominico in questa cita Frate Dottissimo 
et Profundo nelle Scientie experto nel(le) disputationi il che 
occorera fare inanti il Re et sua corte II nome di questo é il 
Padre fra Gabriele da Venetia

vorrei dire le ragioni che mi movono ad havere queste 
speranze di retirare questo Re alla vera Religione dalla quale 
é quasi Partito solo da Aprile prossimo Passato in qua et vorrei 
similmente dirli i nomi di quelli che mantengono la fede vera 
in quelle parti ma essendo necessitato per vera Jntelligentia 
far longa digressione sopra tutto quel Regno posseduto dal Re 
Gioanni 2-o mi rissolvo lasciarlo alla segvente Posta et fra 
tanto con comodità descriverò il Tutto oltre ch’io con Mons-r 
R-mo Nuntio come a quello che degnamente rapresentando 
in questa cita la S-ita di nostro S-re é conosciuto non solo da 
me ma da ogni vertuoso spirito di queste Parti (135r) Capa
cissimo Prudente circonspetto et dignissimo d’ogn’altro et 
signallato manezzo, et che Parla di V.S. Ill-ma con summa 
Riverentia et amor sempre, Di Venetia il 2 xbre 1564.

La partita mia per Transilvania non sera fin alla prima 
vera per conto mio ma occorendo per interesse della Sedia 
apostolica son Paratissimo á Tutte l’hore in Transilvania et 
in ogn’altro luoco andare.

Di V.S. Ill-ma et R-ma
Humil et devot-mo servitore 

Gio. Andrea Gromo.
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3. — 1564. december 9. — Venezia.
Gromo levele Morone bíbornokhoz. Leírja Erdély földrajzi, 

néprajzi, politikai, társadalmi, katonai és vallási állapotát. Hogyan 
lehet a fejedelem révén a katolicizmusba visszavezetni az orszá
got ? — Archivio Secr. Vaticano, Concilio 33. p. 90 r — 96 v. —

Ill-mo et R-mo S-r mio sempre Osser-mo.
Continuando per fine della risposta che delle prudentissime 

et benignissime lettere di V. S. Ill-ma mi soviene, dicco, che 
per chiara Jntelligentia dell’Jmportante negotio da me con ogni 
sincerità Proposto mi par conveniente manifestare cinque cose : 
La prima il sito: La grandezza et qualità dii Regno hor Pos
seduto da questo Re Giovanni elletto D’Hungaria Croatia etc. 
La 2-a : La divisione di Tal Regno si dii Paese come dille 
fationi ; La 3 a : di quanta Importanza sia quel Re con suo 
Regno : La 4-a : le Ragioni et cause che mi muovono a spe
rare la salute di questo Principe et suo stado; La 5-a: Tutte 
le vie che io ritrovo per le quali questo da Jddio Jnspirato dis
segno venga al suo conveniente et christiano fine.

Quanto Adunque al sito : grandezza : et qualità di Tal 
Regno Dicco che Dalla Parte ver sirocco Passato il Danubio 1 
e Varsava Terra grossa aperta dii Turco oltre detto fiume2 
longi da questa circa 2, m. Italiana comincia il stato di questo 
Re : et Tirando ver Ponente Per Passo strettissimo et difficile 
si estende per la Valachia citeriore fino al forte Passo chiamato 
da alcuni le porte di Ferro et da altri le Porte di Marmoro 
Perciò che oltre che ivi é il Monte tutto di finissimo Marmo 
bianco. Tutto coperto di foltissimo bosco al Piano di quello in 
una alta et oscura valle corendo un fiume 3 (90 v) Piu per li 
grossi et molti sassi che per l’altezza dell’acqua inaccessibile 
soleva ancho esservi uno fortissimo Castello. Tutto di Tal marmo 
hora di modo distrutto che appena se ne vede alcun vestiggio 4 ; 
Fin a questo luoco oltre il quale s intra In Transilvania sono 
dal confine di (?) Turco circa 14. m. Hungari: ogn’uno de quali 
é m. 7. grossi Italiani ; In detto Paese sono molte Terre grosse 
aperte: ville et anche castelli et cita; le Principal Terre sono 
Logos 5 Terra grossa aperta Per mezzo la quale Passa il Ternis

1 Velencéből a királyi Magyarország kikerülésével Erdélybe Ragusán át 
vezet az út a török birodalmon keresztül.

2 Orsóvá, a Compendio szerint 1542 óta török kézen (Archív des Vereins 
für siebenbürgische Landeskunde, Neue Polge, II. 5—6. — Rövidítve ezentúl 
Így idézem : Comp. id. h. 5—6.)

3 Cserna folyó.
4 Talán Ruszka, Mehádia és Karánsebes között. Comp. id. h. 15.
5 Temesvárt, Lippát, Karánsebest és Lúgost a török 1562-ben foglalta el 

Ferdinántól. II. Szulejmán azonban Lúgost és Karánsebest Petrovicsnak adja, 
hogy onnan szervezze meg Erdélyben Jzabella és János Zsiginond visszahoza- 
talát. Szentmártoui, János Zsigm. 66. 78., Lugos várát János Zsigmond építi, 
Comp. id. h. 8.
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fiume navicabile. quale mezza giornata sotto Belgrado intra nel 
Danubio, dentro questa Terra (c’é) una Roccha con diligentia 
guardata Per esser alle frontiere di Giula Fortezza Grossa et 
ben munita dell Imperator Et di Temisvarro et lippa Fortezze 
Turchesche. La La (I) Principal et metropoli di Tal Paese é 
charasebes0 Terra grossa murata con Borghi ampli ma le case 
di legno già altre volte dall’espertissimo Gastaldo fortificata ; 
Questo Paese ha grandissimi boschi in monte e in Piano et le 
Pianure Per il piu de bellissimi Pascoli et Percio di armenti et 
cavalli copiosissimo, ma non molto poi di formenti, ó altri grani 
abond(ante) benché pero per suo uso ne habbia.

(91r) Dal detto Passo Jntrando In Transilvania si trovano 
molti Castelli et ville con bellissime fiumare di non difficil 
guado t?) ; et quasi nel Principio si Trova Gradista7 Già cita 
bella hora villa ove ancho si vedeno molti fondamenti delle 
mura ; Longi da questa dui m. Pur Hungari si Trova la Torre 
di Santa maria8 fatta da Romani sopra un monte che discopre 
diverse valli che concorrono in quel Bel Piano a Pie dii qual 
monte si miscono dui fiumi9 non navicabili ben che assai 
grossi, Da questa Torre lasciando circa un m. D eva10 cita con 
castello fortissimo a mano sinistra si va a Sassavaros11 cita 
Sassona non molto grande ne forte ma lieta et mercantile con 
una Roccha non forte ; Di qua Passando Tre ville ; et guazzo o 
giavarin che si chiami il castelto ove il Cardinal Varadino fu 
morto,12 Passando il Fiume Marosso Navicabile si ariva ad 
Alba Giulia 13 hora cita Regale Altre volte fortificata dal Gas
taldo, non molto grande ne bella di case, ma lietissimo sito 
anticha Terra da Romani fabricata ove alcune anticalie di 
muralia si Trovano, Qui nella chiesa chatedrale al Palazzo 
conticua (I) si celebrano le messe et altri officij consueti della 
Santa chiesa chtw’ol Ca.

6 Gromo Vaiaci. Citeriore, vagy Cisalpinának nevezi a régi Szörényi 
bánság innenső részét YCh r1 , Karánsebes. Castaldo erősítette meg, sok ma
gyar nemes család lakik 1 " e. Comp. id. h. 7—7, 52. o. 14. j.

7 Várhely, a dák Za uiszegetuza és a római Ulpia-Trajana. szláv neve 
Gradistye, Comp. id. h. 8. ós 52. 0 . 1G. j.

8 Boldogfalva, valamikor a rómaiak völgyzáró erődje. Hátszeg alatt. 
Comp. id. h. S. és 52. o. 17. j.

9 Sztrigy folyó.
10 Comp. id. h. 17—18.
n Comp. id. h. 8. 17— 18. 28
12 Vine, Alvine, a Maros onnantól hajózható, Comp. id. h. 17. és 56. o.

55. j.
13 Gyulafehérvár. A Compendio hibásan mondja Zarmuznak Apulum he

lyett. Latin nevét tévesen eredezteti Marcus Aurelius anyjától Júliától, Apulum 
helyett. Az Alba Julia név a magyaroktól ered. Comp. id. h. 18—19. és 56. o. 
62—63. j.
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(9lv) Et Per abreviare questa descritione non Toccando 
Tante Particolarita Per hora ; Dicco che dalle porte di Ferro 
fin al confine di Moldavia ver Mron et Tramontana11 et all’ 
uscita di Transilvania ver Ponente che s’Intra in Hungária et 
Polonia esser circa 40. m. Hungari ; In detto Tramito sono 
amenissime Pianure non meno che fertilissime di Tutte quelle 
cose copiose che a viver humano necessario sia : Montagne 
la superficie delle quali abondantissime di formenti : sono 
similmente di milio canapo lino et d’ogni sorte di legumi dentro 
poi le viscere di quelle Amplissime minere di finissimi ori 
Argenti sodi, et argenti vivi: Ferro: Sale Belissimo : solfere et 
cenaprio ; et in fine tanta copia di Vetualie che il formento di 
Tutta bellezza et bontà si ha per marchetti vinti il staro venitiano : 
ovi dieci al marchetto : un Polastro il marchetto dui marchetti 
una Gaiina et dui quattrini oncie (?) 18 di carne scannata ; 15 
Vi sono le infinite cita Tutte Sassone mercantesche amene et 
sanissime, colosvar:16 Bistricia : 17 Segesvár:18 Meges : 19 Cibino:20 
et Corona,21 oltre Sassavaros sudetta.22 Di queste cibino Capo 
di Tutte et Bistricia sono per natura inespugnabili le altre 4 
atte con l’arte a farsi fortissimi ; l’ultima non é di speranza 
alcuna di diffesa vi sono poi assaissimi castelli et Terre grosse ; 
confina con l’abondantissima Valachia ulteriore23 ver Greco 
et levante.

(92r) Questa é dominata da uno Petrazzo21 giovine di

’4 Garbino-délnyugati, Tramontana-északi, Greco-keleti, Scirocco-délkeleti 
szél, Gelletich—Sirola—Urbanek, Olasz-magyar szótár 187., 424., 197.. 3G1. A 
szelek irányjelölésre szolgálnak, erre Nuovo Dizionario della lingua Italiana 
IV/2, 1783.

15 Staro, velencei ürmérték gabonára stb., a marcheAio bizonyára a marca 
minoris ponderis-erdélyi márka, amely mint mare,".» poncVvis Transilvani 20G 
7682 g-os súlymérték. Van besztercei, kolozsvári, r admi, szebeni márka, Hóman, 
Magyar pénztörténet 669—671. Quatrino a dénár »lelyett, oncia a libra-font 
(súly) 1/12. része. Nuovo Diz. III. 602.

16 Comp. id. h. 22.
17 U. o. 24.
18 U. o. 25.
1» U. o. 25.
20 U. o. 26—27.
21 U. o. 30—32.
22 L. : 12. jegyz.
23 Valachia Transalpina, Havasalföld.
24 Jorga, Gesch. d. rum. Volkes I., valamint Storia dei Romeni nem említi.

Az utóbbi kronológikus táblája szerint II. Péter 1559 szeptembertől 1568 júniusáig 
uralkodott Compendio : „A túloldali Oláhország, ezt Petrascu, körülbelül
22 éves iiatalember, vagy jobban mondva az ő férfias lélekkel megáldott anyja, 
aki fiát, mintha csak közönséges alattvalója ’enne, tartja uralma alatt.“ ld. h. 6.
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circa 19. anni, quale é vilissimo d’animo, et la Matre25 26 
impudichissima ma d’ingegno virile il Tutto governa ; Metterà 
detto Paese 200,000 "r’ cavalli in essere ; li huomini Poltronissimi 
ma li cavalli in eccelentia boni27 non hanno arme da fuoco 
ne fortezze, ma la sicurezza di questo dispoto é il gran Turco 
quale grosso Tributo cava da detta matre et filiolo ; costoro 
vivono sotto la Religione Greca’; Il Dominio loro si estende 
dalli confini di Transilvania ver Garbino fin sul Danubio : Di 
la volgendo ver levante a 2-a dii fiume a mano (?)andra Tira 
fin sul Mar Maggiore, Dall’altra Parte Iasciandi la Servia, Alla 
istessa Parte ver Tramontana confina questo Regno con Mol
davia della quale con le spalle di esso Re Già fa un anno 
Alessendro hora Dispoto Privo della vita et dii stato Stephano 
Eraclio Posto in Posesso Da Ferdinando Imperatore.28 Questo 
Paese ancho é Abondantissimo da se ma estenuato dalle novità 
de soi Principi quali scacciandosi ho l’un hor l’altro hanno 
quasi distrutto Tal Paese. Di questo si potria cavare fino 30,000 
bravi huomini su bravissimi cavalli, Dalli confini di Valachia 
ulteriore ove si estende il contado di Fogaras Dominato da 
Gabriel Mailad 29 creato di Ferdinando Imperatore fra montagne 
altissime Tirando ver Ponente confina con l’Hungaria et vi 
sono di Traverso milio di m. 30. Hungari.

(92v) Dalli confini di Valachia ulteriore ove si istende il 
contado di Fogaras fra Montagne altissime Tirando ver Ponente 
confina con l'Hungaria et vi sono di Traverso milio di m. 30. 
Hungari ;30 Detto contado é Posseduto da Gabriel Mailad creato 
di Ferdinando Imperatore di Religione Piu presto chatolicha 
che altro ben che non molto sincero.31

Oltre detto Paese di Transilvania et Valachia citeriore

25 E nőről Jorgánál semmit sem találtam fenti két müvében.
26 Elírás 20.000 helyett. Compendio : „Minden nagyobb megerőltetés nél

kül tudna 30.000, sőt több lovast is kiállítani.“ Id. h. 46.
27 A 20.000 főből álló lovasságot jellemzi : az emberek értéktelenek, a 

lovak kitűnőek.
28 VII. Tomsa István moldvai fejedelem 1563 aug. 7—10. óta 1564 már

ciusig, meghalt májusban, ntána IV. Lapusneanu Sándor 1564 októbertől 1568 
május 5-ig. Jorga, Storia dei Romeni 432.

19 Mayláth István fia. Atya fogarasi oláh származású, II. Lajos konyha- 
mestere, kitűnő katona, János király erdélyi vajdának nevezi ki, Ferdinand 
pedig neki adja a fogarasi várat és uradalmat. A két király közt megalapítja 
hatalmát, mig a török Petru Rares moldvai vajda által elfogatja és hosszá rab
ság után a Héttoronyban végzi életét. Fia, Gábor, Ferdinand udvarában nevel
kedik és folytatja apja kétszínű politikáját. Compendio 29—30, 61. o. 101, j., 
64. o-, 128. j.

30 Gromo itt felesleges ismétlésbe esik.
31 Nem teljesen megbízható katolikus, Compendio id. h. 40.
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Possiede questo Re su la boccha verso Hongaria Sagmar : 32 
et bagna33 ove sono abundantissime minere di oro Jndi 
scacciatone Balasso Suo Ribello ; 34 35 Poi Toccai : Hust : Moncag : 
Varadino cita et dobercen : 85 con Tutto il Piano sin sule Porte 
di Cassovia ricuperato dal. 30. di Julio prossimo passato fin 
hora, et questo basti haver detto piu succintamente c’ho possuto 
dii sito grandezza et qualità di questo Regno. Quanto alla 
Divisione dalle sudette Parole si può in Parte comprendere 
esser diviso In Tre Parti quanto al sito : Valachia citeriore : 
ciò é Transiivania36 37 38 39 et Hungária la prima dentro le Terre grosse 
é habitata da Hungari : ma le ville Tutte habitate da valacchi,'1' 
et questo non solo in ditta Valachia ma nelle propria Tran- 
silvania : essendo il proprio di Tali Valacchi di cultivar Terreni 
et levar armenti, vivono sporcamente et sono gente brutta si 
huomini comme donne di costoro Puochi sono soldati et se ve 
ne riesce alcuno, fe il mestier a Piedi, La lingva loro si chiama 
Romanza, o romanescha, et é quasi un latino macaronesco ; 
si Tengono discesi da colonie Romane : la legge et Religione 
loro é Greca. Questi infine sono come contadini delle altre 
due nationi. La 2-a Parte di Regno é quella che vien detta 
Transilvania, serata da altissimi Monti boschi Per 4 bocche sole.

(93r) Et queste difficilissime di adito et accessibile ; ma di 
Moldavia et Valachia ulteriore che distende ver la cita corona 3h 
a fronte della quale sono dui forti castelli Terschio31’ uno et 
l’altro Rosenof40 chiamato una verso Polonia et Hungária ove 
scorre il grosso fiume Tibisco et ove Toccai : Hust : Moncag : 
et hora Sacmar et bagna fanno Fronte una verso Temisvarro 
et lippa dominati dal Turco ove Deva et il grosso Fiume Marosso 
difende il Passo et una verso Valachia citeriore ove prima si 
Trova le due grosse Terre charasebes et logos : poi il fortissimo 
Passo di Porte di Marmoro,41 Dentro questo sito vi sono oltre 
questi valacchi come ho detto Tre altre sorte di nationi la prima

32 Compendio id. h. 10.
33 Nagybánya—Rivuli Dominarium, Compendio id. h. 10.
34 Ugyanott.
35 Tokaj : Compendio id. h. 10., Huszt : u. o. 11, 22., Várad: u. o. 9,

22, 26.
36 Felületes stilus. L. : a 6. jegyzetet. Jorga : Storia dei Romeni 138.
37 Compendio id. h. 7—8. Az oláhok jellemzése u. o. 13—14.
38 Brassó—Kronstadt, Compendio id. h. 32, 65. o. 142. j.
39 Tőrcsvár, Compendio id. h. 32, d5. o. 142. j.
40 Rozsnyó, Compendio id. h. 32.
41 Gromo négy fronton látja Erdélyt veszélyeztethetőnek : a) Brassó felől 

ott Tőrcsvár és Rozsnyóvára véd, b) a Felső-Tisza felöl, ahol előbb Tokaj, 
Huszt és Munkács, most pedig Szatmár és Nagybánya uralkodnak, e) Temes
vár és Lippa felől, melyek ellen Déva és Maros védnek, d) délnyugat felől 
Karánsebes, Lugos és a hatalmas Vaskapú nyújt biztonságot.
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sono Hungari veri42 et di questi sono due sorti luna Nobili 
Pheudetari quali Tutti sono Signori et fanno tutti il mestier della 
militia a cavallo ; et questi sono sparsi per tutto il Regno niuno 
Tale nelle cita habitando : ma ogn uno chi alle proprie case 
in ville et chi apresso i gran Baroni et Tutti sono benissimo a 
cavallo con celate43 da fante a Piedi Targe 44 pontide : scimitare 45 46 47 
Stocchi40 longi et sodi : manarini : 4' et molti di loro archibusetti 48 
da Ruotha et o camise di maglie grossa, o arme da fanti a 
piedi Per difesa

Questi sono il Piu di loro Luterani : alcuni Ugonotti : et 
anche molti chatolicj ; vivono nelle loro case senza molti orna
menti et il loro dormire senza letti ; et il piu di loro verstiti,

(93v) L’altra padre sono li popoli habitanti in ciculia49 50 51 
fatti Nobili Tutti anticamente per privileghij delli Re loro, 
essendo questi anchora che alcuni lavorino Terre si chiamano 
Nobili ben tra loro anche vi sono Persone di honorata riputa- 
tione, ma non hanno capi et per esser ogn’uno di loro 
onestamente di beni di fortuna comodato puochi vanno di 
volunta alla guerra dicco Pochi rispetto al grande numero loro, 
In questa Parte Tutti sono Chatolici : et vi sono Frati et Preti, 
non vi sono cita alcune, ma Terre grosse aperte et ville buone, 
tuto é, che già son dui anni che’l Re li ha Piantate due brave 
fortezze nel mezzo guardare a loro spese60 et questo per una 
ribellione nella quale già fa presso il Terzo anno contra esso 
Re si Trovorno delle proprie loro force con 50.000 cavalli, ma 
per non haver capi fuorono da Pochissimi soldati rotti et disipati. 
E Paese abundantissimo di . cavalli armenti et grani non molti 
vini Tra loro habita numero grande di cingari61 de quali si 
servono Per lavorar le Terre, Infra di questi hora di suprema 
riputatione é Paulo Paulo (!) Berci52 huomo chatolico vero 
quale essendo quasi per rendersi alla fede Ugonotta Tratto 
da falsa intelligentia a lui et soi colleghi datta che Tutto il 
resto di cristianità era a S-ta chiesa ribellato et fatto certo 
della verità da me Tutto consolato ritorno al suo Paese con

42 Compendio id. h. 11.
43 Calata =  elmo, sisak. Nuovo Dizionario della lingua Italiana 1/2.1326.
44 Pajzs fából vagy bőrből, u. o. IV/2, 1356.
43 Egyélű, rövid, egyenes kard, vége felé kissé hátra hajlik, u. o. IV/1, 658.
46 Négyélü tőr, u. o. IV/1, 1222.
47 Fokos, u. ο. ΙΠ/1, 59.
48 Puska, u. ο. I. 563., archibugio alla ruota — két kerék tengelyére 

szerelt nehéz puska, célzás térdelő állásban.
48 Compendio id. h. 11—13.
50 Székelytámad. Székelybánja, köznyelven Zabolavár. Erőss : A széke

lyek története 81—84.
51 Fontos a cigányok történetére : Compendio id. h. 15.
52 Compendio id. h. 41.
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/
fermo proponimento di mantenere ne soi Populi la solita vera 
et sicura Religione.

(94r) La 3-a natione et fatione di Transilvania sono li 
Sassoni53 Popoli Germani venuti ad habitare già é gran Tempo 
in Tal Paese: questi hanno la mera lingva et Tutti li costumi 
vestire et cibarsi alla alemana vivono in casa molto Politica- 
mente (!) Tutti sono di beni di fortuna accomodati ma un Piu 
dell’altro Posseggono le sette cita sopradette de quali loro 
istessj vogliono la custodia et vogliono il carico et utile di 
Tutte le entrate et beni comunali dando al Re solo i soi 
Pheudi ordinar] et mantenendo quelli oblighi quali antichamente 
li sono statti statuiti La loro falsa Religione é quella Instituita 
da Luthero non tanto differente dalla vera quanto la maladetta 
Ugonotta Questi sono in vero la piu potente fatione di quel 
Regno si per il dinaro di che sono copiosi come per le cita 
galiarde et forti che possegono.

Dalla natione Valacca: nascono dui specie di Soldati a 
Piedi una chiamata Drabanti quali servono con archibusi o 
arme d’Hasta54 et con scimitara Tutti disarmati Pur alcuni 
con monioni et questi fanno li sentinelle et guardano le porte 
delle fortezze ne sono molto valorosi in batalie, L’altra si 
chiama Edoni o Educchi55 quali per ordinario stanno alle 
strade rubando et quando vanno alla guerra Portano nome di 
Talmente bravi che non stimino la morte, ma combattono dis
peratamente senza ordine, hanno il piu di loro alcune arme 
inhastate con ferri longe come spedi da cingiari L’Asta longa 
circa 8 in X. Piedi al piu grossolose non Polite et Portano 
scimitare et manarini con alcune mazotte inchiodate56 quali 
slancino et fanno gran botta contra il nemico.

(94v) Con queste due Militie si accompagnano assai 
Cingari de quali numero grosso é in quel Paese et questo é 
quanto di Transilvania circa le fationi ho raccolto.

La 3-a Parte di Tal Regno é mera Hungara ove oltre 
quello che ha aquistato dal 30. di luio prossimo passato che 
Ruppe et scaccio balasso Possedeva Varadino : et Dobercen 
cita grosse mercantesche et forti con Tutto il Teritorio loro.

Hora sicome questo Regno ha In se queste diversità di 
nationi et leggi cosi apresso quella Maestà sono i loro capi et 
fauttori ma non vi essendo dalla chatolicha alcuno Intelligente 
nasse che questa a Puoco a Puoco resti abandonata, Et Tanto

53 Ugyanott.
54 Lándzsa, alabárd, Nuovo Diz. d. I. It. I. 600., oláhoknál feltüzött kasza
55 A „valach“ néven a hajdúknál nem oláh, de rác pásztor értendő· 

Győrffy : A hajdúk eredete, Prot. Szemle 1927, 133—141. A hajdúk ezredese 
ekkor a göröghitü Csák György, alatta szolgál Bethlen János és György, 
Compendio id, h. 40., 59. ο., 89. j.

56 Szegekkel megvasalt buzogány. Nuovo Diz. d. 1. It. ΠΙ/1. 156.
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Piu per La Iutherana Essendovi Michel Chiac57 58 lo gran Canc.iliero 
Dottissimo Per la Ugonotta Georgio Blandrata68 Phisico da 
Saluzzo nella cui medicinal arte Tanto S. M-ta confida che’l ha 
fatto il piu secreto consiliero che habbi et da questo (apresso 
il quale di continuo sta un schiuma di Heretici Gioan Paulo 
alciatto da Scivigliano59 60 chiamato) si é lasciata guidare a 
lasciar la messa da alcuni puochi mesi in dietro che prima 
soleva udirla ogni giorno, Della Religione Valaccha non é 
contrasto alcuno : Della chatolica Santa Religione ben vi sono 
Li dui Signori Fratelli battori Primi favoriti di S. M.-ta et il S-r
........................Maior Domo00 ma senza alcuna cognitione di
Sacre lettere, uno de detti S-r Fratelli Christophoro si chiama 
quale sempre dorme nella camera Regia et Magna con S. M-ta 
L’altro chiamato Stephano61 é Generale della Cavalleria á 
confini (95r) D’Hungaria, et é uno de principali di quelli c’ 
hanno fatto l’Impresa di Balasso scacciandolo dii Regno,
Questo Signor Christophoro (discorendo secretamente tra noi) 
mi ha detto essersi il Re piu volte doluto di non poter havere 
uno paio di huomini bene Instrutti nella Dottrina chatolicha, 
et questi dui Fratelli sempre seriano prontissimi ad ogni favore 
per guadagnare il loro Re alla fede vera dalla quale non é 
Pero in tutto deviato il che comprendo si dalle messe che Tal 
hor anche ode et si dalle parole dette al Signori battori, oltre 
che essendo instato de questo Blandrata et seguaci che S(c)acci 
dii Regno Tutti li Preti et Frati non solo, mai non ha a loro 
consentito ma a loro mal grado hà voluto mantenere Tutti 
quelli che celebrano la chiesa chatedrale in alba giulia quale 
essendo unità al Palazzo Regale di modo che et In letto et a 
Tavola stando S. M-ta sente non sol le voci ma le parole 
distincte de Preti celebranti Se havesse in odio Tal cose non 
é alcun dubio che le rimoveria, Da questi Ragioni adunque 
oltre il sapere questo Re esser disceso da Principi chatolici 
et veder in Tutto S. M-ta Inclinata ad ogni bon costume 
christiano oltre il vedere li dui Signori Battori sudetti Tanto soi 
favoriti et il S-or Maior Domo di Alta Reputatione chatolici

57 Compendio id. h. 13., 37., 54. old. 38. jegyz., 67. old. 163. jegyz., 
valamint u. o. 74—91.

58 Compendio id. h. 13., 20., 38—39.. 57. old. 69. jegyz., Jakab Elek, 
Néhány adat B. Gy. élete és jelleme ismeréséhez, Kér. Magvető 12. köt. 1—32.

59 Gianpaulo Alciati, katona, majd Genfbe, onnan antitrinitarius nézetei 
miatt a börtönből menekül, Blandratával Lengyelországba megy. Az a hir ter
jedt el felőle, hogy törökké lett, de valószínű, hogy 1565-ben Danzigban halt 
meg. W. W. Kirchenlexikon, Herder, I. 460—461. Evvel ellentétben íme Erdély
ben találjuk még 1564-bea

60 Főudvarmester János király óta Apafii Gergely, a Compendio idején 
már luteránus, id. h. 36—37.

61 Compendio id. h. 37—39., 69. old. 169. és 170. jegyz.
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Poi veder perseverare detti Ciculi da me Jn gran Parte a  lode 
di Jddio confermati Piho caparra (?) grande di vedere ogni 
bene d ’un Re si vertuoso et di Tal bontà Christiana ornato che 
Per comune opinione di quel Regno e Tenuto Vergine (95v) 
Quanto al modo ch’io Jmagino convenirsi a Tal Impresa oltre 
In elletione ch’io ferrei delli dui sugetti proposti nelle ante
cedenti mie ó altri simili il Theologo cioè per confessore l’altro 
amorevole compagno Per quel Tempo che teneresse oportuno 
Tenendo ; Jo desiderarei lettere amorevoli da Sua Santità a 
detti dui S-ri Battori et a detto Paulo Berci Ciculo con una 
anche a  S. M.-ta Per la quale con la Christiana solita dementia 
la Jnvitasse alla vera via Tenuta da Tutti soi antecessori 
offerendoli apresso cosi facendo ogni gratia et favor suo et di 
mandarli un Nontio a  Posta ; Questa Tenirei apresso di me 
secreta finche trovasse conveniente occasione di darla ; le altre 
darei di longo et so che sarebbono grate.

Con tali dui sugetti et Tal ordine non solo sperarei certo 
di guadagnare il benignissimo cuore di questo Re, et confermare 
li Ciculi et altri chatolici ; ma sperarei Tirare li ciechi alla vera 
luce L’offerir anche qualche Signalato grado Heclesiastico a 
Detti grancanciliero et Blandrata crederei giovar Tanto che non 
loro soli : ma col mezzo loro assai altri guadagnarsi Potriano, 
et Tanto piu con Permetter a Tal Populi qualche cosetta de 
costumi loro quale pero non molto fusse di preiudi'.io a  Santa 
chiesa Infinitamente gioverà anchora quando V. S. Ill-ma con 
sue lettere visitasse S. M-ta, et salutasse con altre detti dui S-ri 
Battori : et il S-r Gabriel Mailad conte di Fogarasso, essendo a 
Tutti Perpetua memoria delle preclarissime oprationi che 
rimmortal virtu sue ha Inserte in quei contorni quando con 
Tanta laude sua et beneficio della christianita Tutta essendo 
Nuntio di S. S-ita Placco li affocate Ire de dui Re Ferdinando 
morto (96r) Imperatore : et Giovanni : Da che Deriva hor Parte 
delle ragioni che’l mio Re pretende in Hungária et chi sa che 
questo signallato manezzo Trattato dalla christianissima Sua 
Prudentia et bontade non causi anchora una vera Pace Tra 
questi dui Re Presenti ? Prego Iddio che lo faccia ó Per suo, ó 
per altrui mezzo, ne da me certo mancherà di pensare per 
questo ogni licita et honorata via ;

Ho raccordato a  V. S. Ill-ma Questo S-r Mailad come uno 
che Tanto obligato si Trova alla cortesia usatali da quella già 
circa 8 anni che egli venne a Roma col conte Scipion D’Arco ; 
che sentendo in Transilvania eh’ io ero Tanto servitore di 
quella voleva in Tutti li modi darmi un’ ellettissimo cavallo 
Portante da condurli ma io sapendo che non mi sarebbe da 
Turchi concesso il condurlo l’ho risserbato a milior occasione 
Quanta sia I’Importantia di guadagnare un Re si Possente 
virtuoso et Magnanimo : In Tale sito con Tali ad herentie : a 
questi Tempi et quale nell’avvenire si crede pervenghi al Sacro
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seggio di Polonia ; So che non occorre ch’io all’alto Intelletto 
di V. S. Ill-ma hor lo depinga Pero donando riposso hormai a 
questo mio si longo et rozzo discorso Tutto in sincera verità 
fondato, Suplico V. S. Ill-ma che se alcuno dubio resta nella 
prudentissima mente per non havere l’ignorantia mia saputo 
espliccare con la penna il mio concetto degni Impetrar gratia 
da S. S-ita, ó che cornetta a Mong-r R-mo Nuntio il cui Preclaro 
.Intelletto é atto a dilucidare qualunque oscure Tenebre (96v) 
che scorga et vegga ancho chiaro il mio Puro Pensiero, ó se 
anche a lei Torni grato non son perfugire alcuna fatica distur(bo) 
ó Pericolo, Per venir a soi santi Piedi con ogni Secretezza, et 
darle- conto di quanto si estende il mio debil Jngegno, et 
Parendomi haver detto hormai, quanto bisogni con ogni Riverente 
humilita Jnchinato a V. S. Ill-ma bascio l’honorate mani et a 
S. S-ita ch’io prima debbo dire il Sant-mo Piede, Pregando 
sempre di Tutto cuore l’Alt-mo Iddio che Ambe liete et felici 
in Questo m(ondo) le conservi et nell’altro nelle alte sedie 
eterne de Beati li conduchi.

Di Venetia il 9. Xbre 1564.
Di V. S. Ill-ma Et R-ma

Humil et devotissimo Servitor 
Gio : Andrea Gromo.

4. — 1565. január 20. — Venezia.
Gromo levele Morone bíbornokhoz. Maradnia kell még, 

de ha nagyon szükséges, kész maga indulni Erdélybe, vagy fiát 
küldi. Köszönetét mond az ígért útiköltségért. — Archivio Secr. 
Vaticano, Concilio 33.. 17r—v. — Eredeti.

Ill-mo et R-mo S-r 1 Et Benefattor mio Sempre osser-mo,
Ho visto quanto V. S. Ill-ma mi commette per la sua dii 

13. dii presente, ove dicco non solo aspettato una Settimana 
sequente ma forse piu atteso che una risposta quale aspettava 
da mei S-ri Ill-mi veddo esser prolongata, che subito hauta son 
forzato o io stesso andare o mandar mio filiolo, benché l’intento 
mio seria di ritardare l’andata mia sino a questo aprile, per 
andar Poi con Tutta la mia banda; Pur di ciò mi rimetterò 
sempre a quanto mi vedero comendato, o acennato da S. S-ita 
o da V. S. Illma Sopra la mia vera fede acertandole che se 
non fusse questa Importante Impresa quale con l’aiutto de 
Jddio spero di fare serei forzato rissolvermi di non piu Tornare 
in Transilvania et questo Per le Jnfinite persecution! che mi fa 
l’Imperatore credendo ch’io ad altro non habbi volto il pensiero 
che alli danni di S. M-ta ma spero in dio che mi difenderà 
dalle sue mani, et fera cognoscere che niuna cosa disidero in
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danno de christiani an d  ogni mio Intento é a beneficio della 
Christiana fede et honor de Jddio, se in questa parte Paresse 
al prudentissimo giuditio di V. S. 111-ma che una Parola di 
S. S-ita (17v) o di se stessa dovesse giovarmi senza nocer a 
loro dignità a me sarebbe signallata gratia ; quanto al Viatico 
che S. S-ita m’habbi assignato, io li resto obligat-mo et li ne 
rendo Infinite gratie, ma con questo et senza essendoli Io 
sempre devotissimo Servitore mi seria piu grato qualche gen
tilezza per donare a  S. M-ta, che per cunto mio puoco piu 
puoco meno non mi giova, o nuoce di questo Et d’ogn’altro 
mio bene ch’io spero dalla magnanima bontà di S. S-ita 
riconosco et riconoscerò sempre dalli christiani amorevoli 
reccordi di V. S. Ill-ma quale aspettando che mi comandi et 
per suo particolar servitio et per quello dii Santissimo Pastore 
con ogni Riverente humilita Inchinato bascio le Santissime et 
R-me mani, Pregando sempre nostro S-r Iddio Ambe le Tengi 
In Sua S-ta Custodia

Di Venetia il 20 Zenaro 1564.1 
Di V. S. Ill-ma et R-ma

Humile et Fidel-mo Servitore 
Gio : Andrea Gramo,

5. — 1565. január 21. — Venezia.
Gramo levele Morone bíbornokhoz. Tárgyalásai a Signoriàval 

még húzódnak, a katolikus személyiséget utasítsák Báthory 
Kristófhoz, az eretnek fő kiűzésére még élete árán is kész. 
— Archivio Secr. Vaticano, Concilio 33. 18Γ —ν· — Eredeti.

Ill-mo et R-mo S-r mio benefattore Sempre osser-mo.
Quella cortese dimostratione che mi ha fatta S. S-ita delli 

cento scuderi (?) d’oro con l’amorevolissimo riccordo di V. S. 
Ill-ma Prego l’omnipotente Iddio che la Induchi a  quella 
Christiana operatione et fine che alla Sua divina bontà é parso 
inspirare nel mio cuore con darmi le vie per le quali un si 
giusto dissegno habbi il suo luoco, Et Perche si come per il 
passato ordinario ho accennato, nel mio arivar in questa cita 
Toccai un manezzo con questo Ser-mo Dominio quale (riuscendo 
secondo la ragione) e la Totale certezza della essecutione di 
quest’altro, credendo in quelli giorni dover esser espedito : 
scrissi determinatamente voler partire questo mese, ma venuti 
questi Travagli] che si odono di constantinopoli del grande 
Aparato Turchesco ha Tirati questi S-ri Ill-mi a Pensar sopra

1 A „more Veneto" időszámítás az újévet március elsején kezdi, tehát az 
általános számítás szerint 1565. értendő.
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quello ogn’altra cosa lasciando da parte, hora si Tornerà di 
nova sopra le mie proposte quali rissolute non mancherò subito 
di mettermi a questo Tanto da me desiato camino, dell quale 
non credo Importare la essecutione un mese piu o meno, Per 
andar Poi con Tutti li modi convenienti, ma non si Toccherà 
questo a me si caro soccorso se non prima ch’io Smonti a 
Ragusi et sicome con Tutte le viscere dii cuore io ne ringratio 
la Magnanima bontà di S. Beat-ne stimando questo come se 
fossero dieci Tanti, solo per conoscere la mia buona volunta 
esserli grata cosi Prego la divina Possanza accumpagnarmi accio 
possi dar causa a S. S-ita di Rallegrarsi dell’opra che di ciò ha 
di riuscire, et a V. S. Ill-ma di haver di bene in melio in 
Protetione me ìidel-mo Suo servo quanto ch’o li scriva hora a 
chi doversi Indrezzare quella persona (18v) Dotta et Pia posso 
sicuramente dire al S-r Christophoro Battori ma dovendo Jo 
andar in breve parmi che sera melio che o venghi meco, overo 
lasciar prima ch’io arivi et poi dia aviso come si havera a 
mandar con sicurezza Quanto alla speranza che mi da V. S. 
Ill-ma delle gratitudine di N. S-re verso le operationi che Iddio 
ha di fare per mio mezzo altro sperar non posso dalla benigna 
magnanimità sua, benché certo il mio fine solo sia a gloria 
d ’iddio laude di S. S-ita et beneficio della S-ta fede apostolica, 
circa il scacciar di quelli Tristi riuscendo come spero il manizzo 
ch’io qui Tengo nasce di necessita questa Santa opera; Dii 
sparagnar Poi la mia vita riputaro aquistarla quante volte la 
spendo per l’honor di Christo, nella cui bontà sola stando ogni 
mia fede et speranza non dubito mai potter esser suffocato da 
falsi argomenti di quanti scelerati ha il mondo.

Hora dovendo io visitare con altre mie V. S. Ill-ma inanti 
il partir mio non mi prolongati Piu oltre per hora ; ma Pregando 
con Tutte le viscere dii cuore nostro S-r Iddio che Sempre 
Tengi in Sua santa guardia S. S-ita et V. S. Ill-ma con ogni 
Riverente humilita prostrato bascio li Santissimi Piedi, et R-me 
mani, Di Venetia il 27 Zenaro 1564.1 

Di V. S. Ill-ma Et R-ma
Humile et obligat-mo Servitore 

Gio : Andrea Gromo.

6. — 1565. április 5. — Venezia.
Senatusi határozatok : (a) A Signoria válasza János Zsig- 

mondnak. (b) Gromo ne avatkozzék Velencét érdeklő politikai 
kérdésekbe, (c) A doge intelmei Gromo számára, (d) A Senatus 
ajándékot szavaz meg Gromo számára. — Archivo di Stato, 
Venezia ; Senato, Secreta R° 74., 6V — 7Γ· — Eredeti.

1 Lásd a 4. melléklet jegyzetét.
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(a) Al Ser-mo Re eletto d’Ongaria.
Ser Sebastian Venier Savio del Consiglio 
Ser Pietro Loredan Savio di Terra Ferma.

Dal Capitanio Gio. Andrea Grumo ne sono state rese le 
lettere di V-ra M-tà nelle quali ella ne significa, che manda il 
sudetto Grumo, et il capitanio Morgante Manfron per far alquanti 
cavalli et fanti per guardia della sua persona, et anchora per 
altri sui peculiari negocij ricercandone á  darli favore, et di piu 
á quanto detto Grumo ne esponesse per nome suo, ilquale 
havendone largamente narrato l’ottima mente, et amorevol 
inclinatione di V. M-tà verso la Rep. nostra, veramente ne é 
stato gratissimo intender, che in lei vivi quella benevolentia 
verso noi, che habbiamo conosciuta nel Ser-mo suo padre di 
felice memoria talmente che si può dir con verità, che se ben 
Sua M-tà é passata di questa vita, non se sia perciò perduto 
l’amor suo verso noi, essendosi rinovato nella M-tà V-ra, alla 
qual affirmamo, che troverà in noi sempre ottima corrispondentia 
d’amor, et affettione, come se conviene alle molte virtu, al valor, 
et alla grandezza sua: Quanto veramente á quello, ch’ella ne 
scrive circa li cavalli, et fanti non ne occorre dirle altro se non, 
che ne dal Manfrone, ne dal Grumo siamo stati ricercati di 
favore alcune per tal conto: Dell’altre cose poi, che predetto 
Grumo ci hà esposto, nellequali anchora piu vivamente si 
conosce l’amorevolezza di V. M-tà congionta con molta cortesia, 
sommamente la rengratiamo : ma perche sono negocij impor
tantissimi, che hanno in se difficoltà, et consideration! grandis
sime, pregamo V. M-tá á restar satisfatta, se non potemo venir 
ad altra resolutione : ben la rendemo certa, che delle sue 
amorevoli offerte teniremo sempre gratissima memoria, et che 
faremo per continuar in quella molta affettione con lei, che 
havemo fatto col Ser-mo suo padre si che in ogni tempo ella 
conoscerà la candidezza dell’animo nostro, et la somma bene
volentia, che le portamo, 11 S-or Dio la conservi felice per 
molti anni.

— 35
— 4
—  2

(b) (Sapientes Consilii absente ser Aloijsio Mocenigo equite, 
petrus Loredano sapiens Terre Ferme)

Et da mó sia preso, che fatto venir in collegio nostro il 
capitanio Gio. Andrea Grumo, gli sia per il Ser-mo Principe 
fatta dar la lettera sopraditta, con dirgli, che questo é il suo 
despaccio, per il quale si responde al Re suo, et che se gli 
vuol dir de piu, che se ben siamo certi, ch’esso con bona 
intentione, come fedel, et amorevol servitor, et ‘suddito nostro 
habbi trattato quanto ne ha esposto, non di manco, che in
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cose di tanta importantia, et di tanta consideratione, volemo 
advertido, che non li potendo esser noti tutti li rispetti della 
Rep. nostra, debba astenerse de intromettersi in cose tali, senza 
espressa commissione della Signoria nostra.

De Parte -j- 107.
(c) Che al Capitanio Gio. Andrea Grumo sia per il Principe 
risposto á bocca in questa sustantia
(Sapientes Terre Ferme excepto ser pietra Loredano et absente 
ser Francesco Loredano)

Capitanio Gio. Andrea, Havemo vedute le lettere del 
Ser-mo Re vostro che questi di passati ne havete presentato, 
et havemo inteso quanto per nome di Sua M-tà ne havete 
esposto del buon animo suo verso di noi: Il che in vero ne 
é stato molto grato, vedendo, che quella bona volontà, che il 
Ser-mo Padre di felice memoria, dimostrò sempre verso la Rep. 
nostra continua anco in lei, allaquale noi siamo per corrispon
der sempre con quella affettione, che conviene á questo suo 
buon animo, et alla grandezza, et degne qualità sue.

Quanto alle proposte, che ne havete fatto, vi dicemo, che 
come da esse havemo conosciuto maggiormente l’affettione di 
quella M-tà verso di noi, Il che ne é stato gratissimo, cosi 
volemo dir á voi, che dove si trattano cose di tanta importantia, 
ogn uno deve ben considerar, et astenersi di impedirsi da se in 
simili trattationi, con tutto che si persuademo, che voi con 
ogni buona voluntà vi siate mosso á proponer tali ragionamenti.

— 81
— 1
— 5

(d) (Consiliari] capi de 40, Sapientes Consilij excepto ser Julio 
Contarini procuratore Sapiente Terre Ferme)

Questo Conseglio hà inteso la espositione hora letta del 
Capitanio Gio. Andrea Grumo, onde essendo conveniente usar 
verso di lui per rispetto del Principe, che l’hà mandato, qualche 
dimostratione,

L’anderà parte, che delli danari della Signoria siano dati 
in dono al deto capitanio scudi ducento d’oro in dono.

De Parte +  167
(Ser Giulio Contarini procurator Savio del Consiglio)
Vuol, che al sopraditto Capitanio Gio. Andrea Grumo 

siano donati solamente scudi cento.
— 27
—  20
— 3
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Gromo búcsúkihallgatása a Collegio előtt. Archivio di Stato, 
Venezia., Deliberazioni del Senato, filza 36. — Eredeti.

(1565.) 7. Aprii.
Fatto venir in Collegio il capitaino. Gio. Andrea Grumo li 

fo per il Ser-mo P. fatta dar la lettera al Ser-mo Re eletto 
d’Ongaria, con dirli, che questo era il suo spaccio per il qual se 
respondeva al Re suo, soggiongendoli poi Γ admonitione secondo 
la deliberatione dell lll. Senato. Il qual Capitiano respose : 
Ser-mo Principe Dio faccia conoscer con quanto bon animo, 
et con quanta affettione ne sia mosso a  procurar sempre il 
servitio di V. Sub-ta et quanto son pronto con la propria vita, 
con la faculta, et con li filiogli á far il beneficio di questo 
Ser-mo Stato, ma perche son figliolo d’obedientia, et questo 
ho imparato nelle bone schole, ove son stato, io l’obediró 
prontamente, et non preterirò (:) in conto alcuno il suo comman
damento. Ben prego la Ser-tà V-ra, che essendo io qui venuto 
mandato da quel Principe et Re mio Signor, et havendo patito 
molti disturbi, et fatto grandissime spese, et essendo due volte 
stati intercetti li denari che il Re mi mandava, la si degna usar 
verso di me quella cortesia et benignità, che é solita usar verso 
altri mandati de simil Principi, et anco che essendomi poste 
molte insidie dalli inimici del mio Re, la sia contenta comman
dar, che possi passar sicuro per il suo stato, di queste due 
cose la supplico humilmente, et col dir queste parole pose il 
genocchio in terra, et soggionse : andando io in quelle parti 
tanto lontane, raccommando a V. Sub-ta la casa mia et li mei 
figlioli, perche in ogni loco, che mi troverò, sarò sempre devo
tissimo et obedientissimo suo servitor.

7. — 1565. április  7. — V en ezia .

8. — 1566. augusztus 17. Venezia.
Fachinetti nuncius jelenti Bonelli bíbornok-államtitkárnak, 

hogy Gromo szerint az erdélyi fejedelem olasz hercegnőt venne 
feleségül és ha megsegítenék, könnyen katolikus lehetne. Velencei 
leányt is akart, országát a Signoria örökölte volna, de nem 
fogadták el. Gromo megbízhatónak látszik. — Archivio Secr. 
Vaticano ; Nunz. Venezia 3., 33 v — 34 r. — Eredeti,

— — — Quello di che il Gromo si rimette nella sua 
relatione á  me é che si potrebbe fare che il Transilvano diven
tasse Catholico, et di piu che facendo pace con l’Imperatore si 
disunisse col Turco. Quanto al ridurlo alla religion catholica 
oltre il mandar personaggio di Casa Sforza, che sotto altro 
pretesto cominci á disporlo á questo, dice che il Transilvano 
pigliarebbe una moglie Catholica, ó la sorella del Duca di Ferrara,
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ó la figliola del Duca d’Urbino, ó qualunque altra che N. S-re 
gli volesse dare, onde instruendo ben la moglie, et mandando 
gente con lei, che fusse sufficiente ad insegnare la vera dott
rina, et resistere á Lutherani si potria far qualche frutto. Di 
piu che il Transilvano ha certe città de Sassoni nel suo Domi
nio Lutherane affatto, che gli rendino ó nulla ó poca ubidienza, 
et desiderarebbe domarle, quanto si promettesse di dargli 
qualche agiuto di gente catholica. Egli mosso dall’interesse si 
piegherebbe come si crede alla vera religione, perche ogni 
agiuto datogli, congiunto con i suoi Clccoli, i quali sono Catholi- 
cissimi potrebbono mettere il giogo á detti Sassoni, il che sopra 
ogni altra cosa é desiderata dal Transilvano. Quanto al paci
ficarlo con l’Imperatore dice, che il Transilvano cederebbe tutte 
le sue ragioni del Regno d’Ungaria, purché l’Imperatore gli las
ciasse godere pacificamente la Transitvania, et di piu che in 
oceasione della morte del Turco gli desse agiuto di potere 
acquistar la Datia minore pertinente a lui tenuta parte da 
Alessandro Mondavo, parte da Petraccio Vallacco. ha detto 
di piu quello che si contiene nella cifra. Il Gromo crede che 
il Transilvano pigliarebbe qualunque moglie Catholica (34r) che 
gli fusse data da N. S-re perche per mezzo di lui ha trattato 
strettamente con questi Signori, che pigliassero la sua protet- 
tione, et gli dessero una gentil donna Venetiana con pato se 
morisse senza haverne figlioli, che la ragion del Regno d ’Un
gheria et tutta la Transilvania dovesse esser della Rep-ca, il 
qual partito si trattò molti mesi secretissimamente da questi 
Signori et dopo molte consulte ringratiando il Transilvano si 
escusarono di non poterci attendere.

Delle qualità di questo Gromo io non ne ho informatione 
piu che tanto, ma sendoci cosa in questo fatto che para a 
N. S-re degna di consideratione, et che si debba pensare veduto 
l’esitó di questa guerra si potrà domandare information di lui al 
S-r Cardinale di Vercelli, il quale in tempo di Pio 4 tratto seco 
piu volte, et alli Sig-ri Cardinali Amulio et Morene, á i quali in 
ragionamento m’ha detto havere scritto altre volte, et cosi mostra 
esser conosciuto da loro. Per quello che pare á  me questo é 
un huomo, che va cercando occasione d ’ingerirsi ne i negocij 
de Principi per servirsi come credo dove possa, ma con questo 
fine di Vinegia á 17 d’Agosto 1566.

9. — 1566. szeptember 14. — Roma.
Bonelli bíbornok-államtitkár értesíti Fachinetti velencei 

nunciust, hogy Gromo egy hosszú levelet küldött, amit még át 
sem nézhettek. — Archivio Secr. Vaticano, Nunz. Venezia 3., 
40 V. — Eredeti.

----------- Si é ricevuta questi giorni una lunga lettera del
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Gromo, la quale si per la lunghezza sua molesta, si ancora per 
le gravi et continue occupationi di N. S-re non si é potuta con
ferir fin qui. Però occorendo ragionar seco d’altro, potrà accusarne 
per me la ricevuta promettendogli ancora la risposta quanto 
prima si potrà, bisognando pur darla à qualche capitolo di 
detta le tte ra .-----------

10. — 1566. szeptember 21. — Venezia.
Gromo régen nem mutatkozik a nunziatúrán. — Archivio 

Secr. Vaticano ; Nunz. Venezia 3., 41 r. — Eredeti.
— — — Sono molti giorni eh io non ho veduto il Gromo 

comparendo farò l’uffitio seco che V. S. Ill-ma m’ordina. — — —

11. — 1566. szeptember 25. — Venezia.
Gromo ma a nunziatúrán volt és Fachinetti értesítette, hogy 

hosszú levelét Rómában megkapták. — Archivio Secr. Vaticano ; 
Nunz. Venezia 3., 42 v. — Eredeti.

— — — II Gromo é stato da me et ho gli accusato la 
ricevuta della lettera sua in nome di V. S. Illma io non mancherò 
trattenerlo di modo che N. S-re havrà tempo di far quella 
risolutione che paria á S. S - tà .-----------

12. — 1566. október 5. — Roma.
Bonelli utasítja a velencei nunciust, vizsgálja meg, ala- 

posak-e Gromo ajánlatai ? — Archivio Secr. Vaticano ; Nunz. 
Venezia 3., 44 r—v. — Eredeti.

— — — Sarà con questa un estratto di quella lettera 
lunga del Gromo, il quale N. S-re vuole eh ella consideri fra se 
stessa, et seco ancora ne discorra á qualche proposito per 
assicurarsi affatto se questa intention sua é ben fondata, ó nò, 
della quale fin qui non ha certezza alcuna, et avisarne poi il 
su parere con commodità.

13. — 1566. november 9. — Venezia.
A nuncius jelenti Bonellinek, hogy Gromo alkalmas lenne, 

hogy megkíséreljék János Zsigmondot, nagyon kell törődni a 
katolikus székelyekkel, segítségül katolikus papokat kell kül
deni, a pápa mentesse ki Báthory Istvánt fogságából. — Archi
vio Secr. Vaticano; Nunz. Venezia 3., 51 r. — Eredeti.
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----------- V. S. Ill-ma mi commando con la sua delli 5.
del passato, chi’io dovessi ragionar col Gromo, et vedere che 
fondamento io trovava nelle cose scritte da lui, delle qali V. S. 
Ill-ma mi mandò un sommario. Egli per quello, chi’oritraggo 
é persona che s’ingerisce volontieri ne i negotij publici, ma con 
buona volontà, et se per la morte del Turco seguissero acci
denti di mandare in Transilvania á tentar l’animo di quel Pren- 
cipe, et di quei popoli, et metter pratiche in campo, egli é 
huomo da farlo assai bene, et quanto ha scritto N. S-re et detto 
á me sopra quei popoli della Cicuria (!), che si conservano 
constantemente nella fede catholica, mi par cosa da metterci 
molta cura. Da Leopoli Citta della Polonia, che é piu vicina 
alla Cicuria (!) d’ogni altra di quel Regno si potriano haver pre
dicatori per mandare in quella Provincia : Et l’Amb-re di Polo
nia, il quale viene á rendere obedienza á N. S-re et é Castel
lano di Leopoli potria scriver qualche cosa sopra il particolare 
di detti predicatori, Non lasciando di dire, che á me non dis
piace anco quel che ricorda il Gromo, che S. B-ne mandasse 
ordine al Nuntio appresso l’Imperatore, che facesse uffitio per 
la deliberatione del fratello del Sig-r Christofaro Battori ritenuto 
prigione da S. Μ-tá Ces-a solamente per havere il Turco rite
nuto l’Amb-re suo, percioche sendo detto Sig. Christoforo, sicome 
asseverantemente afferma esso Gromo di moltá auttorità in 
Transilvania, et catholico, col mostrarsi S. B-ne benigna in fa
vorire il fratello in causa, che pare anco honesta, non potria 
se non giovare alle cose publiche. — — —

14. — 1566. december 14. Róma.
Bcnelli és a pápa egy-egy levelet kaptak Gromotól. — 

Archivio Secr. Vaticano ; Nunz. Venezia 3., 61 r. — Eredeti.
— — — Ho ricevuto ancora una del Gromo, et data 

l’altra sua á N. S-re, ma per hora non havendo da darle ris
posta alcuna doverà scusarmi con lui, et V. S. R. ancora dargli 
questo aviso per parte mia. — — —

15. — 1567. július 19. — Venezia.
Gromo levele Morone kardinálisnak. Nem tudta feladatát 

teljesíteni, a székelyek vallásukért fegyvert fogtak, megbízták őt, 
hogy ügyüket képviselje a  pápánál. János Zsigmond is ígérte 
megtérését, de Blandrata mindent elrontott. Nem akar vissza
térni, legfeljebb, ha utasítanák, hogy a fejedelemmel tegyen 
valamit. — Archivio Secr. Vaticano; Concilio 33. 117 Γ—ν· — 
Eredeti.
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Ill-mo Et R-mo Signor Et Benelattor mio Sempre Osser-mo 
Havendo Io l o già Tanti anni conosciuto et per propria 

esperientia et per universal voce di quelli che Savi hoggidi son 
Tenuti che V. S. Ill-ma in Tutte le sue attioni é circumspecta 
di modo che non la cosa che nel sublime Intelletto dattoli da 
Iddio non la buratti prima et per consequentia che non sia in 
Tutto irreprensibile et d’ogni lode degna, Dall’altra Parte 
conoscendo io anche la mia conscientia nettissima di haverli 
mai datta occasione perche mi privi della sua buona gratia da 
me piu che precioso Thesoro desiderata! non mi sono mi 
scandalizzato ne mosso ponto della mia sviscerata Divotione 
verso quella Perche non habbi mai datto risposta alle humilis- 
sime lettere mie doppoi questa ultima mia Tornata di Transil- 
vania Tenendo certo sia Tutto latto per giustissima causa, ma 
a me bastando che da alcuno mio cattivo portamento non 
venghi con questa lerma credenza non mi posso contenere di 
visitarla hora con queste mie humilissime lettere : et raccordarli 
che di bene ch’io havessi fu il sperare di Tenerlo Divoto della 
Santa Chiesa Chatolica et dio sa con quanto animo di far 
servitio alla Christianita andassi, ma gionto a Piedi di quel 
benignissimo Principe et Trovatolo da quel falso medico blan- 
drata Tanto contaminato et per li Importarti manizzi a me 
imposti Importunato a Partir per Italia piu presto d’ogni mia 
credenza, non hó (potuto) all’hora di far l’officio da me pensato 
con S. M-tà ma in cambio di quella volse Iddio ch’io mi
Trovassi in tempo oportuno nel quale essendo il giorno istesso 
della partita mia da quella Chorte i populi di Cicculia stati 
nella catolica fede saldi sin a quell’hora, che astretti dall’ 
Importunità di Michel Chiac et Blandrata a lasciarla io fussi 
fatto degno da Sua Divina bontà di fermarli di modo che mi 
giurorno voler piu presto morire d’ogni martirio che lasciar la 
loro vera anticha fede, et havendome con ogni Instantia
pregato poich’io veniva Jn Italia volessi refferire il bisogno loro 
a N. S. sa V. S. Ill-ma ch’io non mancai per mezzo suo di
farlo, ma li disturbi in (Ungheria?) et forse il non haver io 
pronto altra chiarezza di Tal fatto che la sola viridicha parola 
mia causando che S. S-ita non mandesse il spiritual soccorso, 
comettendo a me che al melio che Iddio m’inspirava vedessi 
di oprare con qui (?) (posso ?) insin che Iddio desse occasione 
che potesse mandare con piu sicurezza, operai di Tal modo 
a Tal mio ritorno che Trovati in campo circa 10,000 di quella 
natione, inanimai quella in modo con referirli il Pio animo di 
S. Beatitudine, che rimandandomi S. M-ta per altri Jmportanti 
soi affari di novo in Italia volsero con lettere di credenza
scritte nel nome di Christophoro battori (colona ferma della 
chiesa catolica in quelle parti) a N. S. a V. S. Ill-ma ! alli Ill-mi 
Borromeo Et Vercelli accumpagnarmi, et Tanto fu Iddio propitio 
al desiderio mio che (Inanimato dal p re f... Trovata occasione
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di parlare a quel principe in absentia dii Tristo Blandrata che 
mai mi lasciava con (?) lui haver Tal gratia) diede tal forza 
il Spirito Santo alle parole mie che si rissolse anch’egli 
far ogn’opra per racconciliarsi con Santa chiesa et datto 
ordine di scriver anch’egli al Santissimo Pastore Intessa 
la cosa et onde proveneva dal blandrata contramino
Tal mente che non possendo rimediare che le lettere n o n .............
(117v) Uso Tal arte levando quelle di mia mano che Tutto in 
fumo (?> andatto, proceduto solo dal non haver Io hauto mai 
gratia di referire a viva voce Tal Importante negotio a chi era 
il dovere, quale sia river-ma V. S. Ill-ma che mai (?) stato ad 
offesa d’alcun principe christiano ma ad Infinita utilità della 
Christiana Republica alla quale havendo Io Tutto l’animo mio 
Intento non mi e parso conveniente piu Tornare a quel Principe 
con Turchi collegato et fuori della catolica via se non andava 
con ferma speranza di far qualche honorata operatione In 
honor d’iddio et servitio di Santa chiesa di che parendomi 
hora a presentarsi occasione ligitima, non ho voluto mancare 
di far palese a V. S. Ill-ma il christiano fervor che Iddio 
m'inspirava ; et é che havendo io notitia come il principe 
Transilvano meschino é ridotto a Indisposition Tale che non 
può viver molto, et sapendo io molti secreti di quel Paese 
quale veddo in estremo periglio di andare in ma(no) dii Turco 
se non si rimedia con li debiti modi de quali vedendo io 
conoscerne molti mi offerisco p(oi) ad ogni faticha et pericolo 
per una si Santa opra, per la quale quando bene vi lasciassi 
la vita non mi curarei molto, conoscendo io quella et ogni mio 
bene dalla bontà dii Benignissimo Iddio et per consequentia 
obligato á spenderla per l’honor suo et della Santa Chiesa sua 
Pero havendo sopra ciò molti mei concetti in modo alcuno 
non volio alla penna comettere ne meno ad altri che a V. S. 
Ill-ma confidere lo la Suplico concedermi ch’io venir possi a 
refferirli a lei stessa, et poi se li parranno degni che N. (S-re) 
li intendi fara poi quanto li Inspirera Iddio; ch’io in Tutti i 
modi resterò consolato di non haver mancato al mio debito, ne 
altro occorrendomi per hora alla buona gratia di V. S. Ill-ma 
come Devotissimo Perpetuo Servitor mi raccomando Pregando 
Sempre nostro S-r iddio che lieta et sana in sua Santa guardia 
per sommo bene della Christianita la conservi,

Di Venetia il 19. luio 1567.
Degnando V. S. Ill-ma darmi risposta sicome con ogni 

Riverente humilita la suplico degnerà darla al presente latore 
mio carissimo Parente

Di V. S. Ill-ma et R-ma 
Devotissimo et humilissimo Servitore

Gio. Andrea Gromo 
(125v) All 111-mo et R-mo S-r et Benefattor mio Sempre 

osser-mo Mons-r II cardinal Morone
In Roma,
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Pázmány Péier írói műhelyéből
I.

Az Egyetem alapításának három százados évfordulóján a 
nagy alkotó, Pázmány Péter, felé fordult a világ figyelme. 
Jól esett és jól esik, a ma rombolások porfellegétől ködös és 
szűk útjairól föltekintenünk a  maradandó értékek világába.

A rombolás az erőtlenség jele. Alkotni csak a hatalmas 
tud. Pázmányban éppen azt az erőt csodáljuk, amely annyi 
irányban tudott hatni, amely nemzeti és egyetemes érdekeket 
tudott maradéktalanul szolgálni. Kétségtelen, hogy az Egyetem, 
az Alma Mater sciantiarum, mintegy betetőzése, megkoronázása 
egy emberöltő céltudatos eszmei és anyagi alkotássorozatának.

Amennyire életét ismerjük, — e tekintetben alig van 
kívánni valónk a történelemtudománytól, — úgy látjuk, hogy 
jóllehet ereje és hatalma fokozatosan növekedett, mi sem állt 
tőle távolabb, mint a hatalmaskodás és az erejével való vissza
élés, az erőszakosság. Szellemi erejére támaszkodva tehetségét 
a szó és a  toll harcába vetette. Ezért sem szorult reá arra, hogy 
a fegyver élével küzdjön. Fölényét egyéb képességeinek köszön
hette. Amikor elindul pályáján, amely visszavezette Grácból
magyar földre, jellemző jelentés futott róla Rómába: .....bene
doctus, ad docendam Philosophiam et Theologicam aptus... 
natura cholerica·.·“ 1 Mindaz benne van ebben a jellemzésben, 
ami bizonyíték arra, hogy a vitatkozáshoz van tehetsége, harci 
kedve, tudós készültsége és természetes temperamentuma. Ezek 
a képességek szabják meg pályájának irányvonalát. Kétségtelen, 
többre hívatott. A kathedra szűk kör az ő számára. Városok, 
országrészek, Hungária meghódítása, ha nem is terv, de vágy, 
amit táplál belül a jezsuiták missziós tüze. De szintúgy jezsuita 
az a disciplina, amely „az akarat korlátlanságát hangsúlyozó 
főúri ideál helyébe az excercita spiritualiában fejlődő modern 
papi ideált állította.“ 2

1 Franki (Fraknói) V ilm os : Pázmány P. és kora. ΠΙ. k. 332. 1.
2 Szekfű G yu la : Magyar történet. 2. kiad, IV. k. 111. 1,
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Valóban Pázmány elsősorban pap, de a főúri sarjban az 
öröklött erő valahol mégis érvényesülni akar. Ez a sajátos 
törekvés vezette a vitatkozások terére. Itt mind céljában, mind 
eszközeiben felmagasztosul az ősi ösztön, amely kedvét találja 
abban a mozgalmasságban, amit az ellentmondások feszítő
ereje okoz. Eszközei pedig itt finomodnak, élesednek merőben 
logikaivá.

Első magyarországi emlékképe az apostoli lelkületű For- 
gách Ferencet rajzolja szeme elé, aki „Nyitra szabad terein 
beszédeket tart a vallási kérdésekben ingadozó polgárok előtt.“ 3 
S Pázmány az emléket a maga élményévé kovácsolta. A szó 
és toll harcában szerzett hírneve biztosította és juttatta neki az 
érseki széket, azt az erőforrást, amely lehetővé tette neki az 
egyetemalapítást. A szó és toll így kapott szerepet a három
százéves egyetem megalapításában. Méltó tehát, hogy amikor 
Pázmányban megteremtőjét ünnepeljük, irodalmi alkotásaiért is 
fölelevenítsük emlékét.

Jóllehet irodalomtörténeti szempontból alig maradtak meg- 
világítatlanul Pázmány értékei, egy nem régen fölfedezett körül
mény megkönnyíti az emlékezést s egy új vonással talán még 
jobban egyéníti azt a képet, ami e szellemóriásról lelkűnkben él.

Könyvtári szolgálatot teljesítve természetesnek látszik, 
hogy Pázmány Péter könyvtárán, ezen az írói műhelyen keresz
tül szerettem volna bepillantani alkotásának titkaiba. Sajnos, 
Pázmány könyvtárának létezéséről és állományáról csak néhány 
emlék nyomán alkothatunk magunknak képet. Tudunk a kép
zeletet magával ragadó nagy tervéről, hogy meg akarta szerezni 
a töröktől Mátyás király könyvtárát.34 A szándék elakadt a 
semmibebámuló török merevségen. Tudjuk azt is, hogy könyv
tárát a pozsonyi jezsuita kollégiumra hagyta végrendeletében.4 
„De kétségtelen, hogy e könyvtárnak csak része került rendel
tetési helyére.“ 5 A kollégium évkönyvei így emlékeznek meg 
az adományról : „Quo libri venerint, incertum. Paucissimi enim 
hódié supersunt!“ Hová jutottak e könyvek, nem tudni. Ma 
már csak igen kevés van meg belőlük.

Kísérletem felerészben mégis sikerrel járt. Mert ahhoz a 
pár példányhoz, amelyről kétségtelenül bizonyos, hogy övéi 
voltak, még egyet csatolhatunk. Különös örömmel tölthet el 
mindnyájunkat, hogy éppen a jubileum esztendejében bukkant 
erre a  könyvre Belitzky János dr. a gróf Hédervári-család 
levéltárában, illetve könyvtárában, ahonnan dr. Závodszky

3 B. Szabó László : A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách-család tör
ténete. Bp. 1910. 330. 1.

3a L. Timon, S. : Purpura Pannonioa, 1715. 264. 1.
4 Podhradczlcy József ·. Pázmány P. élete. Buda, 1836. 98. 1. („ . . .  libros 

omnes lego Collegio Posoniensi Societatis Jesu.“
5 Franki : i. m. III. k. 240. 1.
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Levente kir. tanker, főigazgató úr szívessége a kötetet hozzám 
juttatta betekintésre.

Maga a mű első Pázmány magyar nyelvű nyomtatott 
munkái között : Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak 
az ország romlása okairól írt könyvére, amely 1603-ban jelent 
Nagyszombatban. A kötetet Pray György, a híres történész 
agnoszkálta először, s tőle került a Hédervári grófok egyik 
őséhez, Viczay Mihályhoz. Erről sajátkezű bejegyzése így 
tanúskodik: „Librum hune, qui manum Cardinalis Pazmani 
conlinet, Illustrissimo D. Comiti Michaeli Viczay memnonisy (!)6 
loco dédit Georgius Pray presbyter secularis. Anno MDCCLXXIV.“ 
Pray rendje eltörlése után sokszor élvezte a nemeslelkű gróf 
pártfogását s kétségtelenül kedveskedni óhajtott e ritka kötettel 
jótevőjének. Viczay pedig, aki szenvedélyes műgyűjtő volt, 
bár különösen archeológiával foglalkozott s e tekintetben 
hírnévre tett szert, gondosan megőrizte az ajándékot.63

A könyv irodalomtörténeti szempontból is igen értékes, 
mert az olyanféle jegyzetek, amelyekkel Pázmány saját művét 
kísérte, irodalmunk ily korai századában még ismeretlenek. 
Másrészt fényt derítenek a „szerző“ Pázmány Péter egy érde
kes, eredeti vonására. Hogy valóban Pázmány kézírásáról van 
szó, amint azt Pray bejegyzése állítja, arról könnyen meggyőz 
az egyebütt fentmaradt kétségtelenül Pázmánynak tulajdonít
ható írásokkal való összehasonlítás.

Jegyzeteit jellegük, nyelvük és keletkezésük időrendjének 
figyelembevételével két csoportban tárgyalhatjuk. Az első 
csoportba sorolhatjuk a korábban kelt s a latin nyelvűekhez 
viszonyítva csekély számú magyar nyelvű bejegyzéseket. Ezek 
inkább a szöveg külső vonatkozásaiban fontosak, amennyiben 
jobbára értelemzavaró sajtóhibák javításai. A második csoportba 
vettük a latin nyelvű jegyzeteket. Ezek a tartalom szempont
jából jelentősek, s úgyszólván kivétel nélkül Pázmány ú. n. 
bizonyító-anyagának kiegészítései.

Itt kell még fölvetnünk azt a kérdést, hogy vájjon mikor 
eszközölte Pázmány e bejegyzéseket. Már Pázmány kezeírásá- 
nak fölületes vizsgálata arról tanúskodik, hogy a bejegyzések 
különböző korból származnak. A sajtóhibák javításai körül
belül egykorúak lehetnek a kötet megjelenésével (1603), erre 
vallanak Pázmánynak később említendő nyomtatásban is nap

6 Gronovszky Iván k. barátom közlése alapján tudom, kogy egyes latin 
költőknél előfordul a mnemosyne (emlékezés, emlékezet) szóból továbbképzett 
mnemosynum, -i (emlék). Tehát helyes alakjában „mnemosyni loco“, azaz 
„emlék gyanánt“, „emlékül“ adta Viczay M. grófnak a könyvet, amely Pázmány 
P. kezeirását tartalmazza Pray György világi pap. (L. még Georges Handb. 
d. lat. Spr.)

03 Pray és Viczay kapcsolatára 1. Szinnyei J. : Magyar írók c. életrajz- 
gyűjteményének Pray ill. Viczay címszavát.
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világot látott somi a „fogiatkozasokrul“. Theológiai vonatkozású 
jegyzetei, amelyek mind latin nyelvűek, — úgy látszik, — ké
sőbb keltek. Időpontjuk megközelíti a Kalauz (1613) megjele- 
néséét. A Felelet és a Kalauz egymáshoz való viszonya eddig 
is világos volt. Pázmánynak a szöveg mellett két helyen talál
ható bejegyzésével azonban most érdekes bizonyítékot nyertünk 
arra, hogy valóban merített korábbi művéből. A  11. 1. jobb 
szélén lent ezt írja: Posui lib 3 c. IX. Kalauz; a 16. 1. hal
szélén alulról a 6. sornál e tényt így jelzi ; Posui Kalauz lib 3 
c 9. Vagyis Pázmány e részeket a Kalauz harmadik könyvé
nek kilencedik fejezetében használta föl.

II.

Pázmány a címlaptól kezdve az utolsóig javított és ala
kított munkáján. Néhányat példaképen felsorolok közülük. Igen 
érdekes az, hogy a címből törölte a nehézkes „az“ névelőt. A 
cím így veszít ugyan régiességéből, de beleilleszkedik mai nyelv- 
használatunkba. íme néhány sajtóhiba javítása :

GIANOS =  GIONAS (INDEX. 2. I. alulról az 5. sorban.)
kezzitessec =  kezittessec (u. o. ÍL I. alulról a 10. sorban.)
279=179 (u. o. 9. sor.)
Gellen =  ellen (u. o. 2. sor.) sít.

A KEREZTIEN OLVAsónak írt soraiban épp ahol ,,az 
kóniűben történt fogiatkozasokrul“ emlékezett meg, kijavítja a 
vigazhattam szót vigjazhattam-ra. Ahol javításokat eszközölt, 
ott általában fölhívja erre a figyelmet a  lap szélére tett kis 
kereszttel. A 2. I.-on -|-|- jelet találunk mind a szövegben a 12. 
sor mellett, mind a lapszélen. Ez utóbbi mellett a következőket 
olvassuk : gonosz életeket baluaniozasokat. Kétségtelen, hogy a 
nyomtatott szöveg kiegészítésére szolgált ez a betoldás.

A 4. I.-on nagyon sok hibát talált. Az első bekezdés utolsó 
két sora javítva így hangzik : es ezeket mind minapi vysagoknac 
mongia lenni. —, A második bekezdésnek úgyszólván minden 
sorában javított. így pl. a 2. sorban törölte az embereknec nec 
ragját. A 3.-ban a Papoc c jelét fe-val helyettesítette. A 4.-ben 
az értelemzavaró Istennec helyett a javítás után Istenec áll. Az 
5.-ben a czelekedni cz-je helyett cs-t ír. Figyelemreméltóbb javí
tásokkal e lapon az alulról a 6. sorban kezdődő mondat így 
hangzik : A z  papoc, es egyházi emberek is az gonossagnac, 
fôsuensegnec es tobzodasnac attac magokat. A z  bűnvaltsagotis 
pinzen aggyac stb. Tehát egy hosszadalmassága miatt nehéz
kes mondatot kettétört, hogy világosabb legyen az, amit mond. 
— A 6. I.-on bizonyító-anyagát egészíti ki. Erre majd később
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térek reá. Fontosabb javítás és toldás van a 7. 1. 4. sorában : 
negiedik rezebe javítva ötödik reszebe. Az 5. sorhoz a követ
kezőket fűzte kiegészítésül : Mert a mit ezen kiuul ÿr, az 
uitezlö rendnek hiuatallianak, (?) festet erkölcserül, es az uitezlö 
dolgoknac moggiarul, nem akarom most megh uisgalni, noha 
bizoni azokbais sok fogiatkozasokat tataiunk. Ezután még két 
sort írt Pázmány, amit áthúzott ugyan, de a szöveg eléggé 
olvasható : Perdere si quis in his dignabitur otia curis.

Néhány jelentéktelenebb javítás után a 9. l.-on terjedel
mesebb közbeiktatásra bukkanunk. A 2. sortól a margón fut le 
a következő bejegyzés : Giarmathi coa (értsd : contra) Monoszlaiu 
(é. : -m) föl 3 pag 2 Soha az Apostoli üdőktül fogua, niluabban 
nem predicaltatot az Isten igie mint most : Vide de signis fal- 
sitis Nouatoru (-m) föl“ {több nincs). A magyar nyelvű bejegy
zések innentől sajnos nagyon megritkulnak s az olvashatatlan
ságig eltorzulnak. Jelentékenyebb betoldás is csak egy van a 
36. 1. 14. sora mellett (Es hogi a meli uallasba uolt) Z. Ágoston stb.

Pázmány több ízben törölt egész lapokat. Az így kihagyott 
szöveg helyett egyes esetben más került volna. Erre vallanak 
pl. a 20. és 21. lap közé befűzött levelek jegyzetei. Ezek külön
böző forrásokból kiemelt idézetek, amiket valószínűleg az újra- 
dolgozáskor használt volna föl. A javítások és bejegyzések 
további felsorolása itt céltalan volna, mert ezek csak Pázmány 
műveinek új kritikai kiadásában bontakozhatnak ki értelmük 
teljességében és jelentőségében.

III.

A fenti alakítások u. i. az eredeti szöveg megváltozásával 
jártak. Nemcsak sajtóhibákra vonatkoznak, hanem egyébként 
is módosítják szövegünket. — Pázmánynak az e kötetben talál
ható kezeírásának másik csoportját bizonyító-anyagának kiegészí
tése teszi. Hivatkozás-, idézet-, utalás-, emlékeztetés-tömeg ez. 
Mintha azt akarná vele, hogy állításai, amiket szembeszegez 
az új hitnek, még nagyobb erővel hassanak, hogy cáfolatának 
még több hitele legyen. S hogy mindezt latinul idézi, azon „ne 
ciudalkozzal, — írja a KEREZTIEN OLVAsónak a Feleletben 
(1603.) —, ...m e rt ezeket, hogi Deákul imám, az ketelenseg 
miueltete, tuduan, hogi nagiob ereie, es bôciûlleti légién, mikor 
azon zokat oluassuc, mellieket az regiektúl vóttünc, hogi, sem, 
ha mi magunc más nielüre forditanoioc.“

Hiú és fölösleges fáradozás lenne összekeresgélni jegyzetei
nek számát és forrásait, amelyek amellett, hogy tanúskodnak 
Pázmány óriási készültségéről, patrisztikai ismereteinek kimerít
hetetlenségéről, belevilágítanak a tekintély helyreállítójának hor- 
dozó-geniejébe. Mert akkor, amikor a maga józan ellenvetéseit

146



háttérbeszorítia, hogy helyet adjon Szent Cypriánnak, Arany
szájú Szent Jánosnak, Szent Ágostonnak és az Egyház minden 
szent és bölcs doktorának, zsinati határozatoknak, — szolgálja 
a tekintély disciplináját az individuum minden szabadosságával 
szemben. Ám az egyén ilyen alázatos tagadásában nincs mit 
veszítenie, — a tudás kötelez a személy elismerésére. S amikor 
azt vetik szemére, hogy ettől vagy attól a szerzőtől többet merí
tett, mint amennyit maga írt, nincsenek tisztában hibáztatói 
azzal, hogy a dogmák nem az egyéni találékonyság termékei I
— Különben is Pázmányt „teológiai irányában bizonyos eklek
ticizmus jellemzi, amely nem engedi, hogy lekösse magát vala
melyik szerzőhöz s éppen ezért nem mondhatjuk egyik akkori 
kiváló szerzőről sem, hogy Pázmány mestere lett volna.“ 7 Igaz, 
hogy Rómában, ahol négy esztendőt tölt tanulmányokkal 
(1593—97.), élt Suarez, Vasqez, Bellarmin és mások, vala
mennyien egyszersmind rendtársai is, de egyik sem tanította őt. 8
— Nem is önmagának akart a szerző dicsőséget és elismerést 
keresni, nem törekszik egyéni értékei hangsúlyozására, hanem 
az Egyház diadalának hoz áldozatot. Maga alig jut szóhoz, 
nem is keresi az alkalmat, hogy a maga jelességeit dobja a 
küzdelembe, annál többször szól a Tan a Tanért. A Tan pedig 
csudálatos struktúrájával csak úgy árasztja a tekintélyt, amely 
előtt meg kell semmisülnie a törékeny és zavaros egyéninek. 
De tévedés lenne azt hinni, hogy Pázmány csak a maga tábo
rában jártas. Nagyon jól ismeri ellenfeleinek vezéreit és fegy
vertárát. Maga írja Az mostan támadt új tudományok . . .  „elöl
járó beszédében“ : „Senkire semmit nem fogok, hanem a mit 
én magam az önnön írásokból feljegzettem, csak azt írom. — 
Mert ugyanis sok üdőtűl-fogva olvasom az Új tanítók írásit“.

Ahol a lap szélére nem férnek el nagyítóüveg alatt is 
nehezen olvasható és olykor feloldhatatlan rövidítésekkel tele
tűzdelt jegyzetei, ott néha két három hozzáfűzött levélen foly
tatja azokat. így a 20., 28., 32., 52., 109., 120., 136., 148., 252. 
és a 276. lap után. A kötet végére pedig 36 (számozatlan 1) 
levelet fűzetett Pázmány, de csak némelyikükre írt. Ezek is 
latin nyelvű idézetek, — hogy hol jutottak volna szerephez, 
azt megállapítanunk nem lehet.

S amikor a Felelet Magyari István sárvári prédikátornak 
javított és az átdolgozás nyomait magán viselő példányát 
letesszük, úgy látjuk, hogy Pázmány egyik legérdekesebb és 
századában valószínűleg egyedülálló s talán épp ezért eddig 
alig méltatott jellemvonásával állunk szemben. Nem mehetünk 
el szó nélkül amellett, hogy Pázmány időt szakított magának 
arra, hogy már megjelent munkáival foglalkozzék s iparkodott

7_8 Pelró József: Pázmány P. teológiája, Budapest. 1932. Sz. István 
Akadémia hittud.-bölcs. osztályának felolvasásai. II. k. 7. sz. 18. 1.
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azokat tökéletesítve új meg új kiadásra előkészíteni. — A küz
delem, amit elkezdett, követelte a folytonos éberséget s az 
érvek megsokszorozását. A toll és a szó harcának ez volt a 
vártája . . .

IV.

A Felelet egyébként nem áll egyedül a maga szerzőjének 
kezétől alakuló szövegével. Egyrészt köztudomású, hogy amikor 
Pázmány új kiadásban tette közzé valamely munkáját, mindig 
alakított rajta s így javítva, bővítve adta azt ismét sajtó alá.

Másrészt van tudomásunk még néhány olyan művéről, 
amelyben sajátkezű bejegyzéseivel találkozunk. Ezekről Franki9 
és Szabó Károly 10 tettek említést. Franki szerint az esztergomi 
főegyházi könyvtárban van Pázmánynak A szent írásról és az 
Anyaszentegyházról 1626-ban írt könyvének egy javított pél
dánya. Ugyancsak ő említi, hogy Pázmány bejegyzéseivel őrzik 
az Egyetemi Könyvtárban az 1627-ben kelt A setét hajnal
csillag után bujdosó luterisiák vezetője c. munkáját. De csupán 
a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában találtam meg 
a Frankitól jelzett Pázmány-javította művet, A mostan támadt 
új tudományok hamisságáról. — A javítások ugyanazt a rend
szert mutatják, mint amelyről már a Feleletnél beszámoltam. 
Lapszélen és közbefűzött leveleken módosítja, bővíti az eredeti 
szöveget. A javítás itt egyébként feltűnően gondos és így ismét 
alkalmat ad annak hangsúlyozására, hogy Pázmány munkáinak 
majdani kiadásakor figyelemre méltassuk e jegyzeteket.

Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtárban megemlíti, 
hogy az 1623-ban Pozsonyban megjelent „Igazságra vezérlő 
kalauz, melyet írt és most sok helyen meg-jobbítván másod
szor ki-bocsátott Pázmány Péter“ c. munka olyan példánya 
volt Lugossy Józsefnél, amelyben Pázmány sajátkezű bejegy
zéseit találta. Hol van ez a példány, nem tudom.

Végül megjegyzem, hogy a Felelet akadémiai, Egyetemi 
könyvtári és múzeumi példányában a Hédervári-félével azonos 
kéz általában azonos helyeken néhány javítást eszközölt. Az 
ú. n. szimultán javításnak egészen ritka esetével van itt dolgunk. 
(Valószínűleg azt akarta a szerző, hogy forgalomba kerülő 
könyvét sajtóhibák miatt se illethessék gánccsal.)

Mindenesetre különös, hogy ezek a javított példányok 
elkerülték kutatóink figyelmét, holott erre maga Pázmány is 
utalt, tehát keresniük kellett volna I A Felelet, hogy úgy nevez
zem előszavában, írta az alábbiakat Pázmány : „ .. . miuelhogi 
vöttem ezembe, hogi igen haszontalan dolog, az kóniüben 
történt fogiatkozasokrul hozzű laistromot cinalni, holot ezt

» i. m. I. 55., ΙΠ. 288 1. és II. 416. 1. stb.
io R. M. K. I. 532. sz.
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senki meg sem tekinti, chiac kéz irassal corrigaltatam meg 
az Derec (!) foglalkozásokat, soc aprolec vetkeket, mellieket 
akar kiis ezebe vehet, helien hagiuan·“ Ezek a nyomtatásban 
napvilágot látott sorok nyíltan kifejezik, hogy Pázmány a 
nagyobb, az értelemzavaró hibákat kézírással javíttatta, míg a 
kisebb hibákkal nem törődött.

Bizonyos, hogy ezt a nagy munkát következetesen végig
vinni nem lehetett, hiszen számításaim szerint, amit egy másik 
művében található bejegyzése nyomán eszközöltem, körülbelül 
500 példány kijavításáról volt szó !11

E Pázmány kezétől javított példányok szerzőjük eredeti
ségén kívül bizonyítékai annak a nagy körültekintésnek és 
gondosságnak, amellyel az műveinek külső és belső tökéletes
ségere törekedett. Munkája, amely tiszteletreméltó nagy arányú- 
sága és mélysége mellett ilyen fáradhatatlanul aprólékos volt, 
több, mint a szerzőé, vagy az íróé, az már az irodalmi alkotó 
áldozata.

Dr. Clauser Mihály.

Szedés közben értesültem, hogy az Egyetemi 
Könyvtár lappangó Pázmány-kötete előkerült.

A  SZERZŐ.

11 L. Franki: i. m. II. 416. I. A setét hajnalcsillag után bujdosó... c. 
művében eszközölt javításokról és bejegyzésekről. Pázmánynak ez a műve 700 
példányban látott napvilágot 1627-ben. Itt, a Felelet. . .  esetében említett 500-as 
számot a korábbiság tette indokolttá.

12 Néhány jelet nyomdatechnikai okokból nem követhettünk híven.
13 Pázmány javításait Ö. M.-i kiadásakor A’ setét hajnal-csillag . . .  (1627) 

c. munkájánál Kiss János figyelembe vette. 1. V. k. 474. 1.
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A metrósai görögkeleti püspökség 
kialakulása

A XVI. század második negyede a magyar Szent Korona 
országainak történetében szomorú korszakot nyit. Nálunk Mohács, 
Buda, Esztergom, Győr, Szigetvár, Temesvár, Szolnok e gyászos 
éra jelzőkövei, déli szomszédainknál Kosztajnica, Cettin története 
beszél nekünk szomorú idők nagy változásairól. Abban az idő
ben, melyről most szólunk, Horvátország és Szlavónia térképe 
már nem a középkori társországoké többé : akkor Horvátország 
a tengerpart hosszában a mai Fiúmétól a Narentáig, a Kapela— 
Dinara—Planina láncolatának mindkét lejtőjén fel északra a 
Gvozd hegységig terjedt. Ettől északra a Száván is túl — a 
három magyar vármegyéig — terjedt Szlavónia.

Most, a török előretörés következtében, a horvátok a  régi 
„Croatia et Dalmatia“ lakói, természetszerűleg északra húzódtak 
— át az Unán — a Kulpa vonala mögé. A középkori Horvát
ország, Cettin fővárosával együtt a török kezébe jut, a menekülő 
horvátság a Kulpa—Száva mögött lel biztosabban védhető 
helyre. Ezt a területet hívták a száborok : „Reliquiae reliquiarum 
inelyti olim Regni Croatiae“-nek. Ekkor lesz az eddigi Szlavónia 
Horvátországgá s lesz Zágráb a török uralom első idején már 
Croatia központjává. Ilyen körülmények között a horvátok vagy 
az új Horvátországban, a „Reliquiae reliquiarum“-ban teleped
tek le, vagy még tovább hatoltak s hazánk különböző részein 
találtak új otthonra. így Kőszeg vidékén, Vas, Zala, Győr, Moson, 
Sopron, Pozsony megyében. A horvátok elhagyott helyét fog
lalták el a vlachok, dolgozatom főszereplői, akik a török uralom 
előcsapataiként szerepeitek, nem annyira rendezett sereg mód
jára, mint inkább nyájaikkal legeltetve és elpusztítva minden 
lehetőt, hogy a török csapatoknak annál könnyebb dolguk 
legyen. Ez természetesen csak általános kép, mely nem mindenütt 
ismétlődött meg.

Tény azonban, hogy igen sok kárt tettek már ott, ahova 
török még nem tette be a  lábát s közeledésük alig okozott kisebb
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félelmet, mint a török reguláris hadak érkezésének híre. E féle
lem egyrészt, másrészt az a felismerés, hogy e vlachok, uszkokok 
és még néhány más néven említett szerb etnikumú törzs a 
maga nyers, barbár erejével a mi frontunkon is felhasználható 
lehetne, indította Horvátország tényleges urait (nem földesurait, 
hanem katonai parancsnokait, generálisait, kapitányait), hogy az 
önként csatlakozókat szívesen fogadják, a még túlnan maradókat 
pedig amazokkal átcsalogattassák.

E tendenciának egy egész évszázadig tartó vándorlás lett 
az eredménye s következménye, hogy a tiszta horvát, — illetőleg 
vend községek között új, — szerb — vlach telepek keletkeznek 
idegen néppel, idegen erkölcsökkel, szokásokkal, vallással, 
életmóddal.

* **

Kifejezetten hódoltságkori és kifejezetten szerb jelenség : a 
püspöki székhelyül szolgáló monostoregyház. A XVII. század
ban ez nem magábanálló jelenség. A délmagyarországi görög
keleti szerb monostoregyházak a saját koruk szellemében egyik 
szakaszát teszik Dél-Magyarország történetének. Emlékük minden
esetre érdekes részlete a délvidéki szerbek múltjának, amennyi
ben mindegyik monostoregyház közvetlen hatással volt a 
körülötte csoportosuló szerb községek lelki és érzelmi világára.

Adatokkal bizonyítható, hogy a szerb községek elhelyez
kedése mindenütt a monostoregyházak környékén történt.

Amit velük kapcsolatban Szentkláray 1 a délmagyarországi, 
elsősorban a bácskai és bánsági szerbekre mond, ugyanaz áll 
a Dráva—Száva-közi, horvát—szlavónországi, sőt krajnai szer- 
bekre, vagy, ahogy ezeket külön nevezzük : vlachokra is. Álta
lános jelenség, hogy az ily monostorok néhol püspöki székházak 
is voltak — a XVllI. századig.

Ezekből indult ki a szerb nép egyházkormányzata és tár
sadalmi, kultúrális, sőt intim politikai életének vezetése is.

A rigómezei csata végetvetett Hatalmas Dusán Rasciájának, 
amely már évtizedek óta úgyis apró kényurak martaléka lett. 
Az egykori — balkáni viszonylatban — hatalmas birodalom 
immár a Dunától délre elterülő kis Despotiává zsugorodik, míg 
1459-ben ebből is pasalikot szervez a török s ezzel a szer- 
bek államiságának utolsó csonkja is elszáradt.

Még az autokefál ipeki patriarchátus is megszűnik. Csak 
egy évszázad múlva, amikor a különlegesen török janicsár
nevelés már történetre tekint vissza a meghódítottaknál s egész 
tekintélyesszámú török nagyságot tud felmutatni, változik meg 
egy kissé a kép : e renegát nagyságok igyekeznek régi hazájuk 
javára jóvátenni mindazokat, amiknek megtörténtéért nem is ők

1 A szerb monostoregyházak tört. emlékei Magyarországon. 33. 1.
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felelősek. így 1557-ben újból felállítják az ipeki patriarchátust 
s ez lesz a szerb nemzet egyedüli — ha szabad így kifejezni
— közjogi hatalmassága, szellemi irányítója.

Tőle és egyedül tőle függnek a püspökök, akik a  néppel 
közvetlen kapcsolatban állnak, papjaikkal egyetemben.

Szent Szávának, a mindentől független szerb egyház meg
teremtőjének gondolata, hogy minden, ami szerb, az legyen 
pravoszláv, már annyira átivódott nemzeti eszme lett, hogy 
ahol csak csekélyszámú szerbet találunk is, ott van a pravoszláv 
pap és ha nagyobb számmal vannak : ott már monostor emel
kedik számos kalugyerrel. Hovatovább püspök kerül az élre, 
hogy a nép lelkében, ha idegen körülmények hatása alá 
kerülne, el ne homályosodjék szerb és pravoszláv mivolta és 
öntudata.

Ilyen szerb nemzeti-vallási motívumban kell keresnünk s 
csakis itt lehet megtalálnunk a márcsai püspökség eredetét is. 
Mert az eszme alulról, a jövevények részéről született meg. Hiszen, 
ha nem is Márcsában, de az e vidéken lakó vlachok között 
már a XVI. század végén találkozunk szerb püspökökkel, akiket 
talán vándorpüspököknek nevezhetnénk, mert fel voltak ugyan 
szentelve, de körvonalazott hatáskör, kijelölt terület és székhely 
nélkül. A néppel jöttek, a nép között éltek, ezt vezették, ott és 
úgy, ahol és ahogy módjukban volt.

Írott emlékünk nincs ugyan, de ama kor és nép Ielkületét 
szem előtt tartva, azt kell gondolnunk, hogy a márcsai püspök
ség létrehozója és első püspöke, Vratanja Simon is ilyen „ván- 
dorpüspök“-nek indult, amikor magát Győrött püspökké szen
teltette. S hogy nem maradt az, annak oka az, hogy — mint alább 
látni fogjuk — Vratanja számolt a körülményekkel, melyek őt a 
püspöki hivatal gyakorolhatásának egy tökéletesebb megnyil
vánulására sarkalták. Ez bírta rá őt a Rómával való egyesü
lésre, viszont ennek eredménye, hogy az államhatalom is elis
merte népe felett rendelkező főpásztornak. Így kapott azután 
állandó székhelyet s biztosítva volt megélhetése. A márcsai 
püspökség alapjait tehát nem Róma tette le ; a pápa csak egy
— pár éves fejlődés végére tette a pontot. Az államhatalom 
pedig azért járult hozzá, hogy a vad, könnyen rablásra, pusz
tításra hajló pásztornépet lekösse és nyers erőit a török ellen 
kamatoztassa.

Más hatalom pedig a püspökség keletkezésénél nem jöhet 
számításba.

* *
*

Márcsa monostor Kőrös megyében, a Glogovnica patak 
jobbpartján, az Ivanicsba vezető út mellett emelkedő kis hal
mon állott. Ivanicstól mintegy három olasz mérföldnyire volt.2

2 Simrak : Povijest unije u Jugoslaviji. (Bog. Sm, XII. 440. 1.)
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Nem messze van tőle Csázma és Marinkovci. Ezeket a 
régi időkben is mint a márcsai monostor szomszédait emle
gették. A monostor és a templom 1772-ben a piaristáké lett 
rövid időre. Egyikük lerajzolta mindkettőt. Mielőtt még e kép 
elveszett volna, egy Sesics Lukács nevű pap lemásolta jegyző
könyvébe ; ebből és egy márcsai kalugyer leírásából rekonstruál
ható az egykori templom és monostor képe.3

Eszerint a templom 26'6 méter hosszú és 7'6 méter széles 
volt. A görögkeleti templomok jellegzetes, szentképekkel díszí
tett fala, az ikonosztáz, azután a stallumoknak megfelelő 
székek és a szószékek antikszabásúak voltak. A templom 
felszerelésének egy része a  zágrábi szemináriumba került. A 
lipováci templomba vitték az ikonosztázt és a padozatot. A 
templom legnagyobb harangja, amely Szent Miklós nevét viseli, 
az ivanicsi templom tornyába, másik nagyobb harangja a  csáz- 
mai katolikus plébánia-templomba, két kisebb harangja meg a 
lipováci szerb templomba került.

A kolostor északi oldalán, a főbejárat mellett volt egy kis, 
Szent Miklós tiszteletére szentelt kápolna. Valamivel tovább, 
lombos fa alatt volt egy mély kút. A déli oldalon, az ivanicsi 
út mentén, a szőlőhegy tövében húzódott meg Márcsa falu. 
Ott terülnek el a szép szántók és rétek, amelyek valamikor a 
monostoréi voltak. A monostor bejárata előtt volt egy kis szil
vás, itt még ma is láthatók az egykori nagy épület romjai.

A domb oldalán, már kívül a monostoron, volt a  temető, 
benne kis kápolnácska. A temetőn túl volt egy mély pince. 
Valamivel lejebb a halastó — helye még ma is látható —, s 
akkoriban csodálkoztak rajta, hogy miért nem szárad ki nyáron 
ily magasságban.

A XVI. század végén az összes szerb végeken mozgoló
dás észlelhető.4 Horvátország és Szlavónia ama részének, 
amely török kézbe jutott, sok lakosa volt, mert a törökök 
szerbeket telepítettek oda. Ellenben Horvátország és Szlavónia 
ausztriai és magyar részén egészen kipusztultak a törökkel 
határos végek. Számos falu, lakótelep, vár és erődítmény hevert 
szétdúlva, lakóitól elhagyatva. Már a XVI. század vége előtt 
rájöttek az osztrák hatóságok, hogy felhasználják az elégedet
lenséget és forrongást, amely erőt vett a szerb népen és szer- 
beket akartak telepíteni a kipusztult vidékekre, hogy ily módon 
megnehezítsék a török csapatok előretörését. Az 1594—95. évek 
folyamán, tehát a 15 éves háború kezdetén, változás állt be a 
legfőbb horvát és szlavón tisztségekben. Br. Auersperg András 
helyébe, aki 1593. október 8-án halt meg, lépett a horvát végek 
legfőbb parancsnokaként a híres katona, Lenkovics György báró

3 VI. Krasic : Monastir Lepavina. (Letopis 159. k. 8. s köv. lapok.)
4 Az alábbi adatok legnagyobb részét Iviç : Seoba Srba u. Hrv. i Slav. 

1909. c. művéből vettem.
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(1594. március) ; a szlavón határokon Graswein István halála 
(1594. március 26.) után Herberstein Zsigmond báró. A báni 
szék is gazdát cserélt. Erdődi Tamás, mivel nem kapott fizetést, 
sem kárpótlást a báni sereg fenntartásáért, 1594. február 16-án 
beadja lemondását. Erdó'di azért ezután is tovább vezette az 
ügyeket, mindaddig, míg Rudolf császár júliusban nem jelölt ki 
új bánt Draskovics János személyében. Végül változás állt be 
Grácban a főhercegi széken is.

Miksa főherceg helyébe 1595-ben az energikus Ferdinánd 
került s átvette egyúttal a végvidék kormányzását.

Amikor Herberstein elfoglalta állását, azonnal tárgyalni 
kezdett Szlavónia török részének szerbjeivel a keresztény terü
letre való átköltözködésről.

Tárgyalásai meghozták volna gyümölcsüket. Ő már július
ban közli a  gráci haditanáccsal, hogy nagyszámú szerbet telepít 
át török területről.5 6 De éppen ezidőben foglalja el Szinán pasa 
a híres erősséget, Győrt. Ez megijesztette a  szerbeket s eltérí
tette őket az áttelepedés gondolatától.0

Ezidőben történt egy érdekes epizód. Szlavónia török 
részén, a pozsegai szandsákban volt a szerbeknek püspökük, 
aki Remete (Orahovica)-monostorban székelt. 1595. szeptemberé
ben az akkori püspök, Vazul, püspökségéből átszökik a meg 
nem szállt Kőrös várába. Kevéssel ezelőtt foglalta el Herber
stein, Lenkovics és Eggenberg generálisok segítségével, a török
től Petrinja várát s hadi vállalkozásából hazafelé tartott. Út
közben betért Kőrösre s itt találta a menekült püspököt. 
Herbersteint élénken érdeklik a főpap híradásai. A vezér kér
désére, miért jött ide, azt feleli Vazul, hogy a törökök alatt 
mind nehezebb az élet ; elhurcolják a szerb asszonyokat, 
leányokat s gyermekeket, eltulajdonítják minden vagyonukat, s 
a legújabb időben ráfogják a szerbekre, hogy egyezkednek az 
osztrákokkal. Ezt nem bírta tovább s ezért szökött át. Kéri a 
hatóságokat, biztosítsanak számára gondtalan megélhetést, 
adjon neki Herberstein ajánlólevelet és akkor áthívat negyven 
kalauzt, akik nagyon jól ismerik Szlavónia útjait s akik nagy 
hasznára lennének a keresztény ügynek a török ellen.7

Amikor Herberstein október 5-én Varasára ért, azonnal 
jelentést tett Ferdinánd főhercegnek a menekült püspökről. 
Ebből kitűnik, hogy a püspök már öreg, nagy tekintélye van a 
nép előtt, és hogy finom politikus és becsületes ember benyo
mását kelti, akiben a kormányzat erős támaszt találhat a 
a további tanácskozások folyamán a szerbekkel kapcsolatban

5 lv ic  ■ i. m.
6 Pedig akkor igen el voltak keseredve a szerbek, mert ugyanez évben, 

ugyanez a Szinán pasa égettette el a szerbek legszentebb ereklyéjét : Sz. Száva 
földi maradványait. (Letopis 158. k. 9. 1.)

7 Ivié : i. m.
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és javasolja, hogy rendeljenek a püspöknek olyan havifizetést, ami
lyent az osztrák határmenti vajdák kapnak, minthogy ő a 
törököktől is szép jövedelmet kapott s erről csak a keresztény 
ügy iránti odaadásból mondott le.8

A főherceg nem akarta egyedül elintézni ezt a kérdést, 
hanem a stíriai kormányhoz fordult tanácsért, október 17-én. 
Dekrétumában azt mondja, úgy látja, hogy Herberstein helyesen 
cselekedett, amikor befogadta a püspököt és azt akarja, hogy 
rendeljenek neki fizetést. A főherceg helyesnek találja azt is, hogy 
Herberstein ajánlólevelet kér, mert szerb kalauz sokat segíthet az 
osztrák seregeknek a török elleni hadműveletekben.9 Megbízza 
a fővezért, hogy Vazul püspököt fogadja „pro dignitate“, ren
deljen melléje személyzetet, amekkorára szüksége van, őrizze 
jól és amint teheti, hozza Grácba. Meghagyja ezenkívül, 
hogy a püspököt helyezze el Kőrösön, ne pedig Varasdon, 
mert ott közelebb lesz a határhoz és eredményesebben tud 
hatni a török iga alatti honfitársaira.

Ez a levél elveszett, mert Ferdinánd október 27-én meg
újítja utasításait.10 Herberstein már október 3-án azt válaszolja, 
hogy a püspököt hamarosan Grácba viszi, és hogy meghívta 
Varasdra, sokat tárgyalt vele. A vezetőkre vonatkozólag azt 
ajánlja, hogy széjjel kell őket helyezni a határokon és kezdettől 
fogva kell eltartásukról gondoskodni. E kalauzok egyikének, 
akit legjobban dícsér Herberstein, vajdai rangot adományoztak.11 
E kalauzokról tesz még említést Ferdinánd 1595. november 
2-án kelt levelében, de ezután sem róluk, sem a püspökről 
nem szól senki.

A horvátországi és szlavóniai telepítési akciónak ered
ménye, annak ellenére, hogy nem volt rendszeres és tervszerű, 
hogy a XVII. század elején a két generalatus (károlyvárosi és 
varasdi) területén kb. 60.000 szerbet, illetőleg vlachot találunk.12

A beköltözöttekkel kalugyerek (bazilita görögkeleti szerze
tesek népies elnevezése) is jöttek, de rendszeres egyházi orga
nizációról itt szó sem lehetett.

Ebben az időben a szelídlelkű Domitrovics Péter (1611—28) 
volt a zágrábi püspök. Görögkatolikus szülők gyermeke volt. 
Így örökölte a görög egyház s annak alattvalói iránti érdeklő
dést. Tehetséggel s önzetlen kedvvel fogott hozzá az akkor 
nagyon aktuális feladat megoldásához : a keleti szertartásúak-

8 Ivic ■' i. m.
9 Ivic : i. m.
10 ivic : i. m.
n Lopásié : Spomenici. . .  I. 201—202. 1.
12 P. Antonio nuncius jelentése 1611. dec. 10-én Vratanjáról : „Ha sotto 

la sua cura 60,000 anime ín circa“. (Theiner : Vetera Mon. Slav. Merid. II. 116.1. 
Caraffa nuncius 1627-i levele . ,,i loro capi di famiglia in tutto sono da 9 mills 
senza i putti e le donne et altra gente“. (Símrak : De Rel. 51. 1.)
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nak Rómával való egyesítéséhez. Legkiválóbb munkatársa 
Dubravics Márton ivanicsi plébános, aki maga is vlach-eredetű 
volt, amint arról Petretich püspök 1662-i iníormációjából érte
sülünk.18 Ekkor jött a varasdi generalatus területére — amelyhez 
Zágráb és vidéke, tehát Ivanics is tartozott — Vratanja Simon 
görögkeleti bazilita szerzetes. A zágrábi püspök utasítására 
Dubravics tárgyalni kezdett vele s csakhamar megnyerte a 
jövevényt az unió eszméjének. Vele együtt elfogadták az egye
sülést a nép vezetői is (legalább színleg), amint ez Dubravics- 
nak 1611. március 25-i jelentéséből kitűnik.11 Eszerint, amikor 
a plébános átadta Vratanjának a püspök levelét és üzenetét, 
az éppen jelenlevő Persinovics János, Dómján Pál vajda és 
még néhány kiválóbb vlach kijelentette, hogy készséggel telje
sítik a püspök óhaját, de meg kell szerezni előbb a stájer 
főherceg és helyetteseinek, a generálisoknak beleegyezését is, 
hogy önszántukból tett lépésükkel a hálátlanság látszatát 
ne keltsék, mert fölmentették őket ideiglenesen az adózás alól, 
sőt többen még anyagi támogatásban is részesülnek. Ezért kérik 
a püspököt, beszélje előbb a dolgot meg a generálisokkal s amit 
majd határoznak, azt készségesen elfogadják.

A főherceg ekkor már jól ismerte Vratanját, hiszen már 
ez év március 23-án pátenst adott ki számára, hogy a minden
felé mutatkozó babonás tévhitet és eretnek tanokat, amelyek a 
katolikus egyházzal és keresztény felfogással ellenkeznek, ne- 
csak megszűntesse, hanem azokat, akik, legyen az nő vagy 
férfi, ilyen babonákban és téves felfogásban élnek, bűnük 
arányában lelki, javító fenyítékkel, „dempta tarnen pecuniari 
poena“ büntesse. — Ferdinánd e rendelkezését egy év múlva 
megújítja és szükség esetén brachium saeculare-t is biztosít 
Vratanjának.13 14 15 16

Simrak abból a tényből, hogy az unióról kifejezetten nem 
emlékezik meg a pátens, azt következteti, hogy Ferdinánd azt 
már mint befejezett tényt feltételezi ; pedig az említett meg
erősítő oklevélben 1G vlachokról van szó »qui Graecam hactenus 
devotionem profitentur. . . “ Ez a „hactenus“ kétségtelenül 
amellett szól, hogy most is azt a hitet vallják, amelyet eddig, 
tehát a nem egyesült görögkeletit. Azután a vlachok babonáiról 
beszél, „quae verae catholicae religioni et christianae conscientiae

13 Hren Tamás laibachi püspök Grácba küldte theológiára s mint latin 
szertartási! katolikus pap lett ivanicsi plébános s az ottani német katonák 
lelkésze.

14 Közli : Simrak : Provijest. .  . XII. 174—175. 1.
15 Simrak: Povijest. . . .  178—179.
16 Simrak : De relationibus . . . .  35. 1. Ma csak ez a megerősítő oklevél 

van meg. ennek utalásaiból ismerjük csak az előzőt.
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extreme confrariarentur." Vratanja feladata éppen ezeknek kiir
tása volt, ha kell, brachium saeculare segítségével.17

Abban viszont igaza lehet Simraknak, hogy Domitrovics 
püspök és munkatársa, Dubravics, távol akartak tartani maguktól 
minden erőszakos eszközt és minden politikát, ök tisztán egy
házi szempontok képviselői és az unió megvalósulásának 
óhajtói voltak s nem fordultak sem a horvát főurakhoz, akik 
ellenségei voltak a vlachoknak, mert akarva, nem akarva be 
kellett őket fogadniok birtokaikra anélkül, hogy jobbágyaikká 
lettek volna, de nem fordultak a katonai hatóságokhoz sem, csak 
éppen a béke és a vlachok esetleges kellemetlenségeinek elkerü
lése miatt kérték a  generálisok beleegyezését az unióhoz.

Az uniós törekvés, mellyel akkor Felső-Horvátországban 
találkozunk, nem volt magában álló jelenség. Kölcsönös vágya 
volt a  nyugati és keleti kereszténységnek e nehéz időkben, 
hogy egyesüljenek a pogány török elleni harcban. A nyugatiak 
élén állott V. Sixtus pápa, aki trónralépésétől kezdve (1585.) 
minden erejével arra törekedett, hogy a régi óhajt megvalósulás 
felé vigye, mert, ha az ő támogatásával sikerül a törököt 
visszaszorítani, tekintélye megnövekszik s megkönnyebbül az út 
az elszakadt keresztények visszatéréséhez. Célját — sajnos — 
nem tudta megvalósítani rövid, ötéves uralma alatt.

A keletiek óhaját János ipeki pátriárka (1592—1614.) kép
viselte, aki VIII. Kelemennek (1592—1605.) írt levelében 18 biz
tosítja a pápát, mint „minden népek fejét és tanítóját", engedel
mességéről és odaadásáról, valamint panaszkodik arról a sok 
bajról és kínról, amelyet a keresztény hit ellenségétől el kell 
viselnie ; végül segítséget kér a nép üdve és a töröktől való 
megszabadulás érdekében. A pápa 1598. április 10-én válaszol 
e levélre 19 s a pátriárka szándéka feletti örömének ad kifejezést. 
Hangsúlyozza, hogy „una est enim ecclesia catholica et apo
stolica supra beatissimum Petrum, apostolorum principem, 
fundata, cuius nos locum . . .  tenemus.“

Ahogy a pápa egy következő évi április 24-én kelt levelé
ből következtethetjük, János pátriárka Bessarion szerb metro- 
politával20 még egy levelet küldhetett Rómába. A pápa újból 
hivatkozik a pátriárka engedelmességi ígéretére s kijelenti, ha 
elismerik a keletiek a római egyházat, mint „omnium ecclesi-

17 Hogy következtetésünk helyes lehet, bizonyítja a nuncius Vratanjának 
adott ajánlólevele, amelyben azt írja, hogy az eretnekek és lázadók (értsd : 
hívei közül) olyan rosszul bántak vele, hogy ennek nyomai még most is látha
tók arcán. Majd folytatja : „gondjaira van bízva kb. 60.000 lélek s ezek mind 
szakadárok (tutti schismatici)“. (Jheiner : Mon. SI. Merid. II. 116. 1.)

18 Ez a levél ma már ismeretlen, de a pápa alábbi válaszában idézi 
tartalmát.

19 Theiner : Vet. Monum. SÍ. Merid. II. 90—91. 1.
20 Más források szerint Visarion bosnyák püspök.
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arum caput, matrem et magistram“, annak tanait, melyeket kez
dettől fogva hirdetett, végül a római pápát és ennek primátusát, 
akkor őket „ut fratres nostros et membra nostra in Christo 
libenter complectimur." 21

A pravoszláv történetírók22 23 durván támadják Vili. Kelement, 
hogy az egyesülést — amelynek ő kétségtelen híve volt — 
mégis ily feltételekhez köti. De abban a fellángolásban és 
egyesülés utáni vágyban a pápa kénytelen volt pontos feltéte
leket kitűzni és a katolikus elveket hangsúlyozni, hogy a keletiek 
el ne hamarkodják a dolgot és ne érezzék később magukat 
becsapottaknak. Mint fönnebb említettük, kölcsönös vágya volt 
a kereszténység két nagy ágának az egyesülés a török elleni 
nagy harcban — s úgy látszik, a keletiek itt meg is álltak. A 
pátriárka levelében olvasható „pietas et devotio erga sanctam 
Románam ecclesiam, omnium ecclesiarum caput, matrem et 
magistram“ inkább csak udvariassági formula, mint vélemény, 
avagy meggyőződés lehetett. Hiszen a szerbeknél a pravoszláv 
egyház és a nemzet úgy összeforrott, hogy itt, ebben az időben, 
elvi engedményekről alig lehetett volna szó. Maga Törnie21 is 
bevallja, hogy ezt a lépést János pátriárka a pravoszláv egyház 
minden legkisebb sérelme nélkül tette, mert gondolta, hogy talán 
ily módon sikerül a pápára hatnia, hogy küldjön segítséget a szer- 
beknek. A pápa elfogadta a pátriárka hódolatát s buzdította a 
hűségben való kitartásra ; több tanácsot is adott neki, de segít
séget nem küldött. VIII. Kelemennek roppant nehéz volt a 
helyzete. A francia király nem tudta nézni a spanyol hatalom 
emelkedését Itáliában, ezért egy spanyolellenes itáliai szövetséget 
tervezett Velencével. A másik oldalról meg szúrta szemét a 
Habsburgok hatalma. Hogy erről az oldalról biztosabb legyen 
a siker, egyrészt támogatta a protestáns német fejedelmeket, 
másrészt a törököt a császár ellen. A dél-itáliai és siciliai 
spanyolok ellen is ígért a török flottának segítséget. IV. Henrik 
e politikája egészen megzavarta a pápát, mert, bár nem volt 
kedvére a spanyol hatalom terjedése Itáliában — a maga rová
sára —, mégis szüksége volt a spanyolokra a protestánsok és 
a törökök ellen. Ezért minden igyekezete odairányult, hogy 
kibékítse a szembenálló feleket. De ezek nem hajlottak szavára. 
Henrik a másik fronton is kitartott célja mellett. Amikor 1598-ban 
a török seregben jelentkezni kezdett a fáradtság és a béke utáni 
vágy, Henrik fáradozott leginkább azon, hogy folytatódjék a 
háború. A porta kétszer is felkérte a bizánci francia követet, 
de Brev-et, hogy közvetítse a békét a császárral, de Henrik ezt 
nem engedte meg. A követ ura megbízásából előadta a portá-

21 Theiner : i. m. II. 92—93.
22 Milas : „Kiril i Metodi]e“ 293.és Grbit: Karlovaëko vladiëanstvo". 1 .191.
23 J. Tomit: „Pecki patrijarh Jovan i pokret krséana na Balkanskom 

Polouostrvu 1592—1614“. Zemun, 1903.
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nak, hogy mily szégyen lenne, ha a szultán kezdené meg a béke
tárgyalást, amikor a  császárnak már égetően szüksége van 
békére, mivel a német fejedelmek megtagadták neki a segélyt 
a magyarországi harcokhoz.24

Ez a helyzet megsemmisítette VIII. Kelemen minden tervét : 
nyugat és kelet nagy összefogását katonailag — és ennek 
következtében — egyházilag is.

Domitrovics, Dubravics és Vratanja akciója tehát nem volt 
valami légből kapott ábránd, hanem amaz idők nagy, közös 
vágyának egy kis részletben a megvalósulás felé való vívése. 
Márcsában és Zágrábban a szeretet és megértés jegyében fogant 
meg az unió gondolata, sajnos azonban, az utódok mindkét 
részről oly ballépéseket követtek el, amelyekkel egy szép meg
indulás kibontakozását lehetetlenné tették.

* *
*

Hogy honnét jött Vratanja Márcsába, nem tudjuk. Többen 
abból, hogy utódai közül Predojevics Gábor (1642 — 44.) és 
Sztaniszlavics Száva (1648—1661.) a  híres Hrmnja monostorból 
jöttek, amely az Una és Unca összefolyásánál volt, azt gondol
ják, hogy innét jött Simon is. Valószínűbbnek látszik azonban, 
hogy nem innét, a régi Horvátországból, hanem Szlavónia 
töröktől megszállt területéről,25 talán éppen az orahovicai Remete 
monostorból, ahonnét a  már említett Vazul püspök is jött 
1595-ben. Vratanja az 1600-as évek elején jött át néhány 
kalugyerrel keresztény területre s mint Vazul püspök utóda 
szerepel ennek halála után. Két, cirill betűkkel írt oklevél vilá
gítja meg némileg a Vratanja személyét körülvevő ködöt. Az 
egyik Kozma korinthusi görög érsek Győrben kiadott decretuma 
1607. okt. 30-áról.

Ennek egy 1662. dec. 29-én kelt másolata maradt fenn.26 
Ebben kinevezi és felszenteli Vratanját a magyar, horvát és 
szlovén keletiszertartásúak püspökévé. A dekrétum szól Magyar-, 
Horvát- és Szlavónország nemesei-, kapitányai-, vajdái-, tisztjei-, 
főpapjai-, papjai-, diákonjaihoz és valamennyi pravoszláv keresz
tényéhez. Mivel — úgymond — e területeken nincs görögszer- 
tartású püspök, azért nevezte ki és szentelte fel Simont tanítóvá 
és püspökké. Inti a,hívőket, hogy Krisztus képmásaként tisz
teljék püspöküket. Átokkal fenyegeti azt, aki ellenszegül neki. 
Végül az új püspökhöz szól, hogy istenfélő legyen és tevékeny. 
Felhatalmazza, hogy áldozópapokat, diákonokat, szubdiákonokat

24 J. T o m it:  i. m. 62—63. 1,
25 1. a 167. lapon mondottakat.
26 Simrak : „De Rel. SÍ. Merid.“ 23—24. 1. Az eredeti cirill betűkkel 

ószlovén nyelven volt írva.
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és lektorokat szenteljen, nevezzen ki lelkipásztorokat, szerzetes- 
elöljárókat, emeljen és szenteljen egyházakat és végezze mind
azt, amit egy püspök végezhet.

A másik oklevél, amelyben Vratanja személyéről szó van, 
János ipeki pátriárka megerősítő dekrétuma 1609. júl. 8-áról.

Azt írja, hogy meghallgatja a nyugati részeken lévő 
„Vrattania“-nak nevezett terület hívőinek kérését s ezért „repe- 
rimus sanctissimum et reverendissimum vestrum episcopum 
Dominum Simeonem consecratum cum omni ueritate per manum 
et benedictionem sanctissimi metropolitae Corynthi, Domini 
Cosmae. . .  bene et rite absoluiam esse in eo dignitatem ordinis.“27

Mindössze ennyi az, amit Vratanja személyéről hiteles 
forrásokból tudunk, — márcsai székfoglalása (1611.) előttről.

Ugyanilyen homályos a felszentelése. János pátriárka fenti 
dekrétuma szerint Kozma korinthusi metropolita szentelte fel. 
Vinkovics Benedek zágrábi püspök 1640-i jelentésében,28 ame
lyet Gasparo Matthei bécsi nunciusnak terjeszt fel, ezt írja :
.......Simeon Vretanich Romám profectus, Romáé consecratio-
nem a pontifice accepit.“

Vinkovics második utóda a zágrábi püspökségben, Petretics 
Péter (1648—1667.), információjában,29 melyet 1662. ápr. 21-én 
küldött Bécsbe, azt állítja Vratanjáról : Quandoquidem iám etiam 
in episcopum Ritu Graeco in Turcia consecratus dicebatur, licet 
postmodum Romáé consecratus dignoscitur. Ideo forte, quod 
prior eius consecratio, seu ordinatio dubia apparebat, quo in 
casu secundario ordinari debuit

Ugyancsak Petreticsnek 1667-ben a királyhoz küldött jelen
tésében 30 ez van : „Simeon Vratania primus Valachorum epi- 
scopus, habuit titulum : episcopus Hungáriáé graeci rítus et sub 
hoc titulo consecratus est in episcopum Jaurini a quodam Cosma, 
archiepiscopo Corinthi graeco, alias pro nunc nuntio apostolico 
totius Peloponesis.“

A zágrábi délszláv akadémiában található egy átírása a 
jezsuiták kéziratának, amelyben a vlachok lázadásáról és a 
horvátországi unióról van szó, s ebben ez olvasható Vratanjá
ról·. „Anno 1607. consecratur Jaurini graeco ritu a Cosma de 
Morfis, archiepiscopo Corinthi et per totum Peloponesum nuntio 
apostolico, in episcopum Hungáriáé.“

Pietro Antonio da Ponte trójai felszentelt püspök, pápai 
nuncius, 1611. szept. 10-én ajánlólevelet ír31 Borghese bíboros 
államtitkárnak, melyben Vratanjáról eképpen ír : „II lator di

27 §imrak: De Rel. SÍ. Merid.“ 27. Ugyanott közli ez oklevél egykorú 
latin fordítását. Idézetem ebből való.

28 Másolata: Staatsarch. „Illyr.—Serb.“ Fase. I. Convoi. A. 44—57. 1.
29 Eredetije : Staatsarch. „Illyr,—Serb.“ Fase. I. Convoi. A. 7—41. 1.
30 Siimrak : „Povijest. .' . ."  183. 1.
01 Theiner : i. m. II. 116. 1.
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questa Simone Vretania scismatico, eletto et consegrato vescovo 
di Giovanni arcivescovo di Bulgaria, pure scismatico, viene con 
desiderio di reconciliarsi con santa chiesa.“

A kortársak tehát különféleképpen mondják el Simon 
püspökké-szentelését. Vratanját pravoszláv püspök szentelte fel, 
nem pedig katolikus, ami világosan kitűnik János pátriárka 
dekrétumából. Ez említést tesz Vratanjának Kozma által történt 
felszenteléséről és ezt jóváhagyja, már pedig, ha Kozma katolikus 
lett volna, nem ismerte volna el és nem hagyta volna jóvá e 
fölszentelést. Petretics fentebb-említett 1662-iki információjában 
„consecratus dicebatur“-t mond, tehát ő maga még nem tudta 
határozottan, hogy való-e az, aminek híre járt, t. i. hogy pra
voszláv püspök is felszentelte-e Vratanját.

De amint az 1667-iki információjából kitűnik, később 
megtudta, mert kezébe került Kozma érsek dekrétuma.

Az 1662-iki információjának elküldése (április 21.) után pár 
hónappal (december 29-én) ugyanis Miakics Gábor kalugyer, 
aki az előző év végén elhunyt Sztaniszlavics Száva püspök 
márcsai stallumáért vívott heves küzdelmet, megjelent a zágrábi 
püspök előtt s bemutatta neki Kozma érsek többször említett 
szláv nyelvű dekrétumát ; ezt azután Petretics le is másoltatta 
„latine cum erroribus grammaticis, prout in originali fűit de 
verbo ad verbum.“ 32 Ezért írja azután már határozottabban 
1667-ben „consecratus est in episcopum Jaurini a quodam 
Cosma·..“

Mind ez az információ, mind pedig ez a jezsuiták fenti 
kézirata az egész Peloponnesos apostoli nunciusának mondja 
Kozmát. Ez tévesnek tekinthető, hiszen megállapítottuk, hogy 
Vratanját pravoszláv püspök szentelte fel ; ilyet pedig Róma 
nem nevezhet ki nunciusnak. A források tévedtek az érsek 
személyében, mert ha valóban a pápa nunciusa lett volna 
Kozma, nem tartották volna Vratanja első fölszentelése érvé
nyességét kétesnek s nem kellett volna Rómában újból püspökké 
szentelni.

Idézett forrásainkban még egy adat vár magyarázatra. A 
gráci_ nuncius azt állítja, hogy Vratanját János érsek33 szentelte 
fel. Simrak 34 szerint a nuncius e gondolata valószínűleg abból 
eredt, hogy Vratanjánál látta — emennek Rómába utazása előtt 
— János pátriárka dekrétumát s ebből azt következtethette, 
hogy ő szentelte is fel. Kissé nehéz ezt elhinni, ha elgondoljuk, 
hogy amikor Vratanja megjelent a nuncius előtt s elmondta 
Kozma érsek által történt felszentelésének történetét s felmutatta 
a pátriárka megerősítő dekrétumát, a nuncius abban a véle
ményben maradt volna, hogy János szentelte fel. Hiszen e

32 Latin betűkkel, de nem latin nyelvre történt az átírás.
33 „Giovani arcivescovo di Bulgaria“.
34 Simrak : „Povijest“ 184. 1.
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dekrétumban is kifejezetten Kozma neve van említve. A való
sághoz közelebb állónak gondolnám, hogy a nuncius csak 
elírta a nevet s Kozmát értette az arcivescovo alatt. Az a tény, 
hogy Bulgária érsekének mondja a nuncius az érseket, holott 
Kozma korinthusi érsek volt, szerintem nem nehézség, ez csak 
a nuncius tájékozatlanságán múlhatott. Ezen a tájékozatlanságon 
nem nagyon lehet csodálkozni, hiszen egy kis anakronizmussal 
élve, a  mai nagy nyugatiak is elkövetnek ennyi tévedést még 
Magyarországra vonatkozólag is, pedig a földrajzi ismeretek 
közlése sokkal tökéletesebb és a határok dolgában is rende
zettebb állapotok vannak, mint a  XVII. században és ennek 
háborús zűrzavarában.

Vratanja Simon püspökségének minél nagyobb tekintélyt 
akart szerezni s főpásztori állását is meg akarta szilárdítani. 
Ezért nem elégedett meg a népe előtt ismeretlen érsek felszen
telésével, hanem megszerezte a szerb nemzeti és egyházi 
tekintély és hatalom egyedüli letéteményesének, az ipeki pát
riárkának kinevezését és megerősítését is.

Kozma érsek Vratanja hatáskörét Magyarország, Szlavónia 
és Horvátország területére jelölte ki, ahol „Isten kegyelméből 
Rudolf császár őfelsége uralkodik.“ Az ipeki pátriárka az „összes 
nyugati részek“ püspökévé nevezte ki Vratanját. Ezek voltak 
tehát a márcsai püspökség első címei, amelyek miatt gyakori 
volt a nézeteltérés a későbbi márcsai és zágrábi püspökök 
között.

* **

Vratanja egyesülésének indító okát forrásainkban hiába 
keressük. De amennyire a történtekből ezek hátterére következ
tetni lehet, hihetőleg nem állunk távol az igazságtól, ha Vratanja 
e lépésében az egész szerbség egyetemét képviselő pátriárka 
fennebb vázolt szándékának valóraválását látjuk. Vratanja többet 
tett, mint amennyire János pátriárka hajlandó lett volna annak 
idején. De e többlettel — azt hiszem — egyenes arányban 
állnak azok a körülmények, amelyek Vratanját e többlet meg
tételére úgyszólván kényszerítették. Mert a vlach püspök elhatá
rozásában a körülményeknek egy bizonyos tenni-kényszerítő 
nyomását kell látnunk. S ha erre vonatkozólag nagyon szűk
szavú adatainkból szabad valamit következtetnünk, itt Vratan- 
jának feltétlenül bizonyos fokú politikai éleslátást kell tulajdoní
tanunk. Ez utódaiban — úgyszólván kivétel nélkül hiányzott és 
ez vezetett a következő század derekán a márcsai püspökség 
megszüntetéséhez.

Vratanja csak a nyugati orientáció esetén láthatta bizto
sítva hívei jövőjét: nyugati keresztény területen lakott, népe az 
idegen ideológiájú és életcélú törökök állandó zaklatásától 
mentes volt, eltekintve a határmenti harcoktól. A magyar kirá-
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Iyok szívesen látták őket, privilégiumokat adtak nekik, adó- 
mentességüket a szerb történetírók is elismerik, viszont ennek 
fejében hadakoztak ; így az egyszerű vlach pásztor jogilag 
felette állt a magyar-horvát jobbágynak. Míg mindez nem lett 
volna meg, ha hazájukban maradtak volna, mint ahogy nem 
volt meg az otthonmaradt török alattvalóknak. És itt kezdődik 
Vratanja többet-adása : ő formailag is belekapcsolódik a nyugati 
kultúrközösségbe : teljesíti a pápa feltételeit, elismeri a pápát 
Szent Péter utódának, megígéri, hogy népét is egyesülésre 
bírja. Ezzel áthidalva a szakadás; viszont Róma keblére zárja 
őt és népét s erre a világi hatalom : a magyar király és a 
gráci főherceg elismeri teljesjogú püspöknek őt, híveit pedig a 
többiekkel egyenlőjogú — sőt sok dologban kiváltságosabb — 
alattvalóivá fogadja.

Nincs okunk kételkedni Vratanja szándékának őszintesé
gében, hiszen őt katolikus és pravoszláv, horvát és szerb 
források egyaránt buzgó és szentéletű, népe előtt nagy tekin
télynek örvendő, becsületes szándékú, egyenes embernek 
mondják.

Népe részéről kivívott megbecsülést éppen szent életével 
s híveiért való odaadásával érdemelte ki s ha már most hozzá
vesszük, hogy a szerbeknél a pravoszláv egyház és haza 
szeretete ekkorra mennyire szorosan összenőtt, alig hihető, 
hogy Vratanja az unióra csak gondolt volna is, ha a már 
ismert körümények nem követelték volna ezt meg tőle. De ha 
már megkövetelték, Vratanja nem habozott ezt teljesíteni, pedig 
előre láthatta, hogy nemcsak híveinek, hanem közvetlen kör
nyezetének : papjainak és kalugyereinek is ellenállásába fog 
ütközni. De Vratanja mérlegelte az esélyeket s vállalkozott a 
feladatra s éppen ebből következtethetünk biztosan lépése 
őszinteségére. Téved Krchelich,35 36 amikor azt mondja: „Felicis- 
simae erat calliditatis (Vratanja), sciens omnibus satisfacere. 
Romáé in episcopum fuit consecratus, séd post earn consecra- 
tionem etiam ab archiepiscopo Bulgáriáé. His in regionibus 
pro catholico reputabatur, in Ottomanicis autem pro schismatis 
apostolo·..“

Helyesen állapítja meg Simrak,36 hogy Krchelich e tekin
tetben a horvát főurak állandó gravamenét tevő álláspontjáról 
nézve nyilatkozik. E főurak nem tudták elviselni, hogy a jöve
vények közül sokat az ő birtokaikra telepítették le anélkül, 
hogy ezek jobbágyaikká lettek s tizedet fizettek volna. Hogy 
mennyire nem volt tisztában Krchelich Vratanjával, mutatja, 
hogy szerinte először Rómában szentelték fel katolikus püspökké 
s csak utána ment a bulgár érsekhez, pedig ez kézzel
foghatóan ellenkezik a tényekkel. A pravoszláv és a római

35 Krchelich: „Notitiae praeliminares. . . “ 431. és köv. lapok.
36 Simrak: „Povijest. . . “ 290. 1.
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felszentelése között két év telt el és az ezalatt nyert tapasz
talatok érlelhették meg benne azt a gondolatot, amely Rómába 
utazásával kezdődik s amelynek megvalósításán dolgozott élete 
végéig.

Miután Vratanja 1611. tavaszán megvallotta a római egy
házzal való egyesülési szándékát, Ferdinánd stájer főherceg, 
mint a végvidék katonai ura, akinek kormányzata alatt állottak 
a Balkánról jött menekültek, 1611. március 23-án immár az 
államhatalom részéről kinevezi őt a vlachok püspökévé, de 
kikötötte, hogy Rómába kell mennie pápai megerősítésért. Rómába 
utazása előtt meghívta őt Grácba az ott székelő „nuntius Ger- 
maniae“,37 Pietro Antonio da Ponte, címzetes trójai püspök. 
Vratanja ezért 1611. szeptemberében Grácba ment Dubravics 
plébános kíséretében.

A nuncius ajánlólevelet adott neki szeptember 10-iki 
kelettel Borghese bíboros államtitkárhoz. Ebben többek között 
ezeket írja : „E levél vivője Vratania Simon szakadár, a szintén 
szakadár János, Bulgária érseke által választott és felszentelt 
püspök azzal az óhajjal jön, hogy kibéküljön a szent egyház
zal. Nevezett püspököt errefelé feddhetlen életűnek (d’ottima 
vita) ismerik ; az eretnekek és lázadók részéről már többször 
mind anyagiakban, mind személyében sok kellemetlenséget 
szenvedett, melyeknek nyomai még most is láthatók arcán. 
Gondjaiban van mintegy 60.000 lélek, valamennyi szakadár, de 
akik annyira megbecsülik, hogy hitük egész ügyét reá bízzák ; 
ezért az ő megtérésétől rendkívüli eredményt lehet várni.“ 38 
Ezért kéri a nuncius a bíborost, hogy fogadja Vratanját kegye
sen és vegye pártfogásába úgy, amint ezt ily esetekben szokta. 
Azután kegyeibe ajánlja Vratanja kísérőjét is, ,,Martino Duha- 
vitio piovan“-t, aki alatt kétségtelenül Dubravicsot érti. Róla 
megállapítja, hogy katolikus, rendkívül jó ember, aki főeszköze 
a püspök megtérésének.

A nuncius 1611. szeptember 12-iki dátummal adott még 
egy levelet,39 amelyben valamennyi keresztény hívőnek ajánlja 
őt, az összes püspök, prépost, dékán, esperes és más „cuius- 
cunque gradus et conditionís“ egyháziaknak, akik követsége 
területén vannak, hogy ők is ajánlják Vratanját híveik figyel
mébe és emeljék ki, mekkora égi jutalomban lesz részük azok
nak, akik a vendégeket befogadják és jól bánnak velük.

Alighogy Vratanja és Dubravics az ajánlólevelekkel 
elindultak Róma felé, a nuncius levelet írt Borghese kardinális

sá A „nuntiatura Germaniae"-t 1600-ban állítják fel s már 1622-ben meg
szűnik. Ez idő alatt három nuncius töltötte be e tisztséget, ezek közül a máso
dik P. A. da Ponte 1610. okt. 9.—1613. okt. 16-ig. 1622-ben állítják fel a bécsi 
nunciaturát. (§imrak : „De Relationibus . . . “ 29. 1.)

38 ΊKeiner : „Mon. Slay. Merid.“ II. 116. 1.
39 §imrak: „De Relationibus“. 31. 1.
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nak, hogy az megelőzze Vratanjáékat Rómában és előre infor
málja az illetékeseket.40 A levél tartalma lényegileg megegyezik 
az előzőével.

Amint V. Pál pápának Ferdinánd főherceghez írt leveléből 
kivehető (1611. november 15.), a főherceg maga is nagy szere
tettel ajánlotta Vratanját a pápa jóindulatába.

Vratanja kísérőjével minden jel szerint november elején 
ért Rómába. Itt a talaj elő volt készítve a  püspök érdekében, 
de kényes jogi kérdéseket kellett még tisztázni. A legfontosabb 
volt felszentelésének ügye.

Az egyház érvényesnek ismeri el a  pravoszláv püspök 
által kiszolgáltatott egyházi rend szentségét, de csak akkor, ha 
kétségtelenül bizonyosan az alaki és anyagi előírások szerint 
történt a felszentelés. Ha kétség merül fel az egyház által meg
kívánt érvényesség iránt, a felszentelést feltételesen (sub condi- 
tione) meg kell ismételni. A mi esetünkben nemcsak a fel
szentelés mikéntjéről, hanem a felszerelőről sem tudunk egye
bet nevénél s annál, hogy ő, Kozma érsek, püspökké szentelte 
Vratanját s erről oklevelet állított ki.

Már most érdekes vita indult meg arról, hogyan fogadta 
Róma Vratanjának eme szakadár érsek által való felszentelését 
s szükségesnek tartotta-e újból való feltételes felszentelését, 
avagy, sem.

Simrak, aki a legtöbbet foglalkozott e kérdéssel, 1924-ben 
megjelent tanulmányában a szerbek (vlachok) egyesüléséről, azt 
állítja, hogy „ámbár egyszer már fel volt szentelve pravoszláv 
püspök által, mindazonáltal másodszor is felszenteltetett Rómá
ban és pedig Bellarmin kardinális által.“ 41

Ugyanő az 1926-ban napvilágot látott forráskiadásában42 
visszavonva előző állítását azt mondja, hogy tévesen tartják 
Bellarminról, hogy ő szentelte volna fel Vratanját. S míg korábbi 
állítását alátámasztja Gasparo Matthei bécsi nunciusnak 1642. 
szeptember 27-én kelt és a Congregatio De Propaganda Fide- 
hez írt levelével, amelyben kifejezetten az áll, hogy Bellarmin 
szentelte fel Vratanját,43 az utóbbi megállapítását azzal próbálja 
megokolni, hogy a vatikáni brevék levéltárában nincs Vratanját 
kinevező breve. Pedig nemcsak ez az egy adat szól Vratanja 
római második, Bellarmin által történt felszentelése mellett. A

40 „Mi è parso intanto darle parti di tutto, acció comparendo sia infor- 
mata del negotio. . . “ (Thciner : i. m. 117. 1)

41 Premda je bio vec jednom posveéen od pravoslavnog episkopa, ipák 
je po drugi put posveéen u Rimu i to od kardinala Belarmina.“ (Simrak: 
„Povijest. . . “ 287. 1.)

42 Bellarminus cardinalis falso asseritur consecravisse episcopum Simeo
néin Vratanjam. (Simrak: „De Relationibus“. 168. 1.)

43 „. . .  fu (t. i. consegrato) dal Cardinale Bellarminio il Vescovo Simeone...“ 
(Simrak: „De Relationibus“ 152. 1.)
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A ténynek egyik legközelebbről értesült tanúja, maga Domitro- 
vics zágrábi püspök, akinek talán legnagyobb része volt Vratanja 
megnyerésében, bizonyítja ugyanezt Carafía nunciushoz 1626. 
február 21-én írt jelentésében.44

Ha még hozzávesszük Vinkovics és Petretics püspökök 
előbb idézett nyilatkozatait, kétségtelennek bizonyul, hogy 
Vratanját Rómában nemcsak kinevezték és megerősítették 
püspökségében, hanem újból fel is szentelték. A fenti két 
hiteles forrás olvasása után pedig alig lehet kétségünk, hogy 
éppen Bellarmin bíboros, az ellenreformáció, helyesebben a 
katolikus visszahatás vezére szentelte fel.

Nem gondolom lehetetlennek, hogy Vratanja második 
felszentelése mögött a XVI—XVII. századforduló nagy problé
mái hatásának gondolata rejlik. Bellarmin, Pázmány kora ez. 
Ámbár a vita egész hevével a katolikusok és a csak száz éves 
történelemre visszatekintő újítók közt folyt, de éppen e tartós 
vitatkozásoknak oly érzékenységet, mondhatnám kifinomodott 
idegzetet kellett kifejleszteniök vallási dolgokban, hogy a Rómá
tól hosszú évszázadok óta elszakadtságban élőkkel szemben is 
megnyilvánult. Lehetséges, hogy e gondolat — talán tudatalatti 
— hatása érvényesült részben már VIII. Kelemen fentemlített 
kikötéseiben, annak ellenére, hogy őszintén óhajtotta kelet és 
nyugat egyesülését. Ennek a gondolatnak kicsúcsosodását, talán 
egészen tudatossá tételét látjuk a későbbi zágrábi püspökök, 
Vinkovics és Petretics egyes részeiben vitairatnak is beillő 
információiban.45 De ezek tárgyalása már kívülesik dolgozatunk 
keretein.

Vratanja felszentelésének dátumát nem tudjuk. Ugyanez 
év nov. 15-ikéről van V. Pál pápának egy — sub annulo pis- 
catoris — kelt levele46 Ferdinánd főherceghez, amelyben arról 
értesíti őt, hogy szeretetének olyan jeleit adta Vratanjának, a 
Magyarország, Szlavónia és Horvátország végein lakó szerb 
(Rascianae) nép püspökének, amelyekről majd a püspök által 
maga is meggyőződhetik. Ennek oka egyrészt az, hogy a főher
ceg oly szeretettel ajánlta be őt, másrészt pedig a pápa maga 
is Isten lelkes szolgáját ismerte fel benne és mások is tanús
kodnak jámborságáról és derekasságáról. Ezért viszont a pápa 
Ferdinánd kegyeibe ajánlja Vratanját és „juhocskáit“, hogy 
iránta való hűségükben és odaadásukban megmaradjanak s 
Istennek és egyházának mindinkább lelkes híveivé legyenek.

Nagyon valószínű, hogy ha a pápa már nov. 15-én így 
nyilatkozik a „vladiká“-ról (püspök), akkor az őt érdeklő tár-

44 ......Ab illustrissime) quondam Cardinali Sanctae remíniscentiae Bellar-
minio consecrationem acoeperat Epiocopalem.“ (Simrak : „De Relationibus. . . “ 
44. 1.)

45 Staatsarch. : „Illyr.—Serb.“ Fase. I. Convoi. A. 44—57. és 7—41. lapok.
40 §imrak: „De Relationibus.. . “ 32. 1.
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gyalások már előbb lefolytak, már megállapították előző feíszen- 
teltetése kétséges voltát s talán már másodszor is felszentelték. 
Erre enged következtetni a pápa fenti levelének kitétele: „Hun
gáriáé, Sclavoniae et Croatiae episcopo erre vonatkozhatik 
a másik kijelentése is: „Dedimus ea signa nostrae charitatis.“

Ezzel az egyik nehézséget meg is oldották. A püspökség 
jogilag már áll, de, hogy hivatását betöltse, papokra is van 
szüksége. Tudjuk, hogy amikor Vratanja későbbi püspöksége 
területére jött, győri felszenteltetése után, volt mellette több 
kalugyer.4' Már pedig a szerzetesélet előfeltétele — keleten 
csakúgy, mint nyugatön — a kolostori együttélésben van. 
Vratanjának tehát ezekről is gondoskodnia kellett, annál is 
inkább, minthogy népe pasztorációjában szüksége volt rájuk.

Simrak már sokszor idézett forráskiadásában48 Vratanja 
két supplicatiója található. Mindkettőt nov. 21-én keltnek mondja. 
Az elsőben a szokásos megszólítás : „Beatissime Pater“ után 
Vratanja előadja, hogy a folytonos háború viszontagságai között 
a görög szertartást követő szerbek (Rasciani) egy nagyobb cso
portja elhagyva a törökök zsarnokságát, Szlavóniában telepedett 
le ; ezek között volt ő is és honfitársai számára a zágrábi egy
házmegye területén, „Mattcha“ hegyén a maga szegénységéből 
Szent Mihály arkangyalról nevezett templomot s mellette parányi 
monostort kezdett építeni, minthogy a törökök az ott álló Minden
szentek egyházát gáládul lerombolták. Kéri tehát a pápát, hogy 
a monostort emelje apátsági rangra s ruházza fel mindama 
kiváltságokkal, amelyeket más apátságok is nyerni szoktak és, 
hogy szerzetesei a maguk megélhetésére megtarthassák a 
monostor környékén fekvő, teljesen gazdátlan és elhanyagolt 
földeket, minthogy ezek egykor úgyis a Mindenszentek egyháza 
tulajdonában voltak.

A másik supplicatio ugyanezt mondja el, de objektív fogal
mazásban. Ebben a monostor apátsággá emelésén kívül még 
azt kérik, hogy Vratanja és utódai az apáti címet is megkapják.

Simrak — úgylátszik — nem vette tekintetbe a pápai 
kancellária gyakorlatát, amikor e második supplicatio hátiratát 
figyelmen kívül hagyta. Itt többek között ez áll : „Die 18. Novem- 
bris 1611. Sanctissimus mandavit expediri erectionem monasterii 
et collationem seu, commendam pro oratore tantum.“ Tehát a 
supplicatiót 18-án, vagy még előbb nyújtották be : 18-án jóvá
hagyta a pápa a kérést s a monostort alapító breve 21-én 
jelent meg. Pápai kancelláriai szokás volt, hogy az oklevél 
dátumát vezessék rá utólag a supplicatióra is. Ez téveszthette meg 
Simrakot, hogy 21-én keltezettnek mondja mindkét supplicatiót.

«  1. a 159. 1.
48 Simrak ■. „De Relationibua. . . “ 32. és 33. lapok.
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A breve49 Vratanját püspöknek mondja ugyan : „Episcopus 
Rascianorum catholicorum, rítus Graeci intra Hungáriáé, Slauoniae 
et Croatie fines et in extremis Carniolae partibus consistentium“, 
de kinevezésről, felszentelésről szó sincs benne.

Csupán a márcsai monostorral foglalkozik s Vratanja 
óhajának megfelelően apátsággá emeli azt „az egy Sz. Vazul- 
rendi monostort, annak zárdáját (claustrum), ebédlőjét, hálóter
mét és egyéb az egy apát és szerzetesei számára szükséges 
mellékhelyiségeit“ és ehhez tartozónak nyilvánítja Szt. Mihály 
templomát és az apátnak és szerzeteseinek biztosítja mindama 
kiváltságokat, amelyeket a Rend más monostorainak apátjai él
veznek, akár pápai kiváltság, akár szokásjog alapján.

Minthogy a monostor minden jövedelmet nélkülöz, a szent
szék előrelátó kormányzóról akarván gondoskodni, a monostort 
Simon püspöknek adja commenda gyanánt minden jogával és 
tartozékával élete végéig, hogy megtartsa és kormányozza azt.

A breve hangsúlyozza, hogy Vratanját commendátorrá 
nevezi ki a monostor anyagi ügyeinek rendbehozása céljából. 
Vratanja supplicatiójának hátlapján a kancelláriai jegyzet is azt 
mondja, hogy „commendam pro oratore iantum.“ Tehát csak 
Vratanja személyében azonos a püspök és az apát, az utódok 
nem szükségképpen egyesítik a két hivatalt. Ámbár úgylátszik, 
ez hagyománnyá lett Márcsában s ugyanaz volt az apát, akit 
püspökké neveztek ki.

Miután Vratanja így elvégezte dolgát Rómában, Dubravics- 
csal együtt hazatért. Zágrábban Domitrovics püspök ünnepélyesen 
fogadta, ahogy a későbbi püspök, Petretics előadja.50 Petretics 
szemtanúja volt mindezeknek, akkor még mint a humaniórák 
hallgatója a jezsuitáknál.

* *
*

Amikor Ferdinánd főherceg meghallotta, hogy Vratanját 
Rómában megerősítették és felszentelték, megismételte előző évi 
rendelkezéseit és újakat csatolt hozzájuk 1612. jan. 10-én.51 A 
határőrvidék parancsnokainak meghagyja, hogy valahányszor 
csak kér Vratanja brachium saecularet, mindig adják meg neki ; 
ne gördítsenek lelkipásztori munkája elé akadályokat, hanem 
járjanak kezére a káros babonák és a megrögzött tévhit kiir
tásában. Továbbá felszólítja a vlachokat is, hogy engedelmes

49 Szövegét teljes egészében közli: Mlles: „Symbolae ad illustrandam 
Hist. Eccl. Orient.“ II. 1058—59. 1. Erről azt jegyzi meg Simrak, hogy Nilles 
nem jelezte, honnét vette a szöveget, pedig a breve végén ott van : Arch. 
Archiep. Zagr. (A. A. Z.)

50 Staatsarch. : „Hlyr.—Serb.“ Fase. I. Convoi. A. 12. 1.
81 Simrak: „De Relationibus . . . “ 35—36. 1.
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kedjenek egyházi elöljárójuk parancsának, mert ez csak az Ő 
és fajtestvéreik javára szolgál.

Ugyanez évben elkészült a monostor és a templom is. 
Ezek nemcsak vallási, hanem politikai központja is voltak a 
jövevényeknek. Vratanja minden körülmények között népének 
védelmére kelt az igazságtalanságok ellen, amelyeket részben 
a birtokos főnemesség, részben a vlachoknak tulajdonképeni 
vezetői : a végvidék katonai parancsnokai részéről kellett szen
vedniük. A főurak magatartása érthető. Hosszú évtizedeken át 
tartott a Balkán mélyéről való felszivárgása a vlachoknak 
keresztény uralom alatt való területekre. Ezeknek a területeknek 
pedig volt gazdájuk. Hogy egyes vidékek elpusztulva, elhagyatva, 
kihasználatlanul hevertek, az az egyes kisebb török betöréseknek 
következménye. De e vidékek birtokjoga mégsem avult el. A 
kisebb-nagyobb vlach — többnyire pásztorcsoportok, mondjuk 
törzsek egy vagy több vajda vezetése alatt éppen ilyen elhagyott 
vidékeket kerestek fel, mert itt volt legtöbb megélhetési lehető
ség számukra. A kormányzat helyeslésével is találkozott e 
vidékek benépesítése, mert itt az élet új vérkeringésének meg
indulását várta. A betelepedés, mint ilyen ellen az érdekelt 
birtokosoknak sem lett volna kifogásuk, de — és itt kezdődik 
a hosszú, évtizedeket betöltő és soha el nem intézett grava- 
menek, védekezések, fenyegetések és veszekedések hosszú 
sora — a birtokos urak követelték, hogy a jövevények legyenek 
jobbágyaikká viszonzásul azért, hogy befogadták őket; míg a 
vlachok hivatkozva a generálisok és kapitányok ígéreteire, a 
többször megújított főhercegi, sőt császári privilégiumra (1544, 
1564, 1578, 1627. stb.), véradózásuk fejében erről hallani sem 
akartak, sőt mint harcias pásztornép, ez ígéretektől még inkább 
nekiszabadulva, néha meg a velük szemben gyakorolt szigorú
ságtól, talán sokszor igazságtalanságtól elkeserítve a szomszédos, 
lakott területeken is garázdálkodtak.

Jellemző a főurak gondolkozására, az egyik legjobban 
érdekeltnek, Zrínyi Györgynek 1602-i levele52 a császárhoz. 
Panaszkodik, hogy a károlyvárosi generális török területről 
átjött vlachokat, azaz rácokat telepített be az ő ősi, de most 
elhagyatott birtokára, Gomirjébe ; ezek őt nemcsak, hogy örökös 
földesuruknak nem ismerik el, de ellenszegülnek neki, sőt az 
ő népének nagy károkat okoznak. Kéri tehát a császárt, hasson 
oda Ferdinánd főhercegnél, hogy legyen tekintettel az ő ősi és 
jogos szabadságára és vagy ismertesse el őt a birtokán lakó 
vlachokkal földesuruknak és engedelmeskedjenek neki, vagy ha 
ezt nem akarják, keressenek más helyet.

Ha ezt nem akarnák megtenni, legyen joga őket kikergetni 
javairól. Egyébként kijelenti, hogy hajlandó kapitányt kinevezni 
élükre s valahányszor szüksége lesz a generálisnak reájuk,

52 Staatsarch. : „Ungarn.“ Fase. 142. Aug.—Okt. 15—16. 1.
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készséggel átengedi őket. Még abba is beleegyezne, hogy a 
generális fennnhatósága alatt legyenek, de birtokjoga, amelyet 
a vlachoknak is el kell ismerniök, megmaradjon. — A jövevények 
vadsága, rablásai, erőszakoskodása a horvát száboroknak 68 és 
magyar országgyűléseknek 64 is állandó tárgya.

A horvátok folytonos törekvése, hogy a vlachokat a báni 
seregbe sorakoztassák, hogy így a honi törvények valamikép
pen féket vessenek állandó zaklatásaiknak. Valvasor azt mondja 
róluk, hogy jó katonák, de a barbárokhoz hasonlóan valami 
vad és durva nép. Csak vasszigorúsággal lehet őket fékezni ; 
szerették más jószágát és „rablás és gyilkolás nélkül nem 
tudtak élni.“

A vlachok ügyében többízben bizottságot65 küldött ki a 
kormányzat a horvát rendekkel való tárgyalásra. Ezek panasz
kodnak, hogy alig lehet egyik helyről a másikra menni a köz- 
biztonság hiánya miatt, mert a vlachok bebarangolják az egész 
országot és utakon, erdőkben, hegyeken egyaránt megtámadják 
az arrajárókat. A bizottságok meghallgatják a panaszokat, 
ígéretet is adnak, de minden orvoslás nélkül marad.

Az országgyűlések hivatkoznak a Szent Korona jogaira, 
amelyeket e vidéken tiszteletben kell tartani s minduntalan 
megsértenek. A király többízben kijelentette, hogy sohasem 
akart a vlachoknak mások rovására kiváltságokat adni, sőt a 
bizottságok útján mindegyik földesúrnak követelését kielégíteni 
akarta. Erre az országgyűlés a vlachoknak bármikor és bár
milyen formában adott kiváltságait érvénytelennek nyilvánítja 
és megsemmisíti. (1635. XL. t. c.)

Hasonló törekvés idők folyamán többször megismétlődött, 
minden eredmény nélkül. A földesuraknak száborokon és ország- 
gyűléseken, saját szempontjukból jogos követeléseit felhasz
nálja Picot,53 54 55 56 hogy a magyar törvényhozás lelketlenségét kimu
tassa. Ö a vlachoknak tulajdonítja azt, hogy Szlavónia és 
Horvátország közös határain az első őrállomásokat megalapí
tották. Ezért és a sok véráldozatért hálából még azt a néhány 
falut is vissza akarták a főurak követelni, amelyben laktak. 
Szerencséje a szerbeknek, hogy a császárok, akik jobban 
értékelték szolgálatukat, mint a magyarok, ha nem is hálából, 
de érdekből igyekeztek a határokat mindinkább a maguk köz
vetlen főhatósága alá vonni. „Többet ért egy uralkodó, még ha 
német volt is, mint a  magyar alkotmányos jog védelme.“ Picot 
célzatossága nyilvánvaló. De fényt vet a szerb történetírásra, 
amelyből merített és amelyre élénk hatással volt e könyvével.

53 èisié: „Acta Comitialia.“ III—IV. k.
54 így az 1604,, 1608., 1609., 1613., 1618.. 1622., 1630-i országgyűlések.
55 Esterházy lvt. : „Miklós nádor. Délvidéki Közügyek.“ XV. c.
56 Picot ; „Les Serbes de Hongrie.“ 54. 1.
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Láthatjuk mindkét fél saját szemszögéből nézett állás
pontját. Megítélni, melyiknek volt igaza, nehéz. De ennek eldön
tése nem is tartozik a márcsai püspökség kezdeteinek tárgy
körébe, hiszen jóval előbb kezdődött a vita s tovább tartott, 
mint ameddig dolgozatunk kerete terjed, de szólni mégis kellett 
róla, mert a püspökséget is érintette, mint a vlachok elsősorban 
lelki, szellemi, de politikai vezetőjét is.

*
*

*

Érdekes, hogy a Márcsa bölcsőjénél álló két püspök, 
Domitrovics zágrábi és Vratanja vlach püspök ugyanazon évben 
nyerték Rómából kinevezésüket és közel húsz évi munka után 
az elsőt a halál szólítja el, a másodikat aggkori gyengesége 
vonja el hívei kormányzásától. A két főpap célkitűzése közös 
volt : a szakadárságban élő vlach nép visszavezetése az „egy 
pásztorhoz“, Szent Péter utódához. Domitrovics vágya teljesült 
akkor, amikor részint a maga személyes, részint hű emberének, 
Dubravics plébánosnak hatása alatt Vratanja Rómába ment s 
ott a pápa kinevezte és megerősítette püspökségében. Amiként 
a monostort megalapító pápai breve, úgy Domitrovics is 1612. 
szept. 25-én a monostornak adományozza Márcsa hegyet, az 
egykori monostor birtokát, minden tartozékával.57

Majd 1628-ban Vratanja érezvén élte alkonyát és látva az 
állandó birtokviszályokat a régi birtokosok és a jövevények 
között, rendben akarta apátsága birtokát utódjára hagyni. Ezért 
Domitrovics püspöktől adománylevelet kért és kapott.58 Ebben 
elmondja az adományozó Vratanja áttérésének történetét. Majd 
pontosan leírja a monostor birtokainak határait.

E birtokok tulajdonjoga a török betörés és a monostor lerom
bolása után visszaszáll a zágrábi püspökre, mint akié volt ez 
az első monostor létesítése előtt is. Ezért kellett most újabb, 
formális adománylevéllel átruházni a birtokot az adományosra. 
Hogy ez így van, bizonyítja az is, hogy a zágrábi püspök az 
adomány fejében nem kér mást, mint, hogy Vratanja és szer
zetesei imádkozzanak jótevőikért és mind neki, mint utódainak 
adjanak évenként Szent Márton napján 12 font viaszt „in sig- 
num dominii“. Ez a viasz a későbbi püspökök alatt áldatlan 
vitatkozásokra adott alkalmat, amelyek végül is azt eredményez

57 Nillés : „Symbolae.“ II. 704.
58 Staatsarch. : „Illyr.—Serb.“ Fase. I. Convoi. A. 10—11. 1.
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ték, hogy Domitrovics—Vratanja közös óhaja — az unió — 
teljesen lehetetlenné lett.

E vita tárgya az volt, vájjon Márcsát független püspökség
nek alapították, avagy a  márcsai püspök csak a görög szertar- 
tású egyesült vlachok számára kinevezett vikáriusa a zágrábi 
püspöknek. Amennyire eldöntetlen volt ez akkor az érdekeltek 
életében, éppannyira vitás ez ma is a történetíróknál.59 60

Már csak azért is lehetetlen kereken kimondani a márcsai 
püspökök vikárius voltát, mert ezek közül többen csak színleg 
egyesültek, hogy a kormányzattól biztosabban elnyerjék a meg
erősítést. Vratanját illetőleg is — hiszen őtőle indulnak ki mind
két vélemény védői — csak feltevésekkel élhetünk. Pozitív 
adatot nem ismerünk egyik állítás helyessége mellett sem. Ami 
a legmérvadóbb volna e kérdésben : a kinevező pápai brévét 
nem ismerjük. A fennebb említett breve pedig csak általában 
nevezi Vratanját „episcopus Rascianoram rítus Graeci“-nek és 
nem is ez a  lényeg ebben, hanem, hogy a márcsai monostort 
apátsággá emeli s Vratanját teszi kommendátorrá.

A másik közvetett forrás, Domitrovics püspök adomány
levele, amelyből szintén mindkét vélemény képviselői a maguk 
igazát vélik kiolvashatni, nem tesz egyenes célzást a márcsai 
püspök önálló avagy vikáriusi voltára, csupán annyit mond, 
hogy a pontosan körülhatárolt birtokért „in signum dominii“ 
adjon a mindenkori márcsai püspök 12 font viaszt. Hogyan 
tekintette a kérdést Domitrovics és Vratanja, arra semmi írásos 
emlék nem maradt. Kiélesedni csak a későbbi zágrábbi püspö
kök, Vinkovics és Petretics alatt kezdett. Érveikkel részleteseb
ben nem foglalkozunk, hiszen jóval Vratanja halála után hang
zottak ezek el, csupán a tényt állapítjuk meg, hogy ők a leg
határozottabban állították, hogy Vratanja és utódai csak helyettesei, 
illetőleg segédei a zágrábi püspököknek a görög szertartású 
vlachok felett. Ez állításukat, amennyire tudták, tényekkel, de 
főleg jogilag : kánonokkal és zsinati határozatokkal igyekeztek 
igazolni. Simrak,00 aki erre a kérdésre is kitér, kárhoztatja a 
két zágrábi püspök törekvését, minden alapot nélkülözőnek, 
sőt oktalannak mondja szándékukat. Pedig, ha ama kor szem
üvegén át vizsgáljuk az eseményeket, talán mégsem egészen 
így áll a helyzet. A trienti zsinat új, fiatalos életet, erősebb 
katolikus öntudatot öntött a renaissance-korban elvilágiasodott 
egyháziakba és a hitújítástól megtépázott egyházba. A világiak 
csak úgy mint a papok, mélyen, büszkén vallásosak, legyenek 
azok katolikusok vagy protestánsok.

Draskovics János bán, majd nádor, kardot ránt az ország
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gyűlésen azt kiáltván, hogy a Kulpába íullasztja az eretnekeket, 
ha Horvátországba merik tenni a lábukat. A horvát rendek meg 
inkább készek elszakadni a  Szent Koronától, mint hitújítókat 
befogadni. Már pedig az úgyszólván minden képzettséget nél
külöző pópáktól és kalugyerektől vezetett szerb nép nem volt 
ment minden tévtantól. De meg a hierarchia rendezését sürgető 
trienti zsinat rendelkezései most kezdenek a megvalósulus stá
diumába lépni. Egész természetes, hogy a zágrábi püspökök is 
ilyen szellemben igyekeznek dolgozni s nem nézik szívesen, 
hogy a kánoni előírásoknak egyáltalán nem megfelelő márcsai 
püspökség tőlük, mint legközelebbi feljebbvalóitól függetlenül 
létezzék. Különösen, amikor a püspöki széket nem éppen 
Vratanja szellemi örökösei töltik be.

Jogi oldalát tekintve a  kérdésnek, Domitrovics 1628-iki 
adoménylevelében olvasható kitétel : „in signum dominii“ arra 
enged következtetni, hogy Domitrovics is vikáriusnak tekintette 
Vratanját. A Corpus Juris Canonici egyik kánona61 megtiltja, 
hogy ugyanazon egyházmegyének két püspöke legyen. De mivel 
megtörténhetik, hogy az egyházmegyében különböző nyelvű, 
szokású és szertartású hívek laknak, akik különben ugyanazt 
a hitet vallják, a  püspök választhat maga mellé alkalmas 
papot, aki az illető hívők nyelve és rítusa szerint vezesse őket 
a lelkiéletben. Ez a  pap a püspök helyettese. E törvény hiva
talos magyarázói hozzáteszik, hogy e pap felszentelt püspök 
legyen, de ne valami más címre, hanem ugyanazon egyház
megye helynöki (vicariatus aut suffraganeatus) címére. Későbbi 
törvények62 tovább mennek s elrendelik, hogy a megyéspüspök 
gondoskodjék az ilyen helyettes megélhetéséről. Valószínű, 
e rendelkezések eredménye az, hogy Domitrovics oly szíve
sen fogadja Vratanját, biztosította adományával megélhetését, 
de hogy a törvény követelte vikáriusi jellege is kifejezésre 
jusson, követelte az évi 12 font viaszt — in signum dominii. 
A püspököket mindig valamilyen meglévő, vagy már megszűnt 
püspökség címére szentelik fel. Ezt nem látjuk Vratanjánál. 
Nem érvényesül-e itt a fenti kánonmagyarázat, hogy a  megyés
püspök címére szentelték fel őt?

Végül a vikáriusi jelleg mellett szól talán Vratanja hatodik 
utódának, Zorcsics Pálnak nyilatkozata, aki mielőtt elfoglalta 
püspöki székét, 1671-ben esküvel fogadta, hogy tisztelettel és 
engedelmességgel viseltetik a zágrábi püspök iránt, akinek ő 
„vikáriusa és kisegítője“.63 Valóban ilyennek is ismerjük őt 
élete folyamán.

61 „Quoniam in plerisque. . . “ (14. X.) De off. jud. ord. I. 31. 13.
62 111. SándOr : „Ad audientiam. . . “ Decret. 1. III. : „De eccles. aedifi- 

candis.“ 48. 3.
68 Ivic : „Iz Istorije. . . “ 71—74. 1.
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Ha a márcsai püspökséget függetlennek alapították volna 
Vratanja korában, lehetetlen, hogy egyik utódának egyszerű 
elhatározásából megszűnt volna ez az önállóság és minden 
jogi cselekmény nélkül alakult volna át a zágrábi püspök 
vikáriátusává.

Még egy gondolatot nem hallgathatunk el. Márcsai püspökök
ről, márcsai püspökségről (episcopatus Marchensis) olvasunk 
1611. óta másfél századon át. Nagy vonalakkal megvan hatá
rozva a márcsai püspök joghatóságának területe, de kánonilag 
megszervezett egyházmegyéről (dioecesis) soha sem hallottak, 
sem írtak.

Kánoni egyházmegyének van káptalanja, vannak esperesi 
kerületei, élén esperessel, van püspöki szentszéke, ahol az 
egyház jogkörébe vágó peres ügyeket intézik. Minderről Márcsát 
illetőleg semmit sem tudunk. Továbbá, ha a márcsai püspök, 
mint a magyar Szent Korona területén lakó megyéspüspök 
szerepelt volna, akkor tagja lett volna a magyar országgyűlés
nek. Ennek nyomát sem látjuk.

Megalapozottnak látszik tehát a zágrábi püspökök amaz 
állítása, hogy a márcsai püspökség csak címzetes püspökség, 
önállóságának jellege hiányzik s a márcsai püspök csupán a 
zágrábi megyéspüspök helynöke a görög szertartású vlach 
jövevények felett.

Horányi Lukács.
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Marco d'Aviano 
és a barokk állammisziika

Valahányszor a mai katolikus társadalom Bécs 1683-i lei
mentésével megindult fölszabadító hadjárat emlékét idézi, az 
események konkrét szereplői között Marco d’Aviano személyét 
a megemlékezés középpontjába állítja. Mert ha a természet- 
fölötti erőknek a történelemben megnyilatkozó hatásai figyelem
mel kísérhetők, az 1683. és következő évek eseményeiben föl 
kell ismerni, hogy az egyszerű kapucinus atya Isten eszköze 
volt, amely a győzelem föltételeit — az ember erőknek sokszor 
ellentétes irányú közreműködése mellett is — önmagában biz
tosította. Marco I. Lipót császárra, az uralkodóház tagjaira, 
Sobieski János lengyel királyra, Károly Iotharingiai hercegre és 
a hadvezérekre gyakorolt hatásának köszönhető, hogy a főparancs
nokság presztízskérdésén, amit a lengyel király vetett fel, Bécs 
megmentése nem szenvedett hajótörést. A kapucinus barát volt 
az, aki a legnagyobb veszély idején fáradhatatlan energiával 
ösztönözte sietségre a  vezéreket és ezért menekült meg a 
császárváros még idejében a pusztulástól. Ő volt az, aki a 
vezetőket és alantasakat egyaránt szilárd bizalommal töltötte el 
azáltal, hogy a győzelmet mint Isten akaratát és ajándékát állí
totta szemük elé. A küzdelem idején, mint Mózes küzdött Isten
nel a győzelemért ; a veszélyeztetett pontokon kezében magasra 
tartott kereszttel állott a  küzdők sorában és a törököket való
ságos természetfölötti erővel futamitotta meg. Az egyszerű 
kapucinus volt az, aki Bécs fölszabadulása után mint Lipót 
legbizalmasabb tanácsadója, makacsul sürgette a  török további 
üldözését. A magyarországi hadjárat legkiemelkedőbb eseményei
nél, mint a  Vác bevételénél, Buda két ostrománál, Érsekújvár 
megvételénél, a mohácsi győzelemnél — egészen Belgrád csodá
val határos elfoglalásáig mindig Marco volt az, aki a császárt 
és a  vezéreket új tanácsokkal, lelkesedéssel töltötte el és az 
előkészített katonai műveleteknek nehézkes és lassú végrehaj
tását ostorozta. A felszabadító hadjáratok legnehezebb hónapjai
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idején Olaszországból Bécsbe és innen a hadiszintérre sietett 
és a hadvezéreket a  helyzet fölismerése után prófétai előre
látással figyelmeztette a  bekövetkező eseményekre. Gyakran 
talált meghallgatásra, aminek eredménye a nem remélt győzelem 
volt. Máskor meg nem hallgattak szavára és a szerencsétlen 
következmények alkalmával elismerték, nem követett tanácsai
nak helyességét. A szalánkeméni (1690.) és zentai (1697.) ütközetek 
idején még a távolból is a keresztény hadak számára könyörgi 
Isten és Szűz Mária segítségét és energikus hadműveleteket 
követelve nagy biztossággal jövendöli meg a győzelmet.

Az osztrák történetírás egyértelműen ismeri el, hogy Bécs 
felmentésében a főérdem Marco d’Aviano-é, mert a legnagyobb 
bajban és szinte az utolsó pillanatban vitte a fölmentő sereget 
a török nyakára. De hazánk is sokat köszönhet Marconák, hogy 
a török uralom alól felszabadult. Ő tehát nemcsak Bécs és az 
osztrák birodalom pátronusa, hanem Magyarországnak is hőse. 
A lengyel néppel szintén szoros kapcsolatban áll Sobieski király 
és a vitéz lengyel sereg révén. Hogy Sobieski főparancsnoksága 
érintetlen maradt és ezáltal a iörténelem a bécsi nagy nap 
dicsőségének oroszlánrészét a  lengyel király nevéhez kapcsolja 
úgy, hogy amellett az elhatározó katonai művelet terén Lotharingiai 
Károly kiváló érdemei se csorbuljanak, Marco diplomáciai 
ügyességének köszönhető.

Marco művének népeket összekapcsoló és nemzetek felett 
álló jellege van. Ennek értéklése mindazok részéről szükséges, 
akik az ő missiójának gyümölcseit élvezték és most is élvezik. 
Ez az elem kapcsolja össze Marcot különösképpen Ausztriával, 
leginkább, pedig a régi Ausztria állameszméjével és kultúrhiva- 
tásával. Összeköti őt elsősorban a császárpárral I. Lipottal és 
Eleonórával. Mély szimbolika van abban, hogy Marco sírja 
Bécs szívének középpontjában, a császári sírbolt közvetlen 
közelében fekszik.1

Mint Maria Heyret, P. Marco legkiválóbb monografusa 
nagy munkájában bemutatja, Marco a szövetkezett keresztény 
nyugat nagy vállalkozásánál az apostoli misszionárius és pápai 
legátus szerepét töltötte be. Már amidón 1860-ban az Izlam 
nagy támadása valószínűvé vált, a pápa Marcot az egész 
nyugaton ismert böjti prédikátort és csodatevőt utazásokra és 
küldetésekre használta föl, amelyeknek az volt a célja, hogy a 
hitbeli buzgalmat megerősítse, a kedélyeket lanyhaságukból fel
tüzelje és a keresztény országok fejedelmeit a török elleni küz
delemre egyesítse. így ment 1680-ban Bozenen, Brixenen és

1 Klopp, Onno : Das Jahr 1683 und der folgende grosse Türkenkrieg bis 
zum Frieden von Carlowitz. Graz, 1882. — Zessner—Spitzenberg, H. K. : Marco 
d’Aviano und der Entsatz von Wien 1683. a „Marco D’Aviano Sein Werk u. 
seine Zeit. Wien, 1933.“ c. ünnepi kiadványban, p. 11—21.
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Klausenen át Innsbruckba, meglátogatta és meggyógyította az 
ott betegen fekvő Károly herceget Bécs későbbi felmentésének 
stratégáját. Mint két emberöltővel ezelőtt csodálatosan hasonló 
küldetésben Dominicus a Jesu Maria, úgy vonult most Marco 
d’Aviano a bajor fővárosba is, ahol a  Wittelsbachok nagy tisz
telettel vették körül. Azután Salzburgon, Branaun és Passaun 
át Linzbe sietett, ahol három héten át Lipót császár hallgatta 
meg tanácsait. Innen Bamberg, Würtzburg, Koblenz és Köln 
voltak további állomásai. Mindenütt a  bűnbánatot hirdette, 
gyógyított, térített, imái által a csodák széles körben feltűnővé 
tették megjelenését. És mindemellett a fejedelmeket, vezető
férfiakat és a népet is az Izlám elleni egyesülésre figyelmeztette. 
1681-ben Marco Velencében tartózkodik, pápai küldetésben; 
kevéssel azután Franciaországba megy, nyilván azzal a céllal, 
hogy XIV. Lajost a császárral szembeni ellenségeskedésről 
lebeszélje. A nép mindenütt viharosan köszönti, az állami 
funkcionáriusok azonban egy szénásszekéren rejtik el és tolon- 
colják ki az országból. Hamarosan Bruxellesen, Antwerpenen, 
Genten, Bruggeén, Loewenen és Lüttichen át Németalföldön 
prédikál, majd Páderborn, Essen és Aachen a következő állo
másai, ahonnan Sveizba és Itáliába tér vissza. De 1682-ben 
pápai megbízatással ismét az Alpokon innen jelenik meg, 
Lotharingiai Károlyhoz siet, akit életveszélyes betegségéből 
gyógyít meg. 1682. július 14-ig tartózkodik Marco első alkalom
mal Bécsben, ahol a Szent István templomban és a Grabenen 
a pestis-emléknél prédikál. Amikor 1683-ban Kara Musztafa 
tényleg Bécs ellen vonul és Lipót császár családjával előbb 
Linzbe, majd Passauba menekül, császári kérelem megy a 
pápához, hogy Marcot, mint pápai delegátust küldje a szövet
séges hadsereghez. Augusztus 28-án Páduából Innsbruckon át 
Linzbe siet és szeptember 1-én a császárnál van. Bécs végső 
szükségben van és a fölszabadító sereg még nem gyűlt össze. 
Marco egy hajóval a Dunán lefelé siet ; szeptember 4-én a  
lengyel király és a Lotharingiai herceg haditanácsánál van, 
8-án pedig Tulln mellett a  táborban ünnepélyes tábori misét 
mond, pápai áldást oszt, föllelkesíti a hadsereget és a fenyegető 
egyenetlenséget megakadályozza. Szeptember 12-én a Kahlen- 
bergen mondja el miséjét, amelyen a  hadvezérek is résztvesz- 
nek. Ott nyilatkoztatja ki, hogy holnap Bécs ismét a keresz
tényekké lesz, a török vereséget szenved és minden felszerelését 
a keresztények kezében hagyja. A keresztény seregek mellette 
vonulnak küzdelembe. Ő áldást oszt, írásban jelenti a Bécs 
megpillantásakor a vállalkozás szerencsés kezdetét és a császárt 
megvigasztalja abban az áldozatában, hogy e pillanatban nem 
lehet seregénél.

A keresztény hadak a bécsi erdő magaslatairól háromfelől 
közelítik meg a várost. Balra Lotharingiai Károly hadserege a 
szász lovassággal megerősítve, középen a szászok, bajorok és
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frankok, a  szász és bajor választó, valamint Waldeck herceg 
vezérlete alatt. Végre jobbra a lengyelek, akiket a császári 
lovasság támogat. A balszárny délután Kahlenbergdorfon és 
Nussdorfon át hatol előre, a  középhad Grintzingen át a török 
sáncokig jut el. Délután kettőkor a lengyelek Dornbachnál tör
nek előre és az általános támadás hatása alatt a hatalmas 
török sereg vad futásnak ered.

A győzelem utáni napon Sobieski diadalmenetben vonul 
a városba és egy nappal később Lipót császár is Bécs lakos
sága körében vesz részt a Te Deum-on. Marco a legnagyobb 
csöndben és alázatosságban vonul be a  kapucinus kolostorba. 
Amilyen csendes volt a városba való bevonulása, épp olyan 
csöndesen marad majd a kolostor kriptájában is, ahol teljes két
száz esztendőn át az emberek emlékezetéből is eltűnt. Csak a  föl- 
világosodás és a liberalizmus hatásainak gyöngülése után kezdtek 
rá ismét emlékezni, mint Bécs tulajdonképpeni fölszabadítójára. 
Marco tisztelői között az újabb időkben számottevő szerepet 
játszik a  megboldogult Károly király és császár, aki 1918-ban 
Marco testének ünnepélyes fölemelése alkalmával a kriptában 
jelen volt és Páduai Szent Antallal együtt Marcot is védőszent
jének tekintette. Mint Zessner-Spitzenberg megjegyzi Károly oly 
ember és uralkodó lett volna, aki megértette az idők jelét és 
Marco, valamint Dominicus a Jesu Maria emlékét az állami 
életben is erősen fölkarolta volna.2

Bécs fölszabadulása a keresztény nyugat megmentése volt. 
Miként végrehajtásában, úgy hatásaiban is nemcsak egy nemzet, 
hanem az egész keresztény nyugat kézfogásának eredménye. 
Ezt mutatják a katonai műveletek mellett a hadjárat diplomáciai 
és pénzügyi kísérőjelenségei is, amelyeket XI. Ince pápa kez
deményezett és amely nélkül a hadjárat nem valósulhatott volna 
meg. Annak ellenére ugyanis, hogy az 1664. évben kötött vas
vári béke rendelkezéséhez a török nem tartotta magát és 
Thökölyvel együtt a magyar király területére támadt, Lipót és 
miniszterei mindent megtettek a béke meghosszabbításáért. A 
császári békekövetek azonban semmit sem értek el, mert Kara 
Musztafa elérkezettnek látta az időt, hogy az orosz háború 
befejezése után Lipót ellen forduljon. A fenyegető török had
járat küszöbén a bécsi miniszterek csak a  birodalom nyugati 
épségének íentartásán fáradoztak, a  török támadásra azonban 
nem készültek fel.3 Csak XI. Ince pápa határozta el magát a 
védelem megszervezésére. És ezzel a török elleni védelem kér
dése egy tisztultabb, magasabbrendű légkörbe került, mint 
amellyel a bécsi, vagy általában az európai udvarok rendel
keztek. Ez időben jelenti a konstantinápolyi velencei követ a
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szenátusnak, hogy a törökök előtt a pápa különös tiszteletben 
van. Egyedül őt tartják alkalmasnak arra, hogy a keresztény 
fejedelmeket egyesítse a félhold ellen. A pápaság az egyetlen 
bástyafal, amely a törököt aggodalommal tölti el. Az 1683. év 
eseményeinek alakulása megmutatta, hogy a török a pápaság 
erkölcsi és politikai erejét sokkal jobban ismerte, mint a  nyugat
európai fejedelmek. A török támadás ellen alakult keresztény 
összefogás, amelynek létrehozásában Marconák és Buonvisi 
bécsi nunciusnak is oly nagy érdemei vannak, középpontjában 
állott a pápa, mint szellemi vezér, fáradhatatlan organizátor és 
a  hadjárat pénzügyi föltételeinek megteremtője. Mellette a  római 
császár birodalmának sok nemzetiségű részeivel, amelyeket a 
császári szó is csak nehezen gyűjtött össze. A császárral XIV. Lajos 
ellen már 1681. óta szövetségben volt Spanyolország, Német
alföld és Svédország. Az ő közreműködésüknek volt köszön
hető a pápai diplomácia mellett, hogy a francia király a  török 
bíztatása ellenére sem kezdett újabb reuniós háborút. Nagy 
jelentőségű volt, hogy sikerült a  pápának Lipótot Sobieskivel 
1683-ban a „szent ligában“ összekötni. Ezáltal a lengyel királyt 
a nagy pénzsegéllyel alátámasztott francia befolyás alól vonták 
el. 1684-ben a Marco által közvetített pápai közbenjárásra 
Velence is a szent liga tagjai közé áll. Fáradhatatlan volt a 
pápa a szükséges költségek előteremtésében. A császárság 
reménytelen pénzügyi helyzete ugyanis ólomsullyal nehezedett 
minden elhatározásra. III. Károly spanyol király, az olasz feje
delmek és köztársaságok és számos kardinális is, tetemes pénz
áldozatot hozott, de legtöbbet maga a pápa. És így sikerült 
rövid idő alatt 1,200.000 forintot a császár rendelkezésére bocsáj- 
tani és amellett a  lengyel fegyverkezés költségeire is tetemes 
áldozatokat hozni.4 A pápai segélypénzek felhasználását Buon
visi nuncius maga ellenőrizte és személyesen közreműködött a 
hadfelszerelés, haditervek készítése és a bécsi udvar diplomáciai 
tevékenységének irányításában is. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
sok protestáns német fejedelem is csatlakozott a császárhoz, 
úgy helyes a megállapítás, hogy a nyugati keresztény védő
szövetség ritka egyértelműséggel állította ki a fenyegető veszéllyel 
szemben a 180.000 főnyi hadat.5 A szövetség támogatója volt 
a királyhű magyarság is. Erdődy gróf horvát bán seregével a 
stájer határoknál állott készenlétben. Esterházy Pál nádor és a 
két Batthyány gróf a Vágnál és Győrnél a felvonuló óriási török 
sereggel szemben állottak. Amikor azonban Magyarország nyugati 
törökmentes területeit is elözönlötte az ellenség, Bécstől teljesen 
el lettek vágva. Megemlítendő, hogy Bécs védelmének egyéb

4 Zessner—Spitzenberg i. h.
5 Buonvisi bíbornok, bécsi nuncius jelentései. Bev. ellátta Praknói Vilmos. 

Budapest. 1886. Monumenta Vaticana. Series II. Tom. II. CLIV, 308. p.
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költségeit az udvar Kollonics Lipót gróf tanácsára Szelepcsényi 
érsek Bécsben őrzött 499.000 forintnyi és Széchenyi György 
kalocsai érsek 61.000 forintnyi vagyonából fedezte.

* *
*

Ernst Karl Winter osztrák történetíró munkatársaival (Kari 
Joh. Grauer, H. K. Zessner-Spitzenberg stb.) 1933-ban a bécsi 
„Türkenjahr“ évfordulója évében az „Austria Sacra“, a szent, 
az ismeretlen Ausztria történetének megszólaltatása jegyében 
Marco d’Aviano-ról ünnepi kiadványt jelentetett meg. Ez a mű 
a harmadik már a  cél szolgálatában. Az első Dominicus a Jesu 
Maria6 7 karmelita atya halálának 300., a  második Páduai Szent 
Antal8 halálának 700. évfordulójára készült. Ezeket megelőzi 
Winternek „Die heilige Strasse“ 9 c. könyve, amelyben a szerző 
először kísérelte meg az „állammisztika“ történeti problémáját 
egészen konkrét és közelálló példával megvilágítani. Történet- 
misztikái problémák tárgyalására nyitvatartja lapjait az ugyan
csak ebből az írói körből 1928—29. óta évenként megjelenő 
„Kaiser-Karl-Gedächtniss-Jahrbuch“, amelynek távolabbi célja, 
hogy osztrák nemzeti évkönyvvé váljék.

Mi a  történetmisztikának fogalmi és tartalmi problematikája ?
A misztika a legszűkebb formájában a  vallásos élet jelen

sége. Jelenti az embernek az Istennel már a  földön a lehető
ségig fölfokozott titokzatos kapcsolatát a  lét, a megismerés, az 
érzlemek és cselekedetek terén, mint előkészítő állapotot az 
Istennel való egykori egyesülésre. Ennek az általános jelentés
nek, éppen úgy, mint a katolikus felfogásnak megfelelően, a 
misztika csak egy személyes Istennel kapcsolatban juthat teljes 
érvényre. Ezenkívül a katolicizmus azt az álláspontot képviseli, 
hogy a  misztikus jelenségek alapjukban a természetfeletti kegyel
men nyugosznak. Politikai és gazdasági jelenségek is felfoghatók, 
mint a  misztika külső formái. Itt azonban inkább csak miszti
cizmusról lehet szó, amely tárgyi, személyi és metodikai szem
pontból egyaránt különbözik a misztikától.

Politikai téren utalunk azokra a történeti tényekre, amikor 
az államhatalom birtokosai hatalmuk lényegénél fogva külön
leges kapcsolatban érezték magukat az Istenséggel, vagy pedig 
Isten választottjainak, vezetettjeinek nevezték magukat, amiből

6 Szekfti i. h.
7 Dominicus a Jesu Maria. Seine Persönlichkeit u. Sein Werk. Wien, 

1930. 240. p.
8 Antionius von Padua. Wien, 1931. 320. p.
9 Der Pilgerweg von Wien nach Maria-Zell. Wien, 1926.
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önként folyik az a következés, hogy minden elhatározásuk 
magánviseli az isteni, vagy legalábbis emberfeletti csalatkoz- 
hatatlanság, az abszolút tökéletesség jegyét. Az antik világ is 
ismerte már a misztika és az állam eme kapcsolatát, ami ural
kodik az istenítésben, továbbá genealógiák, szentségek, reliquiák 
stb. létesítésében nyilvánult meg. À kereszténységben az állam- 
hatalom misztikus jellege abban mutatkozik, hogy az állam- 
hatalom birtokosa misztikus módon bízik a  természetfölötti erők 
védelmében. Az uralkodók különleges kiválasztottsága és az 
államhatalom isteni jellege keresztény talajon különleges csúcs
pontot ért el a bizánci, utóbb pedig az európai abszolútisztikus 
uralkodóknál, azután pedig — tetemesen meggyöngült formában 
— az alkotmány által többé-kevésbé megszűkített hatalommal 
rendelkező „Isten kegyelméből való“ uralkodóknál. Katolikus 
szempontból az államhatalom, mint ilyen, közvezetett meg
nyilatkozása az isteni akaratnak, amennyiben az isteni eredetű 
természeti renden nyugszik. Viszont az államhatalom konkrét 
formája az idők viszonyainak függvénye. Az uralkodó szemé
lyének közvetlen az isteni akarat által való kiválasztása, vagy 
pedig a fejedelem emberfeletti minősítése katolikus szempontból 
nem fogadható el.10

Az állammisztikának fejlett alakját mutatja a barokk tár
sadalom. Az állami búcsújárások a „szent utakon“, Szűz Mária, 
Szent József és a szentek tisztelete az akkori államéletnek 
fontos alkotórésze. A bárok állammisztika szellemére vall II. 
Ferdinándnak eljárása, hogy azon a napon, amikor a  cseh 
lázadókat kivégeztette, Mária Zellbe sietett, hogy azokért, akik
nek véleménye szerint nem kegyelmezhetett meg, legalább 
imádkozzék. I. Lipót ugyanily módon imádkozott Nádasdy 
Ferenc lelki üdvéért. Ebben a légkörben könnyen elképzelhető, 
hogy a szentség jellegével bíró személyiségek léptek a történelem 
színpadára, akik az államéletbe belenyúltak, mint a fejedelmek 
szellemi tanácsadói.11

Különösen igen tanulságos és kevéssé feldolgozott fejezete 
a politika-, az egyház- és kultúrtörténetnek, a vallás- és kultúr- 
szociológiának, a szerzetesrendeknek hatása az államra, a kultú
rára és közgazdaságra. Mert a nyugati kereszténység kultúrális 
fejlődésének évszázadokon át bizonyos értelemben a szerzetes- 
rendek a szellemi építkezési formái és igen gyakran bizonyos 
korok szelleme a szerzetesrendekben tükröződik leginkább 
vissza. A vallás, a kultúra és emellett a kultusz belső kölcsön
hatásban állnak egymással. A szellem stílusa éppúgy a kornak

1° Steffes, J. P. : Mystik u. Mystizismus. Staatslexikon. Heransg. v. H. 
Sacker. Bd. III. Freiburg i. Br., 1929. Sp. 1458—1462.

11 Winter, E. K. : Staatsmystik. I. m.-ben. Bd. IV. Frniburg i. Br. 1931. 
Sp. 1897—1899.

183



gyermeke, mint megfordítva : ez maga a szellemi erők alkotása, 
azoké az erőké, amelyek benne élnek. Miként az ember ön
tudata a  közület létének alapja, úgy meghatározott emberek 
vallásos kiteljesedése az a kikristályosodási pont, amely körül 
a kor kultúrája forog. Ugyanez áll a szerzetesek koncentráció
jára a rendek szervezetében, amely éppen úgy az őket alkotó 
emberek műve, mint megfordítva, ők annak a környező kultúr- 
világnak alakítói, amelyben élnek.

A szerzetesrendekből sugárzó energiák kétféle áramlása 
lehetséges : közvetlen, ha maguk az egyes szerzetesrendek 
tagjai nyúlnak bele a világi történésekbe, vagy közvetett, ha 
tudniillik megmaradnak szerzetesi hivatásuk teljesítésénél és a 
világiakat, akiknek szolgálataikat fölajánlják, az előtérbe enge
dik. A szerzetesi életnek ez a hatása, amelynek lényege ter
mészetesen csak egy, a  barokk állammisztikában tanulmányoz
ható leginkább. A kor vallási kultúrája, amely az államot is 
magához vonja, a  történelmi személyiségek két csoportja által 
határozható meg : fejedelmek által, akik nemcsak gyakran 
maguk is szerzetesi életet élnek, hanem néha határozottan bele
nyúlnak az egyház életébe is ; továbbá szerzetesek által, akik 
ezeknek a fejedelmeknek nemcsak lelki, de gyakran politikai 
tanácsadói is. Ez a dualizmus mutatja ki a két hatáskör diffe
renciálódását, amely a  középkor után keletkezett, éppúgy, mint 
a még mindig hatásos, most már barokk összeforradását, amely 
a középkort továbbélte. Ennek a viszonynak hatása egyrészt, 
hogy az Egyház és Állam ebben a korban sokkal jobban 
megértették egymást, mint azelőtt. Másrészt azonban súlyos 
konfliktus csíráját is rejtette magában, mert ebből fakadt a 
racionalizmus és felvilágosodás, amely fölszámolt ezzel a 
barokk összeforrással és természetesen annak misztikus lényegét 
is elvetette.

Különösen két rend volt, amelynek tagjai a XVI. és 
XVII. század állampolitikájában szerepelnek: a Jézustársaság 
és a Kapucinus rend. Miként a barokk skolasztika teológiai 
vitájában a jezsuiták és a domonkosok szemben állottak egy
mással a kegyelemtan és a szuverénitás problémájában, éppen 
úgy a  jezsuita és a kapucinus iskola néven jelzett két politikai 
iskola is különbözik egymástól. Említésre méltó, hogy egészen 
más értelemben, mint azt a  két rend között fennálló teológiai 
atagonizmus sejtetné. Mert míg a dialektikus szférában a 
jezsuita irány nyilván egy modernebb, „liberálisabb“, nyitottabb 
gondolkodási formát testesít meg és a  koldulószerzetek irány
zata inkább konzervatív jegyet visel, politikai téren ez meg
fordítva áll. Elsősorban az osztrák-bajor jezsuiták, akik a  barokk 
Habsburgokhoz és Wittelsbachokhoz álltak közel, mint Becanus 
és Contzen, kimondottan konzervatív irányt képviselnek. Mint 
állami teoretikusok és gyóntatóatyák a konzervatív Habsburg— 
Wittelsbach-tradíciók megerősödését jelentik, akikben az európai
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birodalmi politika még mindig bizonyos mértékben a nemzeti 
állam politikai érdekei elé van helyezve. A spanyol jezsuiták 
Suarez és Bellarmin óta inkább a  másik irány felé hajlanak : 
az ő népjogelméletük megszűntette a birodalom ideológiáját, a 
nemzeti állam ideája javára. Ugyanezt a magatartást követik a 
kapucinus diplomaták is, akik az akkori európai konstellációk
ban, amely Ausztria és Franciaország közötti viszály körül 
csoportosul, a franciák oldalára állanak.

E szerzetesek között a leghíresebb François du Tremblay, 
a „szürke bibornok“ volt, Richellieu bizalmasa és politikai 
ágense. Különösen az ő korában látszott úgy, mintha a  jezsuiták 
és kapucinusok bizonyos kényszerszerű folyományként lettek 
volna a két vetélykedő dinasztiához; a Habsburgokhoz és 
Bourbonokhoz rendelve. Amiként akkoriban a francia udvarban 
a  kapucinus diplomaták működtek, úgy a  bécsi udvarnál már 
II. Ferdinánd óta a  jezsuita a gyóntatóatyák állottak tiszteletben. 
Még a  két rend központi képviselete is alkalmazta egy ideig 
ezt a  politikai mellérendelést. Mégis mindig akadtak kivételek. 
Szent Alacoque Margit Mária — aki De la Colombiere jézus
társasági atyával állt közeli kapcsolatban — életéből tudjuk, 
hogy a  Jézustársaság hatása Franciaországban is a legmagasabb 
helyekig jutott el. Hasonlóan Ausztriában is sokat számítanak 
a  kapucinusok, mihelyt ott működési területet találnak. Brindisii 
Szent Lőrinc, aki II. Rudolf és Mátyás császárok bizalmasa 
volt és Casalei Jácint, akinek minden bizonnyal Franciaországon 
túl is voltak kapcsolatai, éppen úgy, mint Valerian Magni, aki 
II. Ferdinánd mellett állott, valamennyien Marco d’Aviano elő- 
futárjaiként tekinthetők. Valerian Magniról tudjuk azonkívül azt 
is, hogy II. Ferdinánd udvarában erős teológiai és állampolitikai 
ellenkezésben volt a  jezsuitákkal.

A bécsi udvarnál Marco d’Aviano kapucinusrendi szer
zetes és kortársa, Emerich Sinelli, a  bécsi kapucinus kolostor 
guardiánja, a későbbi bécsi érsek élvezték különös mértékben 
I. Lipót császár politikai bizalmát. Lipót a bécsi udvar hagyo
mányait követve, gyóntatóatyjául a  maga és családja számára 
jezsuitát választott, éppúgy, mint atyja és nagyatyja, de politikai 
téren más rendekhez nyilván nagyobb bizalma volt. Sinelli és 
Marco teljesen rokontípusok. A két kapucinus mellett, akik két 
évtizeden át állottak a  császár mellett, hosszú ideig Christobal 
Rojas y Spinola franciskánus, a  későbbi bécsújhelyi püspök, 
az az ember, aki Leibnizet és Bossue-t összehozta, játszott 
szerepet Lipót politikai terveiben. Bizonyára alig hinné az 
ember, hogy a nyilvánvaló kapcsolat, amely a Jézustársaságot 
a Habsburgokhoz, a  kapucinusokat pedig a Bourbonokhoz 
fűzte és amely kétségtelenül a két rend legkiválóbb energiáit 
vonta magához, eredeti vallási jelentőségéből mindkét országban 
oly változásokba ment át, hogy politikai téren a két rend szerepe 
a két udvarnál fordított viszonyban állott.
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A barokk jezsuita misztika nem a spanyol-osztrák kultúr
kör által befolyásolt országokban támadt föl, ahová a Jézus
társaság legtehetségesebb tagjait küldte és ahol ezzel egyidőben 
az udvaroknál a rend aszketikus jellegű tagjai is működtek, 
hanem éppen Franciaországban, ahol a Jézustársaség tagjai 
éppen erről a pályáról ki voltak zárva. Viszont Ausztria a 
kapucinus szenteknek kimondottan működési területe lesz. 
Ilyenek Brindisii Lőrinc, akinek Magyarországon a török 
háborúkban is volt része, Sigmaringeni Fideles, aki ugyanezt a 
missziót töltötte be, mint tábori lelkész a tiroli csapatoknál, és 
végre Marco d’Aviano, aki így Ausztrában már rendi tradíciók
hoz kapcsolódhatott.1“

Marconák a kapucinus atyának, a  népszónoknak, a csoda
tevőnek, a pápai legátusnak az államélet szempontjából külön
leges jelentősége elsősorban annál a viszonynál fogva van, 
amellyel ő I. Lipót császárral egészen különleges kapcsolatban 
volt. A modern történetírást is elsősorban ennek a kapcsolatnak 
hatásai érdeklik. Ez a  kapcsolat tulajdonképpen egészen más 
volt, hogy azt tisztán lelkinek vagy politikainak minősíthetnénk. 
Noha politikai tevékenysége kétségtelen, szempontjai inkább 
politikafelettiek. Az ő keze elsősorban a keresztet tartotta és 
védte. Azt a keresztet, amely a kereszténység szent koronáját 
is ékesítette. Mivel pedig ezzel egyszersmind a korona szolgá
latában is állt, szerepe a két szimbólumot egyesítő császárság 
érdekeiért folyó harcban domborodik ki. Marco szemében a 
kereszténység jóléte egyértelmű volt a császárság ügyével. 
Hiszen a  császárság testesítette meg ideálként azt az Unió 
Christianát, amely a  középkorban a két nyugati nagyhatalomnak, 
a pápaságnak és a császárságnak tökéletes együttműködésével 
vált valóra. Ez a nagy ideál, amely a keresztes hadjáratok 
korát töltötte el, a mindinkább fenyegető Izlam hatása alatt 
feloszlott. Pedig az újkor mesgyéjén is ezt a gondolatot írták 
zászlójukra a  nagy Habsburgok, mint I. Miksa és V. Károly, 
amikor az Unió Christianát a kereszténységnek részekre osztása 
és a modern nemzeti állameszme követte a császárság felsőbb- 
ségének rovására. A Habsburgok érdeme, hogy a császárság 
nagy eszméjét életben tartották még abban a barokk változat
ban is, amely I. Miksát arra a gondolatra ösztönözte, hogy a 
tiarát Nagy Károly koronájával egyesítse. Leginkább V. Károly 
tekintette magát a kereszténység védőurának, nemcsak a fél
hold, hanem az új veszély ellen is, amely Luther, Zwingli és 
Calvin tanai által fenyegetett. Talán ép az a körülmény hajtotta 
őt a meghasonlásba és a San Juste-i magányba, hogy az egy
ház egységét nem tudta megóvni. II. Ferdinánd, a harmincéves 
háború uralkodója, a kudarcok közepette is megmentette a 12

12 Winter, E. K. : Marco d’Aviano und der Staat. Az id. M. d’A. ünnepi 
kiadványban, p. 150—171.
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szent örökséget és noha a vallások egyenjogúsága és a terri
tóriumoknak a  birodalmon belüli szuverénitása szentesítést nyert, 
a császárságnak mégis megmaradt az a feladata, hogy a biro
dalom különböző elemeit egységes államhoz hasonló barokk 
állameszme keretébe egyesítse. A XVII. század második felében 
a nagy tradíciók nehéz örökségét — talán erejéhez képest túl 
nehezet — 1. Lipót vette át. Lipótot a történetírás nagynak 
nevezi és erre a  jelzőre nem annyira kormányzati ténykedése 
miatt, mint inkább egész különleges alapon : a belső szilárd 
hitbeli alapján szolgált rá. Nem az államférfiúnak vagy had
vezérnek a tehetsége az övé ; inkább a bevárások művészete 
jellemezte őt. Ez sem annyira egyéni habitusán, hanem első
sorban szilárd vallásosságán nyugodott, amely elég erőt szol
gáltatott neki arra, hogy kelet és nyugat felől egyaránt veszé
lyeztetett koronáját megtartsa. A hitvalló nagysága az, amely 
Lipótot akkor, amikor minden egyházi fronton is heves dogma
tikus harcok dúltak : a gallikanizmus virágzása korában és a 
racionalizmus kezdetén, I. Rudolf, II. Miksa, V. Károly és II. 
Ferdinánd mellé helyezi. Mint a  Habsburg-ház annyi más tagját, 
Lipótot sem szánták születésétől a trónra. Különösen gyakran 
ismétlődő jelenség ez a Habsburg-ház történetében, amelyet 
méltán nevezhetünk tragikusnak a szónak légmélyebb értelmében. 
Mint III. Ferdinánd ifjabb fiára — bátyja IV. Ferdinánd magyar 
király közvetlen római királlyá választása előtt halt meg 1655- 
ben —, Lipótra az egyházi hivatás várt, amely iránt kora 
ifjúsága óta élénk hajlamot árult el. Ez a vonás az uralkodó
ban is megmaradt és énjének vallásos alapvonása éppen 
Marco páterhez való kapcsolatában erősödött meg. Ezenkívül 
a kapucinusban megtalálta azt az embert, akiben sok csalat- 
kozás után végre fenntartás nélkül megbízhatott és aki az 
egyszerű szerzetes alázatosságával nem riadt vissza az őszinte 
és nem egyszer a kemény kritikától sem. Az uralkodás terhét 
viselő Lipót jellemének kiegyensúlyozatlansága mellett élénken 
tűnik fel Marco egyéniségének szentsége és jellemének tisztasága.

XIV. Lajosnak az uralkodói méltóságáról vallott elgon
dolásában lehetetlen lett volna, hogy az egyszerű kapucinussal 
húsz évig oly levelezést folytasson, amelyben állandó tanácsokat 
és figyelmeztetéseket hall, és amelyeknek meghallgatása alá
zatos lelkületet feltételezett. Az 1683. év ebben az érintkezésben 
a legmagasabb pontot éri el, nemcsak az esztendő állam- és 
kultúrpolitikai jelentősége miatt, hanem a császár és a kapu
cinus morális együttműködése szempontjából is. Mert Lipótnak 
a lengyel király javára való visszavonulása a közös ügy érde
ben, a pápai legátus érdeme. Igen jellemző ez arra a hatásra, 
melyet Marco már akkor a császárra gyakorolt, de jellemző 
egyszersmind az uralkodó magasrendű gondolkodására is, mert 
hiszen a visszavonulás bizonyára nem volt könnyű számára. 
Nem könnyen mondott le egy barokk uralkodó a katonai
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dicsőségről még akkor sem, ha nem volt tehetséges hadvezér, 
és bizonyára nem könnyen a külső pompával ragyogó császár. 
Mint a kereszténység urának — akinek bizonyára tudatosan 
érezte magát — legnagyobb örömére szolgált volna a világ 
összes dicsőségei között, ha Szűz Mária lobogóját diadalra 
viszi a próféta lobogójával szemben. A valóban belső kapcsolat 
a császár és Marco között megmaradt egészen a kapucinus 
haláláig (1699. augusztus 13.), aki a császári pár karjai között 
lehelte ki lelkét. A császár számtalanszor kérte a kapucinus 
tanácsát, ő viszont sohasem lépett föl anélkül, hogy őt erre 
fölkérték volna. Tanácsai mindig erélyesek és világosak voltak, 
föllépésében sohasem a személyi érdek, mert a szerzetest 
mindig az ügyek magasrendű felfogása vezette. Marco ezt 
megtehette, mert a maga számára kívánnivalója nem volt és 
őt csak szerzetesi fogadalma kötötte.13

Kapisztránói Szent Jánostól, az első kolduló szerzetestől, 
aki először hirdette a keresztet a török ellen és Dominicus a 
Jesu Máriától, a karmelitától, aki a fehérhegyi csatában döntő 
szerepet játszott a protestantizmus ellen II. Ferdinánd oldalán, 
ezek a szerzetesek valamennyien egy típust képviselnek. Bizo
nyos, hogy szellemileg egymás hatása alatt állottak és így zárt 
sorban az egyik a másiknak szellemi elődje, illetőleg utódja.

1664-ben egy nuncius jelentésből halljuk, hogy egy karme
lita szerzetes kívánt a pápához menni, hogy vele a  török háborúra 
vonatkozóan isteni sugalatait közölje és a pápa engedélyét kérje, 
hogy Dominicus a Jesu Maria példájára ő is a küzdőtérre me
hessen. „Lehetséges — véli Carlo Caraffa nuncius — hogy 
Isten szolgálatára és a kereszténység javára ily eszközöket is 
fölhasznál. Én ellenben attól félek, hogy ez esetben inkább egy 
melankolikus kedélyállapottal, mint isteni sugallattal van dol
gunk.“ 13a Mert sokan tartják magukat hivatottaknak, de csak 
kevesen vannak a választottak. A választottság éppen nem 
azoknak a külső jeleknek folyománya, amely a  természetes 
emberi dispozició ereje által mutatkozik, hanem csakis a belső 
lelki erők következménye. Ez a vallásos lényeg az, amely egyéni
ségeket teremt és szentté tesz. Emellett a külső körülmények, 
amelyek őket egymással és kortársaikkal egybekötik, jelentőség
nélküliek. Ezek a körülmények legjobb esetben csak vándor- 
motívumok, amelyek a legenda képét díszítik, rosszabb esetben 
azonban klisék, amelyek az utat gyakran a tulajdonképpeni élet 
megismeréséhez bezárják. Mint a történelem mutatja ezek a 
szentek valamennyien keresztes prédikátorok voltak, akik minden

13 Grauer, K. J. : Marco d’Aviano und das Haus Österreich. Az id. Μ. 
dA. ünnepi kiadványban, p. 67—82.

13a Levinson, Art. : Nuntiaturberichte von Kaiserhof Leopolds I. Archiv 
fur Österreichische Geschichte, 1913. p. 579.
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szentimentalizmus nélkül állottak a  fegyverekkel szemben ; 
egyszersmind a fejedelmek lelki tanácsadói, akik amellett politi
kai bölcsességgel is rendelkeztek. Ők valamennyien személyesen 
avatkoztak be a küzdelembe és mint földi fegyvert a keresztet 
tartották az ellenséggel szemben. Győztek akkor is, mikor a 
hadvezérek tudománya megszűnt.

Bizonyos, hogy ők valamennyien fölülállanak az egyszerű 
szerzetes-diplomata típusán, hogy ők többek, mint kormányuk 
utazó és tárgyaló diplomatái. Jórészt minden különösebb teológiai 
vagy dialektiai képzettség nélkül a  diplomáciai ügyesség serpe
nyőjébe egy egészen más motívumot dobtak : személyes aszkézisü- 
ket és a mindennapok változásától különböző lelki nagyságukat. 
Ők valamennyien misztikusak. Ez nem jelenti azt, hogy nekik 
okvetlenül sugallataik lettek volna, hanem csupán, hogy ők ezen 
a világon egy más világ erejéből merítettek. A misztika a békének, 
a lelki nyugalomnak, az Istennel való összekapcsolódásnak 
motívuma, amelyet ezek az emberek magukból sugároztak és 
általuk az államélet is részesült benne. A jezsuiták e korszak 
barokk skolasztikusai, a jezsuiták, kapucinusok, franciskánusok 
a fejedelmi udvaroknál és maguk között is barokk diplomaták. 
Ezek az emberek azonban barokk misztikusok, akik az állam
élet politikai fordulataiban egy egészen új elemet képviselnek : 
a  szent nyugalmat és az Istennel való közvetlen érintkezést.

Dominicus a  Jesu Marianak és Marco d’Avianonak II. 
Ferdinánddal és I. Lipóttal voltak kapcsolataik, akik maguk is 
bizonyos értelemben misztikusak és szerzetesek voltak a trónon. 
Ez nem zárja ki azt, hogy politikai tanácsokat is adtak az 
uralkodóknak, de nem ezen van a lényeg. A barokk misztikát 
ugyanis, különösen pedig a barokk állammisztikát tehát élesen 
el kell határolni a papi barokk diplomáciától, amelynek mestere 
Du Tremblay, éppen úgy mint a barokk skolasztikától, amelyben 
a legnagyobbak a Jézustársaság tagjai voltak. A barokk sko
lasztikusok ugyanis akármilyen tudósok voltak, politikai teóriáik 
környezetük gyakorlatától függött. A spanyolok és franciák 
máskép gondolkodnak mint az osztrákok és a bajorok még 
akkor is, ha valamennyien skolasztikusok és jezsuiták. Dominicus 
a. Jesu Maria és Marco d’Aviano természetesen elsősorban az 
osztrák ház érdekeit tartották szemelőtt, hiszen ennek szolgála
tában állottak. De egyidejűén hivatva érezték magukat arra, 
hogy az államhatalom birtokosával szemben kendőzés nélküli 
tárgyilagos kritikával szembeszálljanak. A kereszténységnek és a 
papi hivatásnak van meg az ereje, hogy szembeszálljon a világgal 
és azt megújítsa. Egyedül ez alkotja az ő történelmi nagyságukat, 
mert ők többek, mint az állam skolasztikus elmélkedő), vagy 
pedig politikai ágensei. Ezáltal érdemelték meg, hogy az állam 
szentjeivé válljanak, mert hisz az államok történelmi ideái az ő 
működésükben láthatók leginkább. Ez az oka annak is, hogy 
barokk arculatuk ellenére még a XX. században is van mondani-
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valójuk. Mert bennük találkozik az államhoz való hűség azzal 
a bátorsággal, amelyet lelkiismeretük diktál, amikor a állam- 
hatalom képviselőivel szembeszállottak.

Élő tanúi annak, hogy a nyílt szó merészsége és a tárgyi
lagos beszéd szabadsága olyan dolgok, amelyek nemcsak 
összeegyeztethetők a  barokk abszolút egyeduralommal, hanem 
éppen és egyedül ebben voltak lehetségesek. A vallásos öntudat 
barokk egysége, amely a fejedelmet és a népet egybefűzte és 
amely az uralkodónak széles alapon kifejlődött istenkegyelmi 
voltán, lefelé pedig fenségtudatán és felelősségtudatán nyugodott 
és amely nemcsak mint embert, hanem mint uralkodót is példa
adásra kötelezte, mindez a személyiség szabadságának gyökerét 
alkotta, nemcsak a  nemesség uralkodó öntudata, hanem a nép 
számára is. Ezen nyugodott elsősorban a barokk világ állama 
és kultúrája. Talán senki sem értette meg annyira, ezt az 
összefüggést, mint Marco, aki nemcsak személyes magatartásával 
tett bizonyságot a személyiség szabadsága felől vallott nézeteiről 
az abszolút uralkodó előtt, hanem álláspontját elméletileg is 
megalapozta. Barokk tudata alapján nyúlt bele Marco az állam 
szervezetébe is, elsősorban a katonai és pénzügyi közigazgatásba. 
Ez a tevékenysége azonban koránt sem volt önálló. A katonai 
akciókra gyakorolt hatása nála Páduai Szent Antal tiszteletéből 
fakadt, amelyet kolostorából vitt magával és amelyet katonai 
tárgyú fejtegetéseiben is beleszőtt. A közigazgatás reorganizálá
sára, amelytől inkább függött a hadisiker, mint a hadvezérek 
hadi tényeitől és tudományától vonatkozó gondolatait meg
találjuk Sinelli kapucinus püspök, Francesco Buonvisi pápai 
nuncius és különösen Kollonics Lipót gróf, magyar kamarai elnök, 
a későbbi hercegprímás gondolataiban. Ezek valamennyien egy- 
irányben működtek és hasonló feltevésekből analog eredmé
nyekre jutottak. Nem állítható ezek után, hogy Marco az 
osztrák-barokk államkultúrának XVÍI1. századi kialakulásában 
tudatosan közreműködött volna. Ebben a főérdem Kollonics 
szociális és közgazdasági organizácójáé, amely az államot a 
feudalizmus túlkapásaitól és romlottságától mentesítette. Nem is 
az államtechnikai légkör volt az, amelyben Marco az átlagos 
nívót meghaladta; az ő ereje az államethoszban van. Az állam
élet reorganizációjára vonatkozó elgondolásai lényének vallásos 
mélységeiből fakadtak.14

* **

Marco lényének alapvető jellegét papi és szerzetesi hiva
tásának eszményi felfogása és apostoli gyakorlása adja meg. 
ő  elsősorban a lélek embere, aki egyrészt saját lelkének tökéle
tesítését, másrészt a bűnösök megtérítését és Isten országának

14 Winter i. m.
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kiterjesztését tekintette hivatásának. Erre készült kora ifjúságától 
fogva és működésének különböző terein ezt az alapvető célt 
szolgálta. Küldetésének keretében kell az államéletre vonatkozó 
gondolatait is ismertetni.

A friauli Avianoban született 1631. november 17-én. Kora 
gyermekkora óta tanújelét adta hivatottságának és életszent
ségének. Már szüleitől, akik régi patrícius családból származtak, 
mély vallásosságét örökölt és feltűnő volt már a kis gyermek 
élénk tiltakozása minden ellen, ami bűn. Serdülő korában 
jelentős tehetségnek adva tanújelét szülei a jezsuiták vezetése 
alatt álló híres görzi kollégiumba adták, ahol a feljegyzések 
szerint kiváló előrehaladást ért el vallási és szellemi téren 
egyaránt. Vallásos buzgalma valóságos elragadtatásokba mélyül 
el és égett a vágytól, hogy életét a Megváltóért áldozza. Ebből 
a buzgalomból fakadt 1646-ban az az elhatározása, hogy 
gyalog Capo d’Istriaba, a Trieszttől két mérföldnyire levő tenger
parti városkába zarándokol. Itt a kapucinus kolostorba tért be 
és előadta, hogy ellenálhatatlan vágy ösztönzi őt arra, hogy 
Törökországba menjen és ott az evangéliumot hirdesse. Az 
atyák azonban felhívták figyelmét az ily vállalkozás nehéz
ségeire és tudomására hozták, hogy Isten különös útmutatására 
van szükség az ilyen hivatás fölismerésére. A szerzetesek 
tanácsát megfogadva visszatért a szülői házba, de zarándoklása 
mégsem volt hiábavaló, mert bepillantást nyert a kolostori 
életbe és a kapucinus rend szigorú fegyelme megfelelt áldoza
tokra áhítozó szellemének. Mivel azonban már tudta, hogy 
nagy elhatározásokra alaposan elő kell készülni, két évet töl
tött otthon és ez idő alatt a rend szellemét iparkodott meg
ismerni. Az idő csak megerősítette elhatározását, mert a két 
év elmúlta után a velencei provinciálistól a rendbe való föl
vételét kérte. Kérelme mindjárt meghallgatásra talált. 1648. 
november 21-én kezdte meg a noviciátust Coneglianoban. A 
következő évben fogadalmat tett. A rend szabályai szerint 
ezután hároméves újabb próba következett, amely idő alatt a 
rendi feljegyzések szerint buzgalma állandóan fokozódott. Ezután 
hét év a filozófia és a teológia : az Isten, a szentek és az 
üdvösség tudományának művelésében telt el. Tanulmányait 
példás buzgalommal végezte. 1655. szeptemberében szentelték 
pappá a chioddiai püspöki kápolnájában. 1665-ben kezdődik 
nyilvános szereplése, amikor elöljárói böjti szónoknak a Veronán 
kívüli San Michaele plébánia templomba küldték ki. Ezeknek 
a böjti prédikációknak és a velük kapcsolatos bűnbánat gyakor
latoknak abban az időben sokkal nagyobb jelentősége volt. 
Napról-napra hirdették az Isten igéjét az egész nagyböjtön át, 
a lelkipásztorkodás minden eszközével és buzgalmával. Marco 
mindjárt első föllépésével a hívőkre óriási hatást gyakorolt. Hiva
tásának annyira tudatában volt, hogy nemcsak az Isten házá
ban és a szószéken, hanem az utcák forgalmában is kereste
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az alkalmat, hogy a néphez szóljon és főként a nyilvános 
bűnösöket bűnbánatra térítse. Működésének már első időszaká
ban sok apostoli buzgalmára jellemző történetet ismerünk. Elöl
járói hamar észrevették fényes tehetségét és lelki mélységét és 
alkalmasnak találták arra, hogy egy kolostor élére állítsák. 
Először Oderso, majd Belluno kolostorénak guardianja lesz. 
Mint házfőnök a szabályok gondos őre és egyszersmind a  test
vérek szerető atyja, aki a szerzetesi élet minden tevékenységé
ben jópéldával jár elő : első a kórusban, a koldulásban, a 
vándorszerzetesek fogadásában és mind a  rendi krónika fel
jegyzi büszkébb volt koldustarisznyájára, mint a nemes ember 
címerére.

De tulajdonképpeni hivatása az volt, hogy hitszónok 
legyen ; Isten szavának apostoli hirdetője, mint Szent Bernât, 
Szent Domonkos, Kapisztránói Szent János, vagy Regensburgi 
Berchthold. A tiszta evangélium szavának megszólaltatója fél 
Európában, hogy apostoli vándorlásaiban a keresztény népek 
lelkiismeretéhez szóljon. E hivatásnak a rendi szabályok szerint 
is magas iskolája az imádság és a szemlélődő élet. Marco 
ezért azzal a  kérelemmel fordult rendi elöljáróihoz, hogy ház
főnöki teendői alól mentesítsék. Kérelme teljesül és Páduába 
kerül, ahol lelkének egész erejével a szemlélődő élet mély
ségeibe kerül. így mult el Marco számára több értékes esz
tendő, amely alatt az apostoli működésre készítette magát elő. 
A rend generálisa 1676-ban Altemurába, a  nápolyi királyság 
városkájába szólítja böjti szentbeszédek tartására. Itt fellépésé
nek súlyával és ihletett szavának erejével sikerült lecsillapítania 
a lázongó kedélyeket. A páduai Szent Posdocimo apácakolos
torban tartott beszéde első nyilvános csodatettével kapcsolatos. 
Még ugyanebben az évben Velencébe hívják. A büszke város 
az alázatos kapucinus természetfölötti kegyelmi hatásának és 
számos csodás gyógyulásnak tanúja volt. Az apostoli ember 
áldása a távolból is hatott. Hamarosan mindenünnen kap 
leveleket, amelyekben különböző rendű és rangú ember áldá
sáért könyörög. Marco válaszaiban kezdetben minden esetben 
külön-külön jelölt meg egy bizonyos órát, amelyben áldást ad, 
mikor azonban a levelek száma nagyon megnőtt, egyszer és 
mindenkorra határozta meg mindenki számára az áldás fogadá
sának napjait és óráit. A következő évben Mantua környékét 
kereste föl, ahol a rossz termés miatt nagy volt az ínség. De 
Marco fárzdhatatlan buzgalma következtében annyi alamizsna 
jött össze, hogy a lakosság szüksége megenyhült. A csoda
tettek krónikájában nevezetes az 1678. évi Garda-tó melletti 
böjti missziós útja. Rivában meghallgatására Tirolból, Veroná
ból és Bresciából, mintegy 18.000-en jöttek össze. A tó partján 
felállított szószék körül kevés volt a hely, úgy hogy a nép bár
kákra és hajókra szállt, hogy közelében lehessen. A nagykiter
jedésű hely minden zugában tisztán csendült meg hangja és a
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tó, amely épp ez időben nagyon viharos szokott lenni, a beszéd 
idején íecsendesült. 1679-ben Castelfrancoban tartott böjti 
missziót, a következő évben pedig Rovoredo volt nagybőjti 
szónoklatainak színhelye. Működésének valamennyi helyén 
szavának gyújtó hatása csodatettekkel párosul, amelyek fél 
Európában elterjesztették nevét. Nem csoda, hogy a szent 
misszionáriust Itálián túl is meg akarják ismerni. Elöljáróinak 
felszólítására Marconák tehát át kellett kellnie az Alpokon. 
1680-ban közvetlen a böjti missziók után útja Tirolon át 
Münchenbe vezetett, ahol Miksa herceg sürgette jövetelét. Köz
ben április elején Innsbruckban időzött, mert Károly herceg 
missziók tartására kérte meg.

Marco ausztriai küldetését elsősorban Lipót császár szor
galmazta, aki a birodalom kül- és belpolitikai helyzete miatt 
kétségbeejtőnek látta sorsát, Marcohoz intézett első leveleiben 
a csüggedés mutatkozik. Inkább volna egy elhagyott pusztaság
ban, vagy egy szegény pór helyén, mint a császári palotában. 
A császár és a barát első találkozása 1680. augusztus elején 
Linzben történt. Lipót a szerzetest tiszteletének minden jelével 
elhalmozta és a családjához is bevezette. Ettől kezdve napon
ként tart Marcoval hosszú megbeszéléseket. A császárnak a 
páter iránti szeretete és nagyrabecsülése naponta növekszik. 
Lipót nem tud vele betelni. Valahányszor nyilvános kihallgatást 
tart, maga hozza a  páter számára a széket és még a császári 
kalapot is leveszi előtte. Marcoval szemben minden udvari 
etikett megszűnik. A császár ostromolja Marcot, hogy maradjon 
udvarában, hogy állandó tanácsadója legyen. De a barát az 
ajánlatot határozottan visszautasítja : ő a csendes kolostor lakója 
nem való a császári udvar zajos környezetébe. De mégis 
nagyrabecsüli a császár ajánlatát, mert fölajánlja, hogy rend
jének szabályaiban előírt alázatosság szellemében mindig kész 
szolgálatára. Első együttlétük tizenöt napig tartott, e találkozás 
Lipót egész életére döntő hatású volt. Reggelenként a kapucinus 
miséjén a császári család és az egész udvar megjelent, szent
mise után pedig Marco rendesen rövid beszédet tartott. Dominico 
Contarini velencei követ büszke örömmel állapítja meg, hogy 
az Isten küldötte az ő hazájának a fia. Martiniz gróf, a cseh 
kancellár kijelenti, hogy Marce puszta megjelenésével és rövid 
beszédével a jelenlevőket mély vallásossággal tölti el. Ugyan
csak ő értesíti Pius kardinálist, Németország protektorát, hogy 
a Szentatya mily nagy jótéteményt gyakorolt akkor, amikor 
Marcot Ausztriának átengedte. A császár akarata volt, hogy 
Isten emberének szavát a nép is hallja. Kívánságára prédikált 
Marco a linzi dómban igen nagy hatással. Marco Lipótra 
gyakorolt hatásának magyarázata elsősorban az, hogy a császár 
teljesen elhagyatva, bizalomra érdemes tanácsadók nélkül 
érezte magát, viszont jellemének alaptermészetéből fakadt, hogy 
megbízható tanácsadók után kívánkozott. Marcoban olyan ember
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közelében érezte magát, aki jelleménél lógva bizonyságot szol
gáltatott. hogy előtte csak egy dolog a Fontos, a kereszténység 
jóléte. Marco eme szempontjával azonban a római császár 
ügye is belekapcsolódott. Mint Marco mondja az osztrák ház 
a kereszténység alapja. Ez oly gondolat volt, ami a császárt 
vele szemben föltétien bizalomra hangolta. Marco és a császár 
a tanító és tanítvány viszonyába kerül. A barát állandóan 
figyelmezteti őt jellemének gyöngéire, főként engedékenységére 
és határozatlanságára és fölhívja őt, hogy szokjék hozzá akarata 
határozatnyilvánításához. Csak olyan személyiség, mint Marco 
engedhette meg magának ezt a hangot a császárral szemben. 
Érdekes megfigyelni azokat a hatásokat, amelyeket Marco 
tanácsai a császárban kiváltottak. „Mily jó időben érkeztek 
atyai tanácsai, hogy ráismerjek engedékenységem okozta 
bűneimre és ráeszméljek nehéz kötelességemre" — írja egy 
alkalommal a császár. Hozzáfűzi egyszersmind, hogy Marco 
jól ismeri a császár helyzetét, de saját gyengeségét mentegetve 
azzal védekezik : lehetetlen, hogy mindenről tudjon. Kijelenti, 
hogy követni fogja tanácsait. Az a levelezés, amely 1680. óta 
a császári pár és az Isten szolgája közölt megindul, párját 
ritkítja a történelemben.

Marco nyugateurópai missziósútjának főbb állomásaira 
már rámutattunk. Lipót 1682-ben ismét a pápához fordul, hogy 
Marco ausztriai utazását engedélyezze. Ez év június elején 
érkezik Marco Bécsbe. Mivel a császári udvar Laxenburgban 
tartózkodott, Marco a mödlingi kapucinus kolostorban száll 
meg és onnan naponta fölkeresi a  császári családot. Július 
14-én érzékeny búcsút vesz a császártól, épp azon a napon, 
amelyen a következő esztendőben a török hadak Bécset körül
vették. A császár környezete és szövetségesei között minden
esetre legnagyobb erőt Marcoból merített. Amint a veszély 
közeleg, a levélváltás közöttük mindig élénkebbé válik. Érdekes 
megfigyelni, hogy a császárt mily félelem tölti el a közeledő 
veszély idején és mennyire állandósul az a kívánsága, hogy 
legbizalmasabb tanácsadójvt állandóan maga mellett tudja. 
Helyzetét ismertetve tudatja a páterrel, hogy milyen elhatározá
sok alapján mondott le arról a kívánságáról, hogy hadserege 
álére álljon. Különösen nehéznek találja, hogy Magyarországba 
menjen, mert úgy érzi, hogy itt állandó veszélynek van kitéve. 
Ha maga mellett tudná Marcot, biztos lenne a győzelemben. 
A május 6-iki nagy passaui seregszemléről írva, megemlékezik 
arról, hogy az esztergomi érsek áldotta meg ünnepélyes keretek 
között a császári hadsereget, de úgy érzi, hogy hiányzik Marco, 
aki a hadsereghez beszédet intézne és fölkeltené bennük az ellen
ség elleni bosszúvágyat. Reméli, hogy Isten megadja neki a kegyet 
és Marcot a hadsereg oldalán láthatja. Marco május 21-iki 
levelében életét és vérét ajánlja a császárért és nagy részvétet 
érez a  császár szorult helyzete miatt. De reméli, hogy generálisa
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és a pápa engedélyt adnak, hogy az uralkodó segítségére 
siessen.15 * *

*

Bécs fölszabadítása után az év utolsó három hónapjában 
Párkánynál és Esztergomnál elért győzelmek feljogosítottak arra 
a reménységre, hogy a  hadjáratot tovább folytatják. Mégis a 
dolog nem ment símán. A császár már 1684. januárjában kérte 
Marcot, hogy vegyen részt a hadjáratban és a  páter remény- 
teljesnek látta az ügyet. Elbocsátához Rómából a császári nagy
követ kezéhez szolgáltatták át Velencében az engedélyt és így 
Marco már március 24-én tudathatta, hogy útra készen áll. A 
hadjárat célja : Buda fölszabadítása. Sobieski már közvetlen 
Bécs felmentése után ezzel a  tervvel foglalkozott és seregét 
azonnal Buda felé akarta irányítani. Károly herceg véleménye 
azonban az volt, hogy előbb vegyék be Érsekújvárt és Eszter
gomot, és Sobieskit csak azzal lehetett leszerelni, hogy Budán 
35.000 főnyi sereget gyűjtött össze a török. Noha a haditanács 
véleménye megoszlott, a többség mégis Buda mellett döntött. 
Mielőtt azonban a  végső elhatározás megérlelődött volna,
XIV. Lajos megkezdte Luxemburg megszállását. Ez a hír lesújtó 
volt· Hiszen a török hadjáratra felszerelt csapatok egy részét 
a Rajna vidékére kellett küldeni. A Németországból Magyar- 
országra vezényelt császári ezredek parancsot kaptak útjuk 
megszakítására és a bajor választófejedelem is kéri, ne engedjék 
hadseregét Magyarországon előnyomulni. A nuncius Róma 
megbízásából leghatározottabban tiltakozik ez ellen, de minden 
érve ellenére sem sikerült a császárt nyílt állásfoglalásra kény
szeríteni.16 Mint már Fraknói is megjegyzi,17 Buonvisi Marco 
segítségét vette igénybe, akinek a hadseregre is nagy hatása 
volt. Lehet, hogy Marco igyekezete és rábeszélése hatásosabb 
lett volna a császárra, ha a luxemburgi események közbe nem 
jönnek. De négy hét alatt, amíg a tanácskozás folyt, Luxem
burg vára francia kézre került. Valószínű azonyan, Marco 
érdemének tudható be, hogy az a párt, amely a portával békét 
akart kötni, hogy a császár minden erejével a francia király 
ellen fordulhasson, nem győzedelmeskedett. A császár augusztus 
16-án húsz évi fegyverszünetet kötött XIV. Lajossal. Noha a 
török hadjárat folytatása biztosítva volt, az ügyet mégis nagy 
károsodás érte. A császári sereg egy részét el kellett vonni és 
a kedvező időt is elmulasztották a vállalkozás megkezdésére.

Június 14-én tudatja Marco a táborból, hogy Visegrád 
meghódítását a következő napon fogják megkísérelni. Ha ez

15 Stock. Norbert : P. Marcus von Aviano. Brixen, 1899. 468. p.
16 Heyrat, M. : P. Markus von Aviano 0. M. lap. München, 1931. 

p. 331—355.
17 Buonvisi i. m. p. 102—106.
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sikerül, a dunai közlekedés zavartalan lesz. „Remélem — írja 
Marco —, hogy Budát visszafoglalhatjuk. Egyetlen nehézség 
csupán az, hogy hadseregünk igen kisszámú. Ha mégsem 
vehetnék be, úgy megkíséreljük Pest, Eger, Nógrád és Érsek
újvár meghódítását. Ezt Isten segítségével el is fogjuk érni, s 
Buda bevételében is bízom, mert a töröknél nagy a zavar, a 
mieink ellenben, ha kevesen is vannak, nagyon harcrakészek. 
Ami tőlem telik, azon fáradozom, hogy bátorságra serkentsem 
őket és Isten iránti kötelességükre figyelmeztessem.“ 17-én 
Marco Visegrád bevételéről értesít, ami 24 órás harc után 
sikerült. A törökök bátran harcoltak és Marco főkép annak 
örül, hogy a török parancsnok megfigyelte őt, amint a harc 
hevében feszületével osztott áldást. Tudósításában azt is meg
írja, hogy a hadiszakértők szerint nincs Magyarországon még 
egy oly bevehetetlen erőd, mint Visegrád. Két nap múlva az 
egész hadsereg általános gyónás és áldozáshoz járul. Károly 
herceg a szentséget minden ünnepen magához veszi. Onno 
Klop azt állítja, hogy az erőd elfoglalása úgyszólván kardcsapás 
nélkül történt. Mégsem volt ez oly egyszerű. Marco Thurn- 
Valsassi grófhoz, a velencei császári követhez így ír: „A felleg
vár egészen a hegy tetején épült, ágyúval meg sem közelíthető 
és sokkal erősebb az esztergominál. A mieink bátran harcolnak 
és az ellenség is elszántan védekezik. Ezenkívül levelében 
olyan dolgokat árul el, amiket a császárral nem közölt: „Egy 
tenyérnyire a fejem fölött röpült el az ágyúgolyó, de Isten meg
védett enggm. Az út idáig fárasztó és megerőltető volt a magas 
hegyek között,“ Visegrád bevétele után Vácot támadta meg a 
császári sereg, a harc megkezdése előtt Marco áldást osztott, 
amiről már Feigius is megemlékezik.18

A török nem maradt tétlen és erős tűzzel fogadta a 
császáriakat, de június 27-én, tíz nappal Visegrád bevétele 
után a győzelem híre ment Vác alól is. A váci győzelemről 
Marco szintén Thurn grófhoz intézett levelében emlékezik meg. 
Jelzi egyszersmind, hogy a császári sereg Pest alá vonul, onnan 
pedig Budára. Ha e vállalkozás szerencsével jár, úgy a császár 
rövidesen egész Magyarország ura lesz. Pest előtt könnyű dolga 
volt a császári seregnek. Bevonulásuk előtt a  törökök kiürítették 
a várost, a fogoly keresztényeket lemészárolták, maguk pedig 
Budán kerestek védelmet.

Július 18-án Thurn grófhoz intézett levelében leírja, hogy 
nem tudja eléggé magasztalni az isteni gondviselést a hadi
vállalkozás eddigi eredményeiért: „Alighogy a nagyon fontos 
Visegrádot bevettük, Sziléziából is érkeztek hozzánk csapatok 
és Lubomirski gróf is megjelent a lengyelekkel, úgyhogy sere
günk most 34.000 főből áll. Annak ellenére, hogy Visegrád,

18 Feigius : Adlers Krafft, oder Europäischer Helden-Kern. Wien, 1865.
p. 344.
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Vác és Pest őrségére több csapatot kellett visszakagynunk, a 
hadjárat folytatására hadseregünk elégséges. A hadjárat kez
detekor hiába vártuk a sziléziai csapatok megérkezését, mígnem 
a lotharingiai herceg elhatározta, hogy kis csapatával is meg
kezdi a harcot. Ezzel a kis hadseregével győzte le Visegrádot. 
Két nap múlva — folytatja Marco — várjuk gróf Esterházyt 
4000 emberrel, amelyhez még a  salzburgi hercegérsek, Max- 
milián Gandolí von Klimmenburg küld megerősítésül 2000 
embert. Nem is mondhatom, mily gyönge és bátortalan lett a 
török Pest bevétele óta. Két napi pihenés után, ha hidat vertek, 
Buda ellen mennek. Ez nem lesz nehéz dolog, s akár a török 
szeme láttára is átkelhetnének. így néhány múlva meg is lehet 
kockáztatni a támadást. Ez elég hatalmas vállalkozás — véli 
Marco. A város nagyon szép, népes és erős ; élelmezése is 
kielégítő. 6000 janicsár és 3000 egyéb katona áll a török ren
delkezésére és 3000 ágyújuk is készenlétben van. Mint a 
magyar birodalom fővárosa, Buda nagyon fontos a török szem
pontjából is, de Marco reméli, ha a török ütközetbe bocsátkozik, 
a helyzet kedvezően alakul a  keresztény seregek számára. Ez 
minden esetre a legnagyobb vállalkozások egyike lesz. Leírja 
azután, hogy Nógrádot, Egert és Érsekújvárt is be akarják venni 
és akkor már mi sem hiányzik ahhoz, hogy a császár egész 
Magyarországot birtokába vegye. Mindez még ez évben meg
történhet, ha Lesslie tábornok 20.000 katonájával az Eszék 
folyóig előrenyomulhatna. A legnagyobb baj azonban az, hogy 
élelemben és takarmányban hiányt szenvednek. A császári 
hadsereg málháival együtt 60.000 embert és 24.000 lovat számlál. 
Elképzelhető, mily rengeteg pénz kell ily nagy hadsereg ellátá
sához. Magáról csak annyit tudat, hogy jól megy a dolga, bár 
sokat kell eltűrnie és hozzá az ország levegője sem nagyon 
egészséges. A hadsereggel különben a páter nagyon jő viszony
ban van. „Fölöttébb megerőltető a munkám és igazán zavarba 
hoz, hogy az egész sereg szeret és tisztel. Remélem, hogy Isten 
segítségével sok jót vihetek véghez.“ Az általános politikai hely
zet is foglalkoztatja. „Isten bocsássa meg a  francia királynak, 
mert ami Magyarországot illeti, egész Konstantinápolyig jut
nánk el.“

Erről a hadjáratról azonban utoljára írhatott bizakodóan 
a páter. Buda megszállásával ugyanis főfeladatának megoldá
sáig jutott a hadjárat. A megszállás ugyanazon a napon kez
dődött, mint egy évvel azelőtt Bécsé, július 14-én. A támadásra 
való előkészületek mindössze néhány napot igényeltek, mert 
már 19-én bevették a Vízivárost és három nappal később 
néhány órai véres küzdelem után Musztafa seregét is megfuta
mították. Csak ezután kezdődött a komoly megszállás, amely 
azonban a balsikerek sorozata volt. Az ellenség kirohanását 
visszaverték ugyan, de a császáriak aknái rosszul működtek 
és ahelyett, hogy a  törököknek ártottak volna, saját csapataik-

197



ban tettek kárt. A betegség is tizedelte a sereget. Noha á 
bajor választó is segítségükre siet, de már későn. A bajorok 
rohama kudarcot vall és a megszálló csapatok élelmiszerszállító 
hajóit elvágták. Marco augusztus 8-án így ír Thurn grófhoz : 
„Bár folytatjuk Buda megszállását, ez aligha sikerül isteni csoda 
nélkül. Az ördög furakodott közénk, mert enélkül már Buda s 
egyéb helyek is a császáriak kezén lennének. Egy akna fel
robbant s nagy kárt tett bennünk. Sok katonát szállítanak el 
betegen és ennek oka a hiányos felügyelet és ápolás. Ezért a 
török most nagyon bizakodó. Elhatároztam, hogy elhagyom a 
hadsereget. Pátertársam megbetegedett és magam sem vagyok 
jól, de a herceg, valamint az egész sereg oly melegen kérték 
maradásomat, hogy nem hagyhatom el őket. Tehát Budán 
maradok a hadjárat végéig.“ Ugyanebben az időben Marco 
ilyen hangnemben írhatott a császárnak is. Marco levele el
veszett ugyan, de a császár válaszából következtethetünk annak 
tartalmára, A császár is megindítóan kéri Marcot, hogy maradjon 
Budán a hadseregnél legalább a hadjárat végéig. Marco követ
kező levele Thurn grófhoz augusztus 18-án kelt. Ebben mente
getőzik késedelmezéséért, aminek Cosma atyának, állandó 
útitársának betegsége, de önmaga is az oka. Nem áll jól az 
ügy — írja. „Budát a török keményen védi, de ha részünkről a dol
gok felényire is rendesen mennének, Buda hat nap alatt a mienk 
lenne. De itt szörnyű rendetlenség folyik. Elszomorít, amit látok 
és fáj, hogy az állapotokon nem segíthetek. Ha egy hét alatt 
nem jutunk előre, félek, hogy seregünk megsemmisül és Buda 
bevétele meghiúsul. Isten bocsássa meg az ebben hibásak vét
két, mert nyilvánvaló bűnösök harcolnak ellenünk.“ A császár 
válaszából következtethetünk Marco augusztus 17-iki, a császár
hoz intézett levelére is. Már elejétől fogva rosszul megy min
den, rossz a futóárkok elrendezése, a támadás pedig a legerő
sebb pont ellen irányul. A császár vigasztalan, hogy Marco 
felfedte ugyan a hibákat, de a bűnösöket sohasem nevezte 
meg. Mert ha a császár tudná, ki a vétkes, megsemmisítené 
az ördög művét. Nagyon igaza van — írja a császár —, amikor 
azt mondja: „Deus superbis resistit“. Hatalmas munkát végzett, 
hogy ezt megmondta minden tisztnek, reméli azonban, hogy 
fáradozása nem marad meddő. De a császár tévedett, mert 
ezután is fonákul ment minden. Marco augusztus 27-iki, ugyan
csak Thurnhoz intézett levelében, úgy nyilatkozik, hogy semmi 
értelme sincs, hogy a  hadseregnél maradjon ; ezért elhatározta, 
hogy a hó végén visszatér Itáliába. Buda bátrabb ellenállást 
fejt ki, mint valaha. Várják a bajor és a Lesslie-féle csapatokat, 
de az egész ügyről az a véleménye, hogy Isten csodája nélkül 
nem sikerülhet Buda megvétele.

Marco megmaradt szándéka meltett és augusztus végén 
megválva a hadseregtől, Bécsbe ment a császárhoz, hogy őt a 
történtekről értesítse. Szeptember 10-én Buonvisi nuncius Cybo
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kardinálist informálja a történtekről : Károly herceg Lamberg 
grófot küldte a császárhoz, aki elmesélte, hogy Buda védőőr
sége közel 8000 főnyi megerősítést kapott és nem tudja meg
érteni, hogy ez a sereg miként juthatott a várba. Bécsben nagy 
az elkedvetlenedés. A város felszabadításának évfordulóján 
körmeneteket rendeztek, de nagyon elégedetlenek, hogy Marco 
a sereget elhagyia. Ő azonban nem nézhette a dolgok folyását 
és nem akart felelősséget vállalni a táborban történtekért. Tar
tani lehet attól, hogy elutazása a katonaságra is elkedvetle
nítő lesz.

A nuncius értesítései nyomán Fraknói19 leírja az ostrom 
megszervezésénél elkövetett egyéb hibákat. A táborban minden 
hiányzott, ami egy szabályos megszálláshoz szükséges lett 
volna : mérnökök, utászok, tüzérek és a fegyelemnek sem volt 
nyoma a seregben. A hadvezérek nagylábon éltek, dús lako
mákat rendeztek, hatalmas összegekben kockáztak. A felügyelet 
és ellenőrzés teljesen laza volt, az élelem és takarmány beszer
zése körül ennek következtében nagy visszaélések történtek. 
A kincstár négy-, sőt ötszörös árat fizet a szállítóknak és a 
parancsnokok a hasznot megosztották velük. Fraknói szerint 
Marco atya, aki szemtanúja volt e nagyfokú züllöttségnek, 
tudatta a nunciussal az állapotokat. A császárt pedig való
színűleg Bécsbe étkeztekor szóban világosította fel az áldatlan 
állapotokról. Mindezekre különben — mint később látni fogjuk 
— egy emlékiratában bőven kitér. Bécsből értesíti Marco Thurn 
grófot, hogy a császár őt néhány napra Bécsben tartja. A hábo
rúról ekkor úgy nyilatkozik, hogy a bajor választó megérkezése 
új reményt nyújt Buda bevételére. Bécsből ezután Grazon és 
Laibachon át október 15-én Görzbe érkezett. Itt találkozott 
Thurn gróffal. Majd pedig továbbsiet Páduába. Buda bevételé
nek kérdése azonban a távolból is foglalkoztatja. Innen írja 
november 2-án, hogy Buda bevételének halogatása nagy féle
lemmel és szomorúsággal tölti el a kereszténységet. A császár
tól vett levélből is látja, hogy az uralkodó szívén fekszik a 
vállalkozás, ismeri annak jelentékeny előnyeit.

Marco atya helyesen ítélt. Október végén az ostromló 
seregből már 2090 ember hiányzott és a betegségekkel megtize
delt hadat a vezérek kénytelenek voltak téli szállásra elvonul 
tatni. A visszavonulás szintén nagyon rendetlenül folyt és nagy 
veszteségekkel járt. A ketonák mindenben szükséget szenved
tek, még elegendő szalma sem volt, hogy a táborhelyeken az 
átnedvesedett talajt befödje. Komáromig 2000 ember halt meg. 
Marco szörnyen el volt keseredve, amikor a hadsereget elhagyia, 
mert elhatározta, hogy többet nem tér vissza a táborba. „Távol 
akarom magam tartani a világ életétől, mert az hamis és álnok. 
Magányomba vonulok és Istennek szentelem életemet.“ Amikor

19 Buonvisi i. m. p. 110—114.
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Bécsből eltávozott és hazájába visszatért, írt néhány levelet a 
császárnak. Velencéből november 18-án úgy nyilatkozott, hogy 
ami énjének sekélyes részét illeti, szívfájdalmai vannak a Buda 
körüli állapotokért. Tagadhatatlan, hogy elsősorban a határo
zatlanság ás fegyelmezetlenség erősítette meg az ellenséget. 
Régóta rájött már, hogy a dolgok nem vehetnek más fordulatot, 
amiért eléggé indokolt, hogy Budáról távozott. Nagyon vissza
tetsző. hogy a legjobb szándékú ember oldalán olyanok állnak 
hízelgő és oktalan tanácsaikkal, akik minden jó ügyet meg
akadályoznak. Látszik ez már néhány tábornok egyenetlenségén. 
Ezért nem győzünk. Sajnos, az önfejűek soha nem ismerik el 
vétküket a  súlyos események előidézésében. Ez gőg, tehát bűn. 
Ha nem ismerjük el vétkünket és nem kerüljük a bűnt, akkor 
Isten haragját hívjuk ki önmagunk ellen. Mióta a hadseregtől 
elszakadt, mindig az jár eszében, hogy a Boldogságos Szűz 
segítsége nélkül sosem vehetik be Budát. Nagyon sajnálja a 
császárt, hogy ügyét oly rosszul szolgálják. Isten a tanúja, hogy 
szívesen áldozná életét, ha megkönnyíthetné a császár helyze
tét. Ha tanácsai, amiket Istenre alapít és tapasztalatai, amiket 
az eddigi hadjáratokból szerzett, hitelt találnak a császár előtt, 
nem is vonakodik segítségére sietni. Azonban a világ álnok és 
amennyire lehetséges : „usque ad totalem destructionem“ üldö
zik Istent magát és üldözik az ártatlanságot, a tisztaságot és a 
jogot is. Számára nem marad más, mint a császár iránti szeretete.

Ugyané levél utóiratában közli még az uralkodóval, hogy 
egy jámbor és okos valakivel megtárgyalta őfelsége államairól 
és a kereszténység jóvoltáról kialakult gondolatait. Ez az isme
retlen arra kötelezte őt, hogy a császárnak beszámoljon mind
ezekről. Reméli, hogy az új esztendő szerencsésebben alakul 
az elmúltnál. Neki mindent nagyon nehéz volna leírni és a 
császárnak is esetleg nehéz volna meghallgatni. Nem akar vét
kezni a  jótanácsokat osztó Isten ellen és útját sem akarja állni 
semmi jónak, de most ebben a nagy szorultságban szükség 
van a jótanácsokra. Gondolatait elmondja majd Thurn grófnak, 
aki azokat majd a felség tudomására hozza. Jó volna, ha a 
császár utasítaná a grófot, hogy pontosan közvetítsen mindent.

Hosszas megfontolás után azonban Marco mégis papírra 
vetette mondanivalóit, hogy az uralkodó azokat as ő nevének 
említése nélkül adja át a bécsi hadi- és államtanácsnak. Tár
gyalják meg alaposan és határozzanak legjobb szándékuk sze
rint. Ö mindent fontosnak tart, amit leírt, de mégis ítéletük elé 
bocsátja. Az idő és az események majd mindent igazolnak.

Terjedelmes emlékiratát november 24-iki leveléhez csa
tolta. Az emlékirat címe a következő :

„A császári fegyverek javát szolgáló megfontolásra méltó 
indokok a legközelebbi török hadjárat számára, isteni sugallatra. 
Isten hatalmas segítsége és a tapasztalatok támogatják ezt, 
valamint a hadiszabályok és a haditudomány.“
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Az emlékirat vezető gondolata, hogy elkerüljék azokat a 
bűnöket, amelyek az elmúlt hadjáratban a budai kudarcot idéz
ték elő. A „Consideration!“ szöveg a következő:

Szűntesse meg a császár az összes igazságtalanságokat, 
amelyek az ártatlanoknak kárt okoznak, akik bosszúért Isten
hez kiáltanak, látván, hogy tékozolják az ő vérüket gazdagon 
megrakott asztaloknál túláradó pompával, állatokkal, kutyákkal, 
lovakkal és más fölösleges hiúságokkal.

Szabályozzák meg a hivatalokat és hatóságokat, csök
kentsék számukat a legalacsonyabbra, mert ezek ellopják a 
zsoldot az érdemesektől és saját céljaikra fordítják. Ez mind a 
szegények vére, amelyet nagyrészt látszólag jogosan és érdem 
szerint a maguk hasznára fordítanak. Ezeket a gonosztevőket 
büntessék meg, az ártatlanoknak pedig szolgáltassanak igaz
ságot. Szállítsák le a miniszterek és udvaroncok javadalmát is, 
mert a többlet jog szerint a  katonáké, hiszen ez az a pénz, 
amelyet ők vérükkel és életükkel szereztek. Ez a pénz nekik, 
nem pedig a fényes állapotban levő fejedelmeknek jár. Jövedel
müket ne növeljék hódításokkal, míg a katonákat kenyerüktől 
fosztják meg.

Ami a lelki ügyeket és az egyház jogait illeti, nem szabad 
eltűrni, hogy ezeket szűkítsék, vagy megkárosítsák. Ez úgy is 
csak politikai érdekből történik, az igazi okokat senki sem 
merné őszintén felsorolni. Minden téren csökkenteni kell a 
megszokott, de túl nagy és fölösleges kiadásokat. Rendelje el 
a Felség, hogy Fehérvasárnapkor birodalmában nyilvános kör
meneteket rendezzenek azzal a  céllal, hogy az emberek bűn
bánatot tartsanak. Ezt az egész napot az Oltáriszentség előtt 
imával töltsék el, a szónokok pedig apostoli tűzzel keltsék bűn
bánatra a népeket, hogy Isten megsegítse a seregeket, amelyek 
a kereszténység érdekében az anyaszentegyház diadaláért küz
denek. Arra is legyen gondja a császárnak, hogy a hadseregnél 
csak példás életű papok működjenek, akik nem csak szent
ségeket szolgáltatnak ki, hanem azon is fáradoznak, hogy az 
igazság elfoglalja a helyét. Arra is legyen gondja az uralkodó
nak, hogy a papok teljes hatalommal legyenek ellátva, amely 
a tekintélyt biztosítja számukra. Gondoskodjanak arról is, hogy 
a hadseregnél vasár- és ünnepnap szentmisét lehessen hall
gatni. Tábori lelkészek a szentmisét nyílt sátorban mutassák 
be, hogy az egész sereg láthassa. A tábornokok és tisztek 
adják tudtul a katonáknak, hogy szentmise lesz és ebben az 
időben minden más foglalkoztatást szűntessenek be. Ezenkívül 
szükséges, hogy a seregnél ájtatossági gyakorlatok is legyenek, 
különösen a harcok előtt. Nem szabad tűrni, hogy a katonák 
az Isten házait megszentségtelenítsék, kirabolják vagy lerom
bolják. Ezért állítsanak a templomok elé őrséget, amely az ily 
rendetlenségeket megakadályozza.
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Több éve már, hogy a rossz és a rendetlenség íennáll. 
A lakosság jajveszékel, a  szegény megkínzott emberek Isten 
igazságosságához felebbeznek, mert látják, hogy a világ az 
igazságot megtagadja tőlük. Ezért büntet az Isten állandóan és 
ezért alakulnak a dolgok oly kedvezőtlenül. A kereszténység 
ellenségei is ezért ujjonganak. Isten azonban nem akarja a 
bűnös halálát, hanem, ha az igazság útjára lépett és az alkal
mas eszközökkel élni akar, akkor remélheti, hogy könyörületes- 
ségével tekint rá. Adja Isten, hogy ezek az intelmek biztosítsák 
a legközelebbi hadjáratok folyamán azokat a hódításokat, 
amelyek előbb az emberek oktalansága miatt kárbavesztek. 
Indítsa meg Isten és a Boldogságos Szűz azoknak a szívét, 
akiknek vállán a jövő nyugszik, akkor majd meglátják, miként 
fog a birodalom újra felvirágozni.

A hadiszabályokra vonatkozólag a következőket terjeszti 
elő : Őfelsége elsősorban a háborúkhoz szükséges összes fel
szereléseket készítse elő. Gondoskodjék nagy liszt és kenyér
készletről, sok jó bombáról, lövedékről, mozsarakról és hegyi 
ütegekről, lőporról, golyókról, a hidak építéséhez szükséges 
hajókról, valamint a lovasság számára takarmányról. Nagyon 
helyesnek tartaná, ha az ágyúkat ökrökkel huzatnák, bár ezt a 
pontot bizonnyára kifogásolni fogják.

A hadsereg legkésőbb május 20-ig induljon el, mert akkor 
a lovasság nem lesz takarmány híján. Ez az idő a katonák 
számára is a legegészségesebb. Mivel a török rendesen későn 
vonul ki, a keresztény seregek ezalatt hódításokra tehetnek 
szert. Ez nagyszerű következményekkel járhat, amint hogy a 
késlekedés nagy károkat okozhat, mert az ember elveszti a 
kedvező lehetőségeket, amelyek talán soha többé vissza 
nem térnek.

Az uralkodó parancsolja meg a tábornokoknak, hogy úgy 
az előrenyomulásnál, valamint a rohamoknál és ostromoknál 
gyorsasággal és gondossággal járjanak el. Nagy Sándor ennek 
alapján hódította meg kis seregével majdnem az egész világot. 
Még eddig egyetlen ütközet sem sikerült gyorsaság nélkül, de 
a késlekedés miatt már komoly vállalkozások dőltek meg, amit 
különben az elmúlt esztendő tanulságai eléggé bizonyítanak. A 
tábornokok beszéljék meg és osszák be, hogy mi történjék 
éjjel, reggel és napközben és nézzenek utána, hogy a paran
csokat végrehajtották-e. Ha visszaélésekét és kihágásokat talál
nak, a legnagyobb szigorral járjanak el a bűnösökkel szemben.

A tábornokok óvakodjanak a hízelgőktől és inkább maguk 
vizsgálják meg, hogy a dolgok miként állnak. Ütközeteknél, 
rohamoknál, támadásoknál jóelőre vizsgálják meg a helyzetet. 
Gondoskodjék az uralkodó, hogy alkalmas mérnökök, begya
korolt tüzérek és bombavetők álljanak rendelkezésre. A futó
árkok építésénél a haditechnika szabályait szigorúan tartsák 
szem előtt, hogy a hadállások védettek, szélesek, fedettek és



magasak legyenek és hogy a katonák az ellenség rajtaütésétől 
biztosítva érezzék magukat.

Ha akár a tábornokok, akár a legénység nincsenek a leg
jobb lendületben se a támadást abba ne hagyják, se miatta el 
ne kedvetlenedjenek, mert az igazán bátor hadvezérnek az a 
tulajdonsága, hogy minden akadályon keresztül is eljut a kitűzött 
célhoz. A tábornok egyetlen pillanatot se engedjen el anélkül, 
hogy a támadás, az ostrom és elfoglalás lehetőségeit meg ne 
gondolná. Minden helyet kémleltessen ki, hogy az ellenség 
mozdulatairól értesülve legyen. A szükség szerint küldjön ki 
járőröket, állandóan beszélje meg a háborús visszásságokat. 
Hallgasson meg mindenkit, hogy a tisztek épp úgy, mint a 
legénység bátran mondhasson véleményt. Ne ragaszkodjék túl
ságosan saját véleményéhez, mert ő is tévedhet. Ha azután a 
katonák hibájából valami nem sikerül, jóindulattal kezelje az 
ügyet. A tábornokok a hadviselésben elsősorban gondosak és 
gyorsak legyenek, egyik műveletüket azonnal kövesse a másik.

Gondoskodjék az uralkodó, hogy seregének minden száza
dában legyen megfelelő számú sáncmunkás, nem csak azért, 
hogy az aknáknál és a torlaszokon dolgozzanak, hanem azért 
is, hogy a többieket munkára lelkesítsék. Ha ezt mind okosan 
és bátran keresztülviszik, csodálatos eredményeket érnek el.

A legközelebbi hadjáratnál követendő tervét a következők
ben foglalja össze :

Felhívja a figyelmet arra, hogy a török az első támadás
nál könnyen megzavarodik, ha azt bátran és határozottan hajt
ják végre. Ez nem csak a nagy összeütközésekre, hanem a 
portyázásokra is áll. Ha azonban a késlekedés által új erőre 
kap, akkor legyőzhetetlen és felülmúlhatatlan. Mint a múlt 
bizonyítja, a török ellen csak a gyors rajtaütések sikerülnek.

Gondoskodjék a császár, hogy a legközelebbi hadjárat 
idején három hndsereg álljon készen. Az első a Dráva mentén 
Lesslie generális vezetésével 12.000 harcos : 5000 német gyalo
gos, 2000 német lovas és 5000 horvát lovas. Ez a hadsereg az 
eszéki híd felé menjen. Legyen vele 20 mezei ágyú, amely a 
csatában sikert biztosít és könnyen megzavarja az ellenséget. 
Ne hiányozzék nyolc nehéz és nyolc mozsárágyú sem a fel
szereléssel együtt. Ha ez a sereg alaposan lesz megszervezve, 
felveheti a harcot 20.000 főből álló török sereggel is. Ha elő
vigyázatosan haladnak előre felgyújthatják a hidat, amiáltal a 
harctér minden vállalkozásra alkalmassá válik. Ha ez azonban 
a nehézségek miatt nem történhetne meg, akkor más kísérletre 
kell gondolni. Megjegyzi, hogy a császári csapatok nehezen 
érnek célt, ha szabályos ostromra vonulnak fel és ezáltal az 
ellenséget felbátorítják. A hódítást vagy meglepetésszerűen, vagy 
hirtelen és gondos rajtaütéssel, a terep leggyengébb pontját fel
ismerve, kíséreljék meg. Az ágyúkat az éjszaka leple alatt 
állítsák be és ugyanekkor ássák be a mozsarakat is. Aztán
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kezdjenek kartácstüzet, aminek eredménye lesz, hogy a város 
lángbaborul és a lakosság körében zavar támad, a másik 
pedig, hogy nem lesz nehéz titokban előremenni és az aknákat 
felgyújtani. Ha a helyzet olyan, hogy az ostrom sikerrel kecsegtet, 
még akkor is meg kell próbálni, ha ez nem is történhetne 
katonai rendben. Reméli, hogy e terv megtartásával a hódítás 
biztosítva lesz.

Felsőmagyarországon a második hadsereg a bajor választó 
és Schultz tábornok vezetése alatt álljon és a magyarokkal 
együtt 6000 főt számláljon. Nagyon ajánlatos volna, ha Egert 
szállnák meg, mert így az út a Tiszáig szabad lenne. Az 
egriekkel egyesülve nagy eredmény remélhető.

A harmadik hadsereg, amelynek állománya 12.000 gyalo
gos és 6000 lovas legyen, a leghiggadtabb és legbölcsebb 
hadvezér, Lotharingiaj Károly vezetése alatt álljon. Táborozzon 
Esztergom, Győr és Érsekújvár között. Tartsa szemmel az érsek
újvári terepet, színleljen szabályszerű támadást, azonban miután 
jól kiismerte a vidéket, szabályos hadművelettel vonuljon 
Érsekújvár alá, ami könnyen elfoglalható, ha elővigyázattal 
történik. Mozsarak, bombák, kartácsok és a tüzérség minden 
hódításának utat nyithat. A vállalkozás sikere után verjenek 
hidat a Dunán és vonuljanak azonnal Fehérvár alá, amely 
még Érsekújvárnál is könnyebben vehető meg. Ha ez meg
történt, egyesíteni kell az összes erőket. Lesslie tábornokot és 
a bajorokat Buda alá kell rendelni, ahol aknákkal és roha
mokkal elérik majd azt, ami a múlt esztendőben annyi fáradtság 
ellenére sem sikerült. Ha a török küzdelembe bocsátkozik 
30.000 főnyi, harcban nem a legjárafosabb katonájával, Károly 
hercegnek elegendő ereje lesz, hogy őt megtámadja és legyőzze. 
A támadással jó lesz sietni, mert mint a múlt évben is látható 
volt, a török július előtt nem mutatkozik a harcmezőn és így 
a dolgok irányítása a keresztény seregek kezében marad.

Ezeket a tanácsokat, amelyeket Isten sugalatára adott elő, 
szabad módosítani és a kialakult helyzetekhez alkalmazni. A 
múlt háború szerencsétlenségei más irányban alakulhattak volna, 
ha megfelelő óvóintézkedések történnek és az ő tanácsai szerint 
jártak volna el. A fontosabb teendőkre alkalmas egyéneket 
rendeljenek és olyan ezredeket vonultassanak fel, amelyek 
minden tekintetben megállják a helyüket. A seregekkel együtt 
küldjék el saját tisztjeiket is, mert ők tudnak legnagyobb 
eréllyel parancsolni.20

Bizonyos, hogy e memorandumban kifejtett tételek Marco 
élettapasztalatait adják vissza. Noha konkrét javaslattal van 
dolgunk, ez a pasztorális és pedagógia körén túl alig tartalmaz 
egyebet, mint amit egy felelős államférfi vagy hadvezér ne

20 Heyrat i. h. — V. ö. még Röss Bertalan : Avianói Márk pápai követ
sége. Budapest. 1936. p. 107—113.
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tartott volna működése területén magától értetődő követelmény
nek. A javaslatok az átlagos mértéket csak akkor haladják túl, 
amikor morális vagy vallásos szempontok játszanak közre a 
kérdések megítélésében. E tanácsokra mégis szükség volt, egy
részt mivel az akkor annyira burjánzó erkölcsi züllésre mutattak 
rá, másrészt pedig hatással voltak azokra a férfiakra is, akik 
Marcohoz hasonlóan, életcéljukká tűzték ki az államélet rozs
dás gépezetének megjavítását. De különben is az emlékiratban 
foglalt figyelmeztetések jórésze magát a császárt illette és Marco 
emlékiratát csak azért címezte az állam- és haditanácsnak, 
hogy mondanivalóját annál szabadabban fejthesse ki. Hogy 
Marco mindezt a császár elé terjesztette, ennek magyarázata 
éppen abban van, hogy ő a császárt abszolút uralkodónak 
tekintette, akinek akarata mindenütt feltétlen engedelmességet 
követel, még akkor is, ha tanácsosai ellenkező véleményen 
voltak. A római kúria ugyanígy vélekedett, amidőn 1686-ban 
Buonvisihez intézett iratában elitéli azt a tant, mintha az ural
kodónak kötelessége lenne inkább minisztereinek véleményére, 
mint saját lelkiismeretére hallgatni. „Mert Isten az uralkodók 
mellett áll és segítségét a fejedelmeknek, nem pedig a  minisz
tereknek biztosítja.203

Marconák nem lett volna ellenére, ha visszatér a had
sereghez, de mindig megújuló megjegyzése : csak egyetértés 
volna ! A császár szívesen teljesítette volna Marco kívánságait, 
ha hatalmában állott volna. „De — mondja — nem tudom, 
miként lehetne egyetértésre bírni az embereket. Ez kívánatos 
volna, csak az emberi akarat nem tűr kényszert.“ Marco taná
csait különben különös melegséggel köszönte meg és megígérte, 
hogy a lotharingiai herceggel majd beszél erről.

Marco a  következő hadjárat megvalósításánál azáltal is 
nagy érdemeket szerzett, hogy a hadműveletek céljaira szük
séges pénzösszegek előteremtésénél körültekintő munkát végzett. 
A pápához is oly értelemben fordult, hogy őt megnyugtassa és 
kiengesztelje. Közben a császár sürgette, hogy a hadsereghez 
visszatérjen. A levél elveszett, de a Thurn grófhoz intézett 
1685. január 17-iki híradásából megállapítható. „Utolsó postával 
levelet kaptam Őfelségétől, a  legjámborabb császártól. Tudatja 
velem a saját, valamint hadvezérei kívánságát, hogy térjek 
vissza a sereghez. Jelenlétemtől jótékony hatást remél és arra 
kér, hogy Isten gondjába ajánljam. Isten parancsol velem és 
én azt mondom : laborem non recuso, életemet Istenért és a 
lelkek üdvösségéért.“ Ugyanekkor arra kéri a  követet, hogy tegye 
meg Rómában a  szükséges lépéseket. Alig ment el a levél, 
rendjének fővikáriusa Bonaventura Recanati ír neki, hogy a 
Szentatya véleménye szerint ajánlatos volna, ha Marco a leg
közelebbi hadjáratban a császári sereghez vonulna. Ez Isten

20a Winter i. m, p. 158—161.
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akarata, akinek helytartója azzal bízta meg a íővikáriust, kérje 
meg őt, foglalja a pápát is imáiba. Legyen az útra készen 
húsvét után. Marco azonnal értesíti Thurn grófot a pápai kül
detésről és kéri, ha még nem írt Rómába, halassza el azt. 
Február 10-én a fővikárius tudatja Marcoval, hogy a szükséges 
iratok rendelkezésére állanak. Ezekuíán menjen a császárhoz, 
hogy parancsait átvegye. Mivel Marco egészségi állapota nem 
engedi meg a hosszú gyaloglást, a Szentatya elnézi, ha jár
müvet vesz igénybe, a fővikárius pedig beleegyezik, hogy az 
udinei Gervasius testvért, vagy esetleg az ő választása szerint 
más szerzetestársát vigye útitársul magával.

Az Oderso tartott böjti prédikációk befejezésével Marco 
Cosma páter kíséretében útra kel és Innsbruckon át június 2-án 
érkezik Bécsbe. Thurn grófnak azt írja, hogy június 20. táján 
Érsekújvár megszállásával indítják meg a hadjáratot. Lotha- 
ringia hercege már elindult a hadsereghez és Marco is rövide
sen követi őt.

Úgy látszik, az emlékiratban foglalt intelmek termékeny 
talajra találtak. 1685. július 4-én a táborból arról értesíti Marco 
a követet, hogy a hadsereg szelleme kitűnő, a felszerelés is 
elégséges. Most a hadsereg 30.000 főből áll és ha a segéd
csapatok is megérkeznek, akkor ez 46.000-re emelkedik és így 
alkalmas lesz nagyszabású vállalkozásokra. A sereg élelmezése 
is jó és úgy hadkövetelmények, mint gondozás tekintetében 
nem talál kifogásolni valót. „Mindenkinek az forog az eszében, 
hogy nagyon feladatokat vigyen véghez.“ Július 11-én azt írja 
a grófnak, hogy már öt napja Érsekújvár előtt állnak. Jól tudja, 
hogy milyen körülményeken múlott a sereg késői kivonulása. 
Tudja, hogy a pénzhiány, a Rómával történt összekülönbözés 
és a birodalom urainak lassúsága hátráltatták az ügyet, de ő 
nem türelmetlenkedik. Annál többet panaszkodott Buonvisi, 
mert joggal tartott attól, hogy a múlt év hibái fölélednek. Bár
milyen is volt a helyzet, Marco nyugtatott és békített minden
felé. Mialatt a császári sereg Érsekújvár alatt tábort vert, a 
budai basa mintegy 40.000 emberével Visegrád felé vonult és 
négynapi küzdelem után el is foglalta a várat. Utána Eszter
gomot akarta bevenni, de Károly herceg Érsekújvár alól a 
körülzáró sereg felével Esztergom felszabadítására sietett. 
Augusztus 16-án Nyergesújfalú közelében nyílt küzdelemre 
került a sor, ami a keresztény hadak fényes .győzelmével vég
ződött. Három nappal később Caprara gróf Érsekújvárt is be
vette. Annyi balsikerű vállalkozás után mindenki örömmámor
ban úszott és a hedvezérek sürgetésére az udvar engedett 
merev álláspontjából. Az a terv merült fel. hogy a hadakat Buda 
ellen vezénylik. Csak a nuncius megfontoltságának és erélyes 
közbelépésének köszönhető, hogy az előrehaladott évszakra 
való tekintettel elálltak ettől a vakmerő kísérlettől. Kis csatá
rozások, jelentéktelen eredmények voltak még, de Marco arra
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a meggyőződésre jutott, hogy jelenleg nincs tennivalója és ezért 
szeptember elején hazájába tért vissza.

Hogy Buonvisi ítélete mennyire helytálló volt, arra bizonyíték 
a  kortársak véleménye, ami egyszersmind magyarázat arra is, 
hogy mért tartott oly soká Buda felszabadítása. Buda erődít
ményei erősebbek voltak, mint azt elképzelték. Az egykorú 
leírás szerint falai annyira vastagok, hogy még ágyúgolyóval 
sem törhetők át. Árkai mélyek, cölöpsorai megkettőzöttek és 
tűzbiztosak. Mivel gránáttal, bombával, karddal, sarlóval, kővel, 
lőporzsákokkal, muskétával és nyíllal egyaránt vívták, a tömeg
támadások idején az aknák egész tömegeket röpítettek a leve
gőbe, vagy temettek be. Ezenkívül a török sereg java védte és 
tartotta Budát. Nagyszerű ígéretek fűtötték a védősereget, hogy 
Magyar- és Törökország kulcsát ki ne vehessék az Izlám kezé
ből. Tekintettel voltak még a felszabadító seregre is, amely 
végső esetben áttör az ostromlókon és megmenti őket. Á 
parancsnokokat félelem is késztette a kemény és bátor véde
lemre, mert úgy járhattak, mint a Bécs előtti harcvonal fel
adása miatt a vezérpasa.21 Buda ostroma nehézségeinek tehát 
látható okai is voltak. Marco azonban elsősorban természet* 
fölötti okokat keres : „A siralmas balsiker oka Buda előtt az, 
hogy vétkesek vagyunk és nem hiszünk eléggé Istenben.“ 
Szerencsére az 1685. évi hadjárat Érsekújvár erődítményeinek 
meghódításával mégis tudott némi sikert fölmutatni. À vár 
csillagalakban épült hat hatalmas bástyájával, mély vizárkával 
nagyon fontos erőségnek számított és nagyon emelte a keresz
tény seregek önérzetét, hogy a vár 24 évi török birtoklás után 
izmét keresztény kézre került. A nuncius azonban nem volt 
megelégedve és erősen kifogásolta, hogy a győzelem előnyeit 
nem használták ki. Cybo bíborosnak írja, hogy a tökéletes 
győzelem ellenére jelentéktelen eredményekkel kell beérni. Sőt 
még ezeket sem tudják értékesíteni. Az agg és betegeskedő 
pápa hangulata még komorabb lett. Elkeseredve panaszolta, 
aligha éri meg, hogy Magyarországot a török uralom alól föl
szabadítsák.

Bár a bécsi udvar viselkedése Rómával szemben Marco 
bizakodását is megkeserílette, mégis ő volt az egyetlen, aki 
bizalommal nézett a jövő elé. A helyzet különben a bécsi 
udvar magatartása miatt ismét súlyossá vált. Buonvisi minden 
jószándékú tervét és tanácsát ridegen elutasították és nem volt 
alap nélkül való a nuncius ama megjegyzése, hogy a bécsi 
udvarnak kell a pápa segítsége, de tanácsai nem. Az udvar 
neheztelésére az okot különben az szolgáltatta, hogy XIV. 
Lajos a pápát bíróul kérte fel öccse, Orleansi Fülöp és a pfalzi 
választófejedelem között felmerült örökségi vita eldöntésére. A

21 Boetius : Riihm-beloberter Kriegs-Helm . . . Nürnberg, 1688. Bd. H. 
p. 435.
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császár nem vette szívesen a pápa közreműködését. Rossz vért 
szült az udvarnál az is, hogy a pápa nagy összeget küldött 
Sobieskinek, hogy a királyt tettre serkentse. A császár nehez
telt, hogy akkor, amikor tőle a pápa megtagadta az anyagi 
segítséget, a lengyel királyt oly bőséges támogatásban részesíti. 
A nuncius természetesen minden erejével azon dolgozott, hogy 
megszűntesse az egyenetlenséget Bécs és Róma között. Ebben 
Marco is segítségére volt, aki ennyi nem remélt baj közepette 
sem vesztette el fejét. Alig ért haza Páduából, levelet írt Velen
cébe a császári követnek. Ha Isten úgy akarja, hogy a 
keresztény seregeknél maradjon, nem vonakodik a munkától. 
1686. január 1-én pedig azt jelenti a grófnak, hogy a császár 
válaszul két levelet is írt neki. Ebben Lipót egy szóval sem 
említi, hogy a legközelebbi hadjáratnál szüksége van rá, de 
Marconák nem fáj ez, mert így legalább zavartalanul élvezheti 
magányát. De már február 8-án jelenti, hogy rendfőnöke Nápoly- 
ból utasította őt, hogy húsvét után a császári sereghez térjen. 
„Ez valóban Isten ujja, magam sem képzeltem volna. Meghaj
tom fejem az ő szent akarata előtt, az ő dicsőségéért.“ De 
nemcsak a császár, hanem a lotharingiai herceg és az összes 
hadvezérek is nagy bizalommal hívták Marcot a harctérre. „Sok
oldalú megnyilatkozása ez Isten akaratának“ — írja. A hadjárat 
eshetőségeire gondolva február 17-én ír Schioból a császárnak 
is és elővigyázatosságra inti őt: „Nem tudom milyen az ügyek 
jelenlegi állása, mert én csak lelkem üdvére gondolok és arra, 
hogy Istennek tetsző dolgokat műveljek. Tudom, felséged nem 
szűkölködik sem tanácsban, sem tanácsadókban. Ha ezek igaz 
úton járnak Isten nevével, nincs baj. De én úgy láttam, hogy 
a magánérdek mindennél előbbrevaló nálunk.“ Április 8-án 
értesíti a követet, hogy amint befejezte háromnapos böjti szónok
latát Bassanon, Trienten és Tirolon át Bécsbe indul. Addig 
megérkezik a pápai levél és a rend engedélye is, melyet a 
fővikárius készít a rendfőnök távollétében. A fővikárius kísérő
levelében áldását és szerencsekívánatait küldi fáradozásaiért és 
biztosítja, hogy útjain az egész rend imája kíséri. Kéri, hogy 
egészségi állapotáról gyakran tudósítsa őt.

Marco miután útközben szenvedett lázrohamait kiheverte 
május 18-án ért Bécsbe. Innen tudatja Thurn gróffal, hogy 
Károly herceg már a sereghez utazott és nemsokára ő is indul. 
A hadseregről szólva megemlíti, hogy az hatalmas és jól fel- 
fegyverzett és így alkalmas nagy vállalkozások végrehajtására. 
Nem hiszi, hogy junius 10-ike előtt történjék valami. Hiány 
semmiben sincs, inkább bőség látható, csak az elindulás ideje 
felől nem határoztak még. Buonvisi június 9-én jelenti Cybo 
bíborosnak, hogy Marco elutazott a  táborba, hogy ott békét 
hirdessen és másrészt a sereget az ellenség ellen tüzelje. A 
töröknél nagy a fejveszettség — írja.

A török békeajánlat elutasítása után most már komolyan
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neki kellett látni a hadműveleteknek és főképpen a stratégiai 
tervek szempontjából kellett megegyezni. A megegyezésre irá
nyuló első kísérlet csődöt mondott. Miután minden esztendőben 
a haditerv Buda bevételére irányult, természetesen 1686-ban 
sem lehetett máskép. A császár és tábornokai ugyan úgy véle
kedtek, hogy előbb bonyolítsák le a Buda elfoglalását megelőző 
műveleteket, de Buonvisinek más volt a véleménye. Mint Fraknói 
elmondja, Buonvisi tervében előbb Székesfehérvár, Szigetvár, 
Eger és Szeged elfoglalása szerepelt. További célok Kanizsa 
körülzárása, az eszéki híd elfoglalása, ha ez mind megvan, 
akkor zárják csak körül Budát, mert így ezt a legfontosabb 
várat elkülönítik és a védők sehonnan sem kaphatnak segít
séget. A tárgyalások sok időt emésztettek meg, de végre is 
Károly herceg véleménye győzött, amely szerint a  sereg köz
vetlenül Buda ostromára indult. A nuncius haditerve túl sok időt 
rabolt volna el és ősz lett volna, mire a felmentő sereg Budáig 
eljut, ahol esetleg ugyanaz a katasztrófa fenyegethetné, ami az 
1684-es hadjárat alkalmával érte. Ez az érv hatott és végre 
elhatározták Buda megszállását.

Marco páter a  hadjáratról a  császárnak vidám és biza
kodó hangon írt. A császárt egész boldoggá tette, amikor érte
sült, hogy a haditanács Buda megszállása mellett döntött. Június 
10-én jó hangulatban írja neki Marco, hogy Párkány felé tart 
és amennyire tőle telik sietteti a  sereg megmozdulását, mert az 
idő is előrehaladt már. Reméli, hogy idejében elfoglalják Budát 
és utána még megszállhatják Székesfehérvárt, Eszéket és Bel- 
grádot is. Télen talán Felsőmagyarországon is lehetne valamit 
végezni, a sereg pedig Boszniában telelhetne. Szívesen hisz 
ebben, mert Isten velük van, a törököknél pedig nagy a kava
rodás. A következő, június 15-iki levele még bizakodóbb : 
„Isten nevével elkezdődött a menetelés a Dunán. Ha nem 
habozunk és minden szükségeset megkapunk, akkor hamarabb 
sikerül vállalkozásunk, sem mint reméltük volna.“ Csupán a 
szárazságtól és takarmányhiánytól fél. Abban keresztény és 
török egyaránt megegyezik, hogy Budát most sem védi nagyobb 
sereg, mint a télen. A vezérek közötti békéltető kísérletekről 
így számol be : „ Beszéltem a választófejedelemmel (Miksa 
Emanuel) és megegyezésre akartam bírni a lotharingiai herceg
gel. Ha magáévá teszi álláspontomat, akkor a megegyezés meg
valósul és ettől függ minden. Ugyaníly értelemben beszéltem 
Lajos bádeni herceggel is. A legfontosabb most az, hogy gyorsan 
utunk céljához érjünk, mert a nagy szárazság miatt esetleg a takar
mány nélkül kellene szűkölködni.“ Még reményteljesebb június 
23-iki levele, amelyben beszámol, hogy.megkísérlik az alsóváros 
bevételét és július 11-én a várat is. Örömmel értesíti Lipótot, 
hogy a  vezérek jó egyetértésben élnek, készleteik dúsak, szük
séget nem szenvednek, szóval minden jól indul. Két dolog 
azonban aggasztja Marco atyát. Nem tudja, hogy mikor érkez-
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nek meg a brandenburgiak, de ezentúl legalább a császár nem 
fog bízni az eretnekekben. A frankok sem érkeztek még meg 
s úgy tudja, hogy azok parancsnokai is eretnekek. A második 
aggasztó jelenség a szárazság. Már jó előre tanácsot ad a 
császárnak arra nézve, hogy mihelyt Budát bevették, parancsolja 
meg azonnal Eger vagy Székesfehérvár ostromát. Ezt a feladatot 
a bajor választó végezhetné el. „Isten rendelkezéseiből látszik, 
hogy Felségednek akarja ajándékozni egész Magyarországot. 
Felséged elhiheti, hogy szívem remeg az örömtől és semmi sem 
sok nekem, ha látom, hogy ügyeink jól állanak.“ Június 25-én 
aztán azt írja, hogy Károly herceg elfoglalta az alsóvárost és 
fáradhatatlan az igyekezete, hogy a vár elfoglalására fordítsa 
minden erejét. A jövő hónapra reméli Buda meghódítását. A 
június 30-iki értesítése ismét szép előmenetelről tudósít, csak a 
segédcsapatok késése hátráltatja a műveleteket. A következő 
hó 6-án beszámol arról, hogy a  császáriak alig húsz lépésnyire 
állanak az első falak alatt. A bombázás nagy károkat okozott 
a városban ; hét ház és a Szent István templom (Nagyboldog
asszony temploma) is leégett. A brandenburgiak is megérkeztek 
már és reméli, hogy egy hét múlva rohamra mennek. Marco 
következő levelei azonban ismét panasszal vannak tele. Július 
9-én határozatlanságról, balfogásokról panaszkodik és ugyancsak 
ilyen értelműek 12. és 14-iki jelentései is. 21-iki levele tele van 
siralmas panasszal : „Higyje el Felséged, szívem tele van bánat
tal és csoda, bogy bele nem betegszem, mert látom, hogy az 
ördög ismét közöttünk van és a politika orvén szétrombolja 
azt, amit Isten és a természet nekünk megadott. Az ellenség 
annyira legyöngült, hogy már alig védekezik, de a brandenburgi 
vezért mégsem lehet rávenni a rohamra. Mindig kibúvik és 
vonakodása már nagyon gyanús. A bajor támadás is lassú. 
Közben a vezérbasa kitűnő sereggel indul Buda megsegítésére 
és számítunk rá, hogy tiz nap múlva már láthatóvá lesz. Ismét 
nagy a zavar a vezérek és katonák közt egyaránt ; naponta 
sok a sebesülés és halálozás. Ha Isten nem tesz csodát Budát 
soha nem vesszük be. Sír a  lelkem. Egyedül a lotharingiai 
herceg tud rendet teremteni, éjjel-nappal munkában van és nem 
az ő hibája, hogy Buda bevétele nem sikerül.“ A július 17-én 
érkező hír szerint a nagy roham megtörtént. „Sok a  halott 
mindkét részről, de ha a török segítség csak négy nappal késik 
— írja Marco atya — akkor mégis remélem, hogy Buda a 
mienk lesz. A török kétségbeesetten védekezik, még a nők is 
harcolnak.“ Az idő gyorsan múlik és hamarosan elérkezik az 
augusztus. Marco azt a véleményét nyilvánítja, ha megfogadnák 
tanácsait, Buda már egy hónappal ezelőtt a  császáriak kezében 
volna. De ő senkinek sem érzi magát, megmarad a hadsereg
nél, mert Isten és a felség úgy akarja. Beszámol a katonák 
magatartásáról is, akik igen derekasan viselkednek és a leg
nagyobb tűzben is oroszlánokként harcolnak. A török lőpor
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zsákokat dobál a katonákra, de ők nem hátrálnak. Maga se 
hinné el, ha a  saját szemével nem látta volna. Ugyanekkor 
kijelenti, hogy az aknászok semmit sem érnek és a bombák is 
csak jelentéktelen kárt okoznak. Ugyanezek a panaszok ismét
lődnek meg minden további levelében, amelyekhez hozzáfűzi, 
hogy fáradozása a dolgok helyes útra való terelése céljából 
eredménytelen.

Végre szeptember 2-án megy Bécs felé ez a rövid meg
váltó tudósítás : „Dícsértessék az Ür és Szűz Mária ! Budát 
rohammal bevettük, a továbbiakról egyéb jelentésekből majd 
bővebben értesül Felséged. Valósággal Isten csodája, hogy 
mindössze 100 embert vesztettünk. Sietve írok és személyesen 
majd mindent elmondok Felségednek.“

Amidőn Buda elesett Marco Isten Anyjának szobrával 
vonult be a várba annak jeléül, hogy a győzelmet a Boldog- 
ságos Szűz közbenjárásának köszönhették. Az osztrák kapuci
nusok évkönyve azt mondja, hogy a szobrot diadaljelként a 
Szent István templomba vitte és ott ünnepélyes Te Deumot 
tartott. Németalföldi változat szerint Marco a  bevonulásnál egy 
póznára erősített Szent József képet vitt, amit a császár adott 
neki, amikor az 1686-iki hadjáratra indult. Szeptember 2-án este 
tehát fölszabadult a királyi Buda 145 éves török megszállás 
után. Ugyanez nap XI. Ince pápa ünnepélyes ülést tartott, 
amely valóságos örömünnepként folyt le, A pápa ugyanis öt 
éve nem töltötte már be a megüresedett bíbornoki stallumokat 
és e napon egyszerre 27 bíborost avatott, akik közül többen 
nagy érdemeket szereztek a török elleni hadjáratban. Az ülés 
után a pápa a szerencsekívánatokra azt mondta, hogy nem a 
hódítás, hanem a kereszténység diadalának gyarapodása okoz
zon örömöt. Ezt a  homályos nyilatkozatot kezdetben nem értet
ték meg, de amikor Buda bevételének híre megérkezett, min
denki e nagy teljesítmény jóslataként fogta föl. így vélekedik 
Buonvisi is. A pápa öröme valóban leírhatatlan volt. Ünne
pélyes istentisztelettel adott hálát az Úrnak és fényes tűzijátékot 
rendeztetett.22a

*
*  22

*

22 Fraknói : XI. Ince pápa és Magyarország felszabadítása a törökuralom 
alól. Budapest, 1886. p. 220—23.

22« Buonvisi i. m. (XLVI—VII.) V. ö. még : Cornaro velencei követ jelen
tései Buda várának 1606-ban történt ostromáról és visszafoglalásáról. Ford. és 
bev. ellátta Bubics Zsigmond. Budapest, Franklin. LXXX. 415. p. és Károlyi 
Árpád : Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Budapest, 1886. 437. p.
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Buda visszafoglalása megsemmisítő hatással volt a törökre. 
A felmentő sereg gyorsan visszavonult az ostromló sereg pedig 
követte. Simontornya és Siklós rögtön megadták magukat Badeni 
Lajosnak. Kaposvár és Tolna a tűz martaléka lett, Pécs ostrom 
alatt állott, Szegedet pedig négy heti ostrommal foglalták el. 
Amikor Marco az ügyek csodálatos haladását festette a császár 
előtt, figyelmeztette őt arra is, hogy a következő hadjáratban 
egész Magyarország hatalmába fog kerülni és Konstantinápoly 
felé is nyitva lesz az út. Lipótot azonban Buda után elsősor
ban nem a háború, kanem fiának, Józsefnek utódlási joga érde
kelte. Amikor a titkos tanács ezt a kérdést tárgyalta, a Grotius- 
féle természetjogi elvből kiindulva, a szabadkirályválasztójoggal 
együtt szükségesnek találta a magyar alkotmány mindama ren
delkezéseit megszűntetni, amelyek az abszolútisztikus törek
véseknek korlátot állítottak. Ebben a  legszélsőségesebb állás
pontot Kinsky cseh kancellár képviselte, aki az új törvényeket 
a hódítás jogán akarta megszabni. Ugyancsak ő volt az, aki 
az abszolút királyi hatalom érdekében először vetette fel, hogy 
a  koronázási eskü és hitlevél szövegébe fel kell venni, hogy a 
király a  törvényeket meg fogja tartani, amint azokról meggyezés 
jön létre a  rendekkel. A tárgyalások alapján az 1687/88. évi 
pozsonyi országgyűlés elé a nádor azt a kívánságot terjesztette 
elő, hogy József koronáztassék meg az örökösödés, nem pedig 
a  választás jogán. A rendek pedig ismerjék el, hogy már 
1547-ben lemondtak választási jogukról és egyezzenek bele az 
Aranybulla 31, artikulusának eltörlésébe, valamint egy új, az 
eddigieknél szűkebb tartalmú hitlevél szerkesztésébe.23 Míg a 
tárgyalások a törvény előkészítése körül folytak, Lipót szüksé
gesnek találta, hogy Marco véleményét is megkérdezze. A 
kapucinus válasza a császári hivatásról vallott nézetei alapján 
nem lehetett más, mint a következő nyilatkozat : „Aggódom, 
hogy Felséged a magyarok előtt nagy ellenkezést és nyakas- 
ságot fog tapasztalni. A szemmellátható jótétemények azonban, 
amelyeket Felségedtől nyertek nem zárják ki, hogy ezeket a 
telhetetlen szíveket is megnyerje. Ez a  nemzet kevéssé hű, 
inkább tétovázó és nagyratörő. Mégis remélem, hogy amint az 
örökös királyság kihirdetésével a koronázás megtörténik és egy
szersmind az ország jogait és kiváltságait is megállapítják, min
den jól fog végződni. Isten Felségeddel van és méltán remél
heti, hogy Ő továbbra is Felséged mellett ál!.“ 24

Buda visszafoglalása után Marco Bécsbe megy, ahol a 
császár és a nép istenküldötte hősként fogadja. Miközben azon
ban előkészületeket tesz, hogy Itáliába visszatérjen, utasítást
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kap Rómából, hogy Heidelbergbe, Pfalzi Fülöp választófejedelem
hez utazzék. Útja Heidelbergbe a missióknak és áldásos tevé
kenységnek hosszú láncolata volt. Ezután Svájcnak vette útját 
és mindenhol prédikált, áldást osztott, gyógyított. Majd a szent
gotthárdi hágón át novemberben Velencébe érkezik. Amint ide 
megérkezett három boszniai kereskedővel találkozott, akik 
elmondták, hogy miként vélekedik a török róla. A török biro
dalomban azt mesélik róla, hogy ő az ütközetben kezében egy 
darab fával, bűvös mozdulatokkal ijedtséget és zavart okoz a 
török sereg között. 0  a tulajdonképpeni oka annak, amiért a 
török annyi vereséget szenvedett. A tél elmúlása után Marco 
Vicenzában folytatja apostoli működését. Közben pedig a  császár 
és a törökök között békealkudozások indultak meg. Ez nagy 
gondot okozott Marconák, aki a békét elsietettnek tartotta. Amidőn 
a  császárnál e tárgyalások felől érdeklődik, a császár megnyug
tatja őt, hogy noha valóban vannak békehírek, ő azonban ezek
ről hallani nem akar, hacsak nem kényszerítik majd rá. Ez az 
eset akkor következhetik majd be, ha kifogynak a háború foly
tatásához szükséges eszközökből, vagy pedig, ha más oldalról 
támadás éri őket. 1687. tavaszán Marco ismét Bécsbe megy. 
Ott már folytak a tárgyalások a hadjárat további folytatásának 
tárgyában. Az a kérdés forgott szőnyegen, vájjon Székesfehér
várt, Nagyváradot, vagy Eszéket támadják-e meg. Sok idő múlt 
el így haszontalanul, míg a  páter rávette a  császárt, hogy min
den más tanácsot félretéve, adja ki a parancsot az Eszék elleni 
támadásra. És Lipót megfogadta Marco tanácsát. Mégis hama
rosan nehézségek támadtak. Szulejmán nagyvezérnek Eszéknél 
120.000 embere, Károly hercegnek pedig mindössze 60.000 
embere volt. Ezenkívül a  török hatalmas sáncokkal is megerő
sítette magát. Miután a keresztény sereg több támadása siker
telen maradt. Károly herceg a Duna balpartjára vonult vissza. 
Ez természetesen az egész hadseregre lehangolóan hatott. A 
császár ekkor Marcohoz fordult, hogy öntsön bizalmat a vezérbe 
és a hadseregbe. A kapucinus mindjárt vállalkozott a feladat 
teljesítésére és biztosította a  herceget, hogy a  győzelem az övé 
lesz. Biztatására augusztus 12-én megtörténik a  döntő ütközet 
Negyharsánynál, nem messze a mohácsi csatatértől, amelyben 
a nagyvezér serege teljesen felbomlott. Eszék, Pétervárad és az 
egész Szerémség a császáriak kezébe került. A győzelem után 
Marco ismét Bécsben van, ahol 14 napon át tárgyal Lipóttal 
és számára sok lelki vigasztalást nyújt.

Az 1687. évi hadjárat területi sikerei mellett döntő hatással 
volt az országgyűlés rendjeinek tanácskozására is. Miután a 
megegyezés megtörtént, december 9-én a kilenc éves Józsefet 
Magyarország királyává koronázták. Ez alkalommal Magyar- 
országra vonatkozó nyilatkozata Marconák is kedvező volt : 
„Mindenképpen dicsérni lehet Felséged magatartását Magyar- 
országgal szemben. Ezt a nemzetet jósággal és kegyességgel
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hűségben lehet tartani, miként az írás mondja: Verbum dulce 
îacit amicos, et pacificat inimicos.“ 25

Ez év novemberében megérkezik XI. Ince levele, amely
ben Marcot a következő két évre apostoli misszionáriusnak 
nevezi ki a  császári sereghez, messzemenő fölhatalmazásokkal. 
Ugyanekkor a pápa dicséri Marco okosságát, jámborságát és 
hitbuzgalmát. Az 1688. év nagyböjtje már Bresciában találja 
Marcot, akinek működése, mint mindig, sok áldást hozott. 
Távollétében is állandó élénk levelezésben maradt Lipóttal, 
amelyben a főszerepet a következő török elleni hadjárat vitte. 
Már az előző év decemberében közli Velencéből a császárral, 
hogy mindenhol nagy lelkesedéssel találkozik a császári fegy
verek sikerei következtében.

A következő év hadjáratának főcéljául Belgrád elfoglalását 
tűzték ki, amellyel azután minden akadály elhárul Konstanti
nápoly elfoglalása elől is. Marco kifejezi a császár előtt, hogy 
a pápának is legfőbb óhaja Belgrád felszabadítása. Már január
ban ismét arról beszél, amit annyiszor a császár lelkére kötött, 
hogy legfontosabb a hadsereg idejében való felszerelése. Ha ez 
sikerül és a hadsereg kora tavasszal akcióképes, remélhetőleg 
hamarosan elfoglalják Belgrádot és vele Szerbiát és Boszniát. 
Ezzel a magyar birodalom összes tartományai felszabadulnak, 
nem is szólva arról, hogy az eddigi hódításokat csak ily módon 
lehet biztosítani. Sajnos, azonban Bécsben ismét lassúság és 
bizonytalanság uralkodott. Ezekhez a vállalat megszervezéséhez 
szükséges eszközük hiánya is járult. Mielőtt a hadjárat meg
indult volna, egy másik baj is történt. Károly herceg megbete
gedett, ami Marconák is nagy fájdalmat okozott. Ha tehetném, 
saját véremet áldoznám érte — mondja. Amint Marco Bécsbe 
érkezett, a császár rögtön fogadta őt. A császárral folytatott 
megbeszélésekben Marco óvta az uralkodót, hogy tanácsadói
nak hatása elhatalmasodjék rajta. Ismételten bizonyítja, hogy 
az ég útmutatása is Belgrád felé irányítja a seregeket, A hadi
tanács előtt ez a terv vakmerő kísérletnek látszik. Azt mondják, 
hogy ez a híres hely nagyon meg van erősítve. A császár azon
ban ne törődjék az ellenmondásokkal, hanem adja ki a paran
csot Belgrád elfoglalására. A hadvezérek ellenkezése sem 
befolyásolta most már a császár elhatározását és így a had
járat megindult. A beteg Károly herceg helyett Miksa Emmá- 
nuel veszi át a főparancsnokságot a  közel 30.000 főből álló 
hedsereg fölött.

Az új vezér egyetértett Marco páterrai. Az ő terve is az 
volt, hogy a Száván átkelve Belgrádot támadják meg, de a 
haditanács majdnem eltántorította őt is a terv megvalósításától. 
Marco azonban nem tágított és a haditanácsban kifejtette véle
ményét, amely szerint a hadjáratnak egyetlen célja Belgrád

25 i. m. p. 259.
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elfoglalása lehet. Marco hatása alatt Miksa Emmánuel is el
határozta magát Belgrád megtámadására. Augusztus 7-én kelt 
át a keresztény sereg a Száván, de a város ostroma a nehéz 
ágyúk hiánya miatt mindjárt nem kezdődhetett meg. Károly 
herceg fölgyógyulása és a hadsereghez való visszatérése Miksa 
Emmánuel érzékenysége miatt újabb nehéz helyzetet teremtett 
volna, ha Marco közbelépésére nem sikerült volna a lotharin- 
giai herceget rábírni, hogy 6000 ember élén Boszniába vonuljon 
és Belgrád bevétele egyedül Miksa Emmánuelre bízassék.

A döntő ütközet szeptember 6-án történt. E napon Marco 
szentmisét mondott, majd pedig a sereget áldásban részesítette. 
Két óráig tartó közelharc után elesett a város és a várba szorult 
török had is hamarosan megadta magát. Két nappal később, 
Szűz Mária születése napján, azon a helyen, ahol öt évvel 
ezelőtt Mohamed szultán Bécs meghódítására induló seregeit 
végigszemlélte, Marco Te Deumot mondott és méttatta a keresz
tény seregek érdemeit.

Ugyanez évben Székesfehérvár is elesett, Erdélyben pedig 
Caraffa, majd Veterani Sólymost, Lippát és Lúgost foglalták el. 
Badeni Lajos Belgrád után a Balkánra nyomult, elfoglalta 
Dubicát, Kosztainicát, Gradiskát és a boszniai basát Brodnál 
döntően megverve, végül Zvornig régi magyar várat is hatalmába 
kerítette. Ügy látszott, hogy Konstantinápolyig már semmi sem 
tarthatja vissza a seregeket. Erre gondolt a bécsi kormány és 
ugyanez működött közzé XIV. Lajosnál is, aki elérkezettnek 
látta az időt, hogy a császári seregek diadalmenetét megállítsa. 
Marco programmja, amit ismételten hangsúlyozott már : Belgrád- 
ból Konstantinápolyba. Ismételten kifejti, hogy Belgrád után 
nincs már egy oly vár, ami a császári seregek előrenyomulását 
megakadályozhatná. Itt az idő a dunai államok fölszabadítá
sára. Az egész kereszténység várja, hogy Lipót kitűzze ismét 
a keresztet a Hagia Sophiara. És a császár ezúttal maga is 
teljes határozottsággal kívánta e terv megvalósítását. A nagy
szabású tervet azonban keresztülhúzta XIV. Lajos, amikor 
megsokalva a Habsburg-ház területi gyarapndását, 1688-ban 
betört a  rajnai Pfalzba és Philippsburgot elfoglalta. E fordulatra 
a császár és a lotharingiai herceg is azzal a gondolattal fog
lalkoztak, hogy a törökkel békét kötnek és teljes erővel a 
franciák ellen fordulnak. De a franciáktól való félelmet ellen
súlyozta az a nagy szövetség, amely a napkirály terjeszkedé
sével szemben alakult s amelyben a birodalom fejedelmein 
kívül Hollandia, Spanyolország és Savoya vettek részt.

Belgrád elfoglalása után Marco elhagyta a sereget, keresztül
utazott egész Magyarországon és úgy érezte, hogy ezt a földet 
többé nem látja viszont. De elhatározta lelkében, hogy továbbra 
is kitart az uralkodó érdekei mellett és őt a küzdelem további 
folytatására ösztönzi. Marco a hadjárat végeztével Bécsbe, 
innen pedig Páduába ment és élénk levelezésben maradt a
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császárral. Egyik levelében leírta a török elleni küzdelem eddigi 
eredményeit és összefoglalta saját működését is. A páduai 
magány, ahol teljesen kikapcsolódott az emberi társaságból, 
alkalmas volt az elmélkedésre. „Itt készítem elő magam a 
csaló és áruló világnak támadásaira.“ A császár azonban biztos 
lehet ragaszkodásáról és a múltban teljesített szolgálatai alapján 
is mindig számíthat rá. Elmondja, hogy Bécs ostrománál az ő 
közreműködésével indították meg a segédcsapatokat, melyek, 
ha elkésnek, Bécs elveszett volna. Azon idő alatt, míg ő az 
uralkodónál és a hadseregnél tartózkodott, különböző visszás
ságok, önző tervek és rendetlenségek fordultak elő, amelyek 
mindig veszedelmeseknek bizonyultak. Isten kegyelmével azon
ban sikerült az egyenetlenségeket elsimítani. Rómában sem 
szűnt meg írásban mindazokat a  lépéseket megtenni, amelyeket 
szükségesnek látott.

Buda első ostrománál sokat fáradt, hogy a vállalkozás a 
sikert biztosítsa. Nyíltan hangoztatta, hogy nem előnyös meg
erősített pontokat megrohamozni, mert ennek eredménye az 
egész sereg pusztulása lehet. Öt tették felelőssé, ha a császári 
sereg szétzüllik és a hódítás nem sikerül. Erre ő kijelentette, 
hogy Isten a büszkéknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyel
met ad, és e szavakkal otthagyta a hadsereget, előre látva a 
hadjárat csúfos kudarcát. A második támadásnál sem hiányzott 
a széthúzás, a hiúság és ellentmondás a vezetők között, de 
sikerült ezeket elhárítani és ezzel a jól átgondolt roham sikerét 
biztosítani. Érsekújvár előtt a seregek között a legnagyobb 
békétlenség és a legrosszabb hangulat uralkodott. De törekvése 
elérte, hogy a hangulat megenyhült s az ügyek jó mederbe 
terelődtek. Ugyanezt tette különböző más csatákban és hadi 
vállalatoknál, mert nézeteltérésben és ellentmondásban sohasem 
volt hiány. Az utolsó hadjáratban mintha az egész pokol ki
szabadult volna, hogy a Száván való átkelést és Belgrád ostro
mát megakadályozza. Ő volt az egyetlen, aki minden félre
értés és sértegetés ellenére szembehelyezkedett az általános 
felfogással. Az volt a számítása, hogy a támadás és a város 
elfoglalása sokkal könnyebb lesz, mint gondolnák. Ha Belgrád 
után 4000 embert azonnal Nikapolisba küldtek volna, az ered
mény még sokkal tágabbkörű lett volna. így azonban Szerbia, 
Bulgária és Moldva elfoglalása elmaradt.

Lipót arra kérte őt, hogy az udvarnál maradjon. Ő azon
ban tiltakozott ez ellen, mert sohasem kereste a maga érdekeit, 
hanem mindig a kereszténység és a császár szolgálatára aján
lotta fel magát. Mindezt azért írja meg, hogy a Felség lássa, 
hogy a  szegény nyomorult, bűnös Marco mennyire szereti őt. 
Isten tudja, hogy a dolgok szerencsétlen állása következtében 
milyen részvétet érez a Felség iránt, de tudja azt is, hogy a 
rossznak bűneink az okai. Az egész világ ravaszságban fetreng 
és a  trónokon az önzés politikája ül. Az igazság, önzetlenség
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és a jog száműzetésben élnek és mindenki azt szeretné, ami 
nem az övé. A lelkek üdve, a szentségek vétele csak üres 
külsőségekként hatnak és ami megmarad, az a szennyes kap
zsiság. Hamisság és álnokság általános dolog a földön és aki 
ezekkel szembe akar szállni, biztos lehet, hogy mártír lesz. 
Mindezt tapasztalta és Istennek hálát ad, hogy e fölismerést, 
mint felbecsülhetetlen kincset, lelkében őrizheti.

Ügy látja, hogy a Felség kényszerítve van a törökkel való 
békekötésre. Ezt meg is érti, de fél, hogy a török, aki a világ 
uralmára törekszik, kardja erejével újra visszaköveteli azt, amit 
a keresztény fegyverek elvettek tőle. A birodalom fővezéreinek 
két szempont áll a szeme előtt. Az egyik, hogy a császár ne 
legyen hatalmas, a másik, hogy ők ne kerüljenek Franciaország 
uralma alá. Erős a hite, hogy a Felség nem fogja elhatározá
sait elhamarkodni. Ha békét akar kötni, hogy a  vérontást 
megakadályozza, lesz módja a dolgokat komolyabban tanul
mányozni. Ha a császár képes lenne 10.000 főnyi sereget Bel- 
grádba és 4000 főnyi sereget Erdélybe küldeni, akkor az ozmán 
birodalomban uralkodó forradalmi állapotok könnyen lehetővé 
tennék a támadó hadjárat megindítását Nikapolis, Silistria és 
Szófia ellen. Talán még Bosznia bevétele is sikerülne. Az ő 
részéről nem fogja soha elfelejteni, hogy a császárt imáiban 
Istennek ajánlja, hogy ő világosítsa meg mindazokról, amelyek 
a kereszténység javára szükségesek. Azt hiszi, hogy a császárt 
többé nem fogja látni, sem pedig leveleivel terhelni. De imád
kozik mindig a lelkek üdvéért, a császári család jólétéért és a 
zavaros helyzet szerencsés megoldásáért.

Noha Marco ezután működése színhelyét Olaszországba 
teszi át és egyrészt Badeni Lajos barátságtalan magatartása, 
másrészt kedvezőtlen egészségi állapota miatt 1688-tól nem vesz 
többé részt a hadjáratokban, szeme állandóan a magyarországi 
küzdőtéren van és Lipótot a hadjárat folytatására sürgeti. A 
helyzet azonban a fölszabadító hadjáratok eme harmadik 
periódusában lényegesen megváltozott. 1690-ben Köprili Musz- 
tafa támadása következtében elveszett Viddin és Belgrád, 
Thököly pedig Zernyestnél aratott győzelmet a  császári seregen. 
XI. Ince pápa és Lotharingiai Károly elköltöznek az élők vilá
gából. VIII. Sándor, az új pápa alatt a külföldi segély mind 
kevesebb lesz és Lipót 20—30.000 főnél nagyobb haderőt nem 
tud a fronton alkalmazni. Még a vakmerő Badeni Lajos is 
csak defenzív műveleteket tart lehetőnek. 1689-től ő a fővezér, 
a balkáni előrenyomulás és a szalánkeméni győzelem, e had
járatok egyetlen nyereségei, neki köszönhetők. Marco a kolostor 
falai között gondolatban követi a hadsereg mozdulatait és a 
távolból imádsággal és áldásával akarja a keresztény seregeket 
győzelemre segíteni. Nap-nap után értesül a hadsereg állásáról. 
1690. augusztus ! 15-én, Nagyboldogasszony napján, meghatáro
zott órában az egész hadsereg térdreborulva fogadja a távolból
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Marco áldását. Ez a szalánkeméni ütközet előtt történt. Badeni 
Lajos itt vívta meg Köprili Musztaía 100.000 főnyi és francia 
segítséggel is megerősített seregével a felszabadító hadjárat 
legvéresebb csatáját, amely ismét fényes győzelmet hozott a 
keresztény seregekre. E győzelem után, amely mindkét fél ere
jét kimerítette, hosszú évekig nem kedvezett a szerencse a 
császári seregeknek, főként a hadvezérek tehetetlensége és a 
külföldi segélyek elmaradása miatt. Végre a császár a fővezér
lettel az 1697. évi hadjáratra a 34 éves Savoyai Jenő herceget 
bízta meg. Az ő hadvezéri tehetsége hamarosan harcképessé 
tette a sereget, amellyel Péterváradhoz sietett és onnan a 
Tiszához. Az 50.000 főre szaparodott sereggel azután szeptem
ber 4-én váratlanul meglepte a törököt és a sokkal kisebb keresz
tény haderő néhány óra alatt a törököt teljesen megsemmisí
tette. A zentai győzelem után Jenő herceg kisebb sereggel 
Eszéken át Boszniába vonult és ott Szarajevót foglalta el.26

Marco ezalatt gyenge egészségi állapota ellenére folytatja 
Felsőolaszországban missiós útjait. Levelezése a császárral mind 
a köz- mind a magánügyekről, politikai, hadi és családi ese
ményekről mindig belsőségesebb és közvetlenebb lesz. De Marco 
egyszersmind aggodalommal eltelve nézett a jövő elé és a 
német birodalom helyzete miatt fájdalmas felkiáltások szakítják 
meg elmélkedéseit. 1694-ben, március 21-én szükségét érzi, 
hogy gondokkal terhelt szívén a császár előtt könnyítsen. Szük
ségesnek látja megemlíteni, hogy a török nagyon jól ismeri a 
kereszténység és a császári udvarban uralkodó egyenetlenséget. 
Ha minden erővel nem törekesznek a bajok megszűntetésére, 
közeli a veszély. Nem is meri a császár elé állítani azt a szo
morú helyzetet, amelyben az osztrák birodalom sínylődik. Inti 
Lipótot, hogy minden erejét a Magyarországon szerzett hódí
tások megtartására fordítsa, mert enélkül birodalma nyitva áll 
a még mindig nagyon erős török támadásával szemben. Egy
szóval ameddig a császár figyelemmel van Magyarország meg
tartására, addig lesz csak hatalmas. Amint azonban ennek 
ellenkezője történik, minden másképpen fog alakulni. Nagy fáj
dalommal eltelve kénytelen a császárral ezt közölni, mert min
denhol nyilvánosan beszélik, hogy a császári udvarban oly 
gyalázatos állapotok uralkodnak, hogy ezeknél rosszabb már 
nem is képzelhető el. Ily viszonyok között vakmerőség csodát 
kívánni, ha tudniillik az ember nem akarja megtenni azt, ami 
az ő kötelessége. Megható és drámai hatású levelének az a 
része, amikor térdre borulva és könnyes szemekkel könyörög 
a császárhoz, hogy az egész kereszténység és a császári ház 
érdekében ne habozzon parancsolni és szigorú intézkedésekkel 
az ügyeket olymódon irányítani, hogy Magvarországon legalább

26 Szekfű i. h.
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a defenzív hadviselés biztosítva legyen. Isten óvja a császárt 
a nagyobb szerencsétlenségektől, ezért imádkozik egész szívé
ből és ezért hajlandó életét és vérét is feláldozni.

Mint a további levelekből látjuk a  császár válaszai némi
képp megnyugtatták, különösen pedig az a  hír, hogy a magyar- 
országi fővezérletet Caprara generális vette át. Érdekesen tér 
vissza évről-évre Marco leveleiben az a  kívánság, hogy a had
sereg már májusban harckész állapotban legyen. Különösen 
1696. telén fejezi ki minden eddiginél hatásosabban ezt a kíván
ságát. A hadjáratnak májusban való megindulását úgy állítja 
be, mintha Isten áldása és a tisztességes hosszú béke elérése 
ettől a kérdéstől függne leginkább. A pápai segélypénzek elmara
dása is ismételten visszatér a császár és Marco közötti leve
lezésben. Szinte csodálatosan hangzik, amikor a kapucinus 
páter kijelenti, hogy véleménye szerint a  pápa csak kevéssé 
nyújt segítséget a kereszténység ügyéért, Szerinte ennek az az 
oka, hogy a pápa a császárt a Franciaországgal való azonnal 
békekötésre akarja kényszeríteni. Véleménye szerint a pápa 
magatartása nem elégíti ki a kereszténységet és ideje már, 
hogy jobb útra térjen. Attól fél, hogy a Szentatya környezetének 
nem ura és hogy tanácsosai falnak állítják. Más alkalommal 
pedig arról küld értesítést, hogy gróf Martini követ Rómában 
semmit sem tudott elérni, a pápa még kihallgatáson sem fogadta. 
Ezt az eljárást úgy magyarázták, hogy a  pápa nem akar Francia- 
ország előtt pártoskodónak látszani. Marco nem tudja megér
teni, mért látszana a pápa pártoskodónak akkor, amikor a 
kereszténység ügyét támogatja és az ellenség törekvését meg
akadályozza. A császár abban a reményben van, hogy Marco 
Rómába utazhat és a  pápát elődjének példájának követésére 
fogja indítani. De Marco halk célzással kitér a  kérés teljesítése 
elől. Végre a császár is megérti Marco vonakodásának okát 
és megírja neki, hogy valószínűnek tartja, hegy Marco számára 
a római utazás semmi jót nem hozhat sőt valószínű, hogy ottar- 
tózkodását nem is engedélyeznék. A kapucinusnak ugyanez 
volt a véleménye, ámbár nem érti, hogy Rómában, ahol külön
ben mindig árgus szemekkel a kereszténység jólétén őrködtek, 
miért nem látják meg azokat a kedvező alkalmakat, amelyek 
a  szent cél érdekében talán soha többé vissza nem térnek. 
Mindazonáltal Marco Rómában is megteszi előterjesztéseit és 
XII. Ince pápa megígéri neki, hogy jelentős összeggel fordul a 
császár segítségére, mihelyt a kereszténység között az egyet
értés helyreáll.

1698. november 15-én Marco ismét megígéri Lipótnak, 
hogy amint böjti szónoklatait befejezi, tehát a következő év 
húsvétja körül, Bécsbe utazik. 1699. január utolsó napján a 
császár már tudomására hozza Marconák a törökkel január 
26-án Karlócán megkötött békét. Bár — írja — nem sikerült 
minden követelésünket elérni, mégis elmondható, hogy a béke
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kötés az egész kereszténység számára nagyon előnyös. És 
húsvét után elindul a teljesen kimerült Marco utolsó útjára. A 
császári család Laxenburgban tartózkodik és ott fogadja az 
apostoli embert. Marco bár gyönge egészségi állapota nem 
engedte volna meg, mégis munkájába merül és hivatásának 
kötelességeit buzgón teljesíti. Jellemző a császár gondoskodá
sára, hogy maga hozat orvost és gyógyszereket, hogy szükség 
esetén mindig Marco rendelkezésére álljanak. Mindjobban 
hanyatló egészséggel járta útjait egész júniusban és júliusban, 
majdnem a hónap végéig. Ékkor már nyilvánvaló volt, hogy 
Marco ném tér vissza többé hazájába és hogy Bécsben éri 
meg utolsó óráit. Hamarosan valóvá válik az, amit utolsó bécsi 
útja előtt a császárnak írt, hogy halála előtt az a vigasztalás 
érheti még, hogy a császárral megbeszéléseket folytasson. Amint 
a vég közeledett, nem hagyhatta el többé celláját. A császári 
pár már az első napon megjelent betegágyánál és ezentúl is 
naponta kétszer küldte el megbízottját, hogy a  beteg állapotáról 
közvetlen tudomást szerezzen. Augusztus 13-án a császár érte
síti Marcot, hogy a császárnéval együtt meglátogatja. Ezen a 
napon érezte már Marco, hogy halála közel van. A betegágynál 
a császári pár térdreborult és utoljára fogadta Marco áldását. 
Alig távozott el az uralkodópár a betegágytól, értesítés érkezett 
a kolostorból, hogy halála órája elérkezett. Erre mindjárt vissza
siettek a kolostorba és Marco halálánál jelen voltak.“'

Mindjárt halála után nagyszámú tisztelői körében fölmerült 
az a  vágy, hogy az életszentség minden kellékével megáldott 
Marcot az Egyház formálisan is szentjei sorába iktassa. Az 
első lépéseket e téren maga Lipót császár tette meg, aki a vele 
való közvetlen érintkezés folyamán talán leginkább lehetett 
meggyőződve a kapucinus szentségéről. A holttest ünnepélyes 
átvitele 1703. április 29-én történt meg Eleonóra császárné, a 
bécsi érsek és a magyar hercegprímás jelenlétében, akik ez 
alkalommal már utaltak a szenttéavatási per közeli megkez
désére. Mégis 200 év múlott el, anélkül, hogy a per megindult 
volna. Ennek első oka Lipót 1705. május 15-én bekövetkezett 
halála volt. Utódai a Habsburg birodalom nehéz helyzetében 
nem foglalkoztak már Marco szenttéavatási problémájával. Oka 
volt ennek továbbá a josefinizmus és felvilágosodás, amelynek 
szelleme messze volt attól a kortól, amely Marco jelentőségének 
nagyságát megértette. Láthatóan a feledésbe merült Marco 
emlékezete is. Amikor Bécs 1883-ban a török megszállás 200 
éves jubileumát ünnepelte és ennek emlékezetére a Szent 
István templomban hatalmas emlékművet emelt, ezen nemcsak 
Marco szobra hiányzott, hanem a szent kapucinus még azok 
között sem szerepelt, akiknek emlékét az emlékműre 
rávésték. Egy egykorú katolikus lap azonban fölemelte szavát 27

27 Stock i. m. p. 260—397.
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és súlyos kifogásokat emelt Marco emlékének teljes mellőzése 
miatt. Ez a szó nem hangzott el hatás nélkül. 1891. november 
17-én a  kapucinus templomban egyszerű, de stílusos, nemes
vonalú emlékművet emeltek Marconák. A különböző személyi
ségek, osztrák hazafiak és történetírók között különösen Onno 
Klopp volt az, aki Marco emlékének megörökítése mellett iro
dalmi és társadalmi téren egyaránt hathatós működést fejtett 
ki. Az 1889. évi bécsi nagy katolikus napon hatalmas lépés 
történt Marco emlékének megörökítésére és Bécs alpolgármes
tere, Joseph Porzer hatalmas beszédben hívta fel az egyházi 
tényezőket, hogy a szentéletü kapucinus szenttéavatását vegyék 
kezükbe. Ennek hatása alatt 1891-ben megindult az u. n. pro
cessus informativus Bécsben és Velencében egyaránt. A bizott
ság 1904-ben fejezte be tevékenységét és a  kapucinus templom
ban ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartott. Ezután indult 
meg az u. n. apostoli per (processus apostolicus). Marco sírját 
1910-ben vizsgálták meg a  császár képviselőjének jelenlétében. 
Ezt az eljárást a „processus continuatus“ követte, 1918-ban 
pedig a  szent földi maradványainak megvizsgálása is megtör
tént. Az előzetes eljárás 1921-ben fejeződött be és a per egész 
irattára Rómába került, ahol a  rituskongregáció az összes jegyző
könyveket ismét gondos vizsgálatnak vetette alá.28

*  *
*

Marco életszentségének, apostolkodásának és csodáinak 
első hirdetői a róla készült réz- és fametszetű képecskék voltak. 
Ezek azokon a helyeken készültek, ahol Marco megjelent és a 
tömegek előtt nagy kelendőségnek örvendtek. De elterjedtek 
azok között is, akik őt nem látták, de áldásának kegyelmében 
részesedni akartak. így, amikor Isten szolgája 1680. november 
16-án Augsburgba érkezett, a város utain a szent képét árusí
tották. Ezeket a képeket fölírással látták el, amelyben rámutattak 
Marco működésének jelentőségére. Marco augsburgi tartózkodá
sának emlékét többféle ilyen képecske is őrzi. Ilyen képek 
készültek Bécsben, Belgiumban és Hollandiában is.

Marco működésével kapcsolatban hamarosan megjelennek 
az ú. n. csodakönyvecskék (Miracel-Büchlein), amelyek Marco 
áldásainak számtalan hatását mondják el és ezáltal az isten
küldötte embernek segítségében való hitet a  nép között elter
jesztették. Ezeket a könyvecskéket is Marco képe díszítette.29 
Ilyen tárgyú könyvecske jelent meg, torzított tartalommal francia 
nyelven is. Ennek az 1684. évből származó nyomtatványnak,

28 Komareck, Aug. : Marco d’Avianos Seligsprechungsprozess. Az id. 
M. d’A. ünnepi kiadványban, p. 102—106.

29 Dettenweitz, Jesuald. : Marco d’Aviano in der Kunst, i. h. p. 107—114.
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amelyet először Kölnben adtak ki, két kiadását ismerjük.30 
Ehhez a nyomtatványhoz közel áll az a holland nyelvű nyom
tatvány, amely számunkra azért különösen érdekes, mert címé
nek első sora magyar nyelvű, impresszuma szerint pedig Budán 
készült. E nyomtatvány címe : Jetcző Könyuetske, az Kibe- 
mindennapi dolgokat irunck ; Dat is Wonderen, en Onver- 
valsten, Italiaanschen War-Segger... Impresszuma pedig: Ge- 
drukt tot Buda, in de Hungersche Taale, by Hans Bergstein, 
ut des autheurs eygen Schriften Vertaalt door Tacitus 
Ignoramus, ο. ρ. ρ. e. nyomtatvány részletes ismertetésével 
a közelmúltban foglalkoztunk. A cím szerint e műben az 
1688. évre szóló jövendölések vannak összefoglalva, amelyek
nek szerzője Marco d Aviano, akit a nyomtatvány velen
cei matematika és mágia professzora címével ruház föl. 
Tartalmában kevés az asztrológiai prognózis. Az egyes para
bolák vagy szimbolikus mesék, itt-ott történetek a nap, a  hold 
és az óra jelzésével kezdődnek. Történelmi esemény különben 
kevés van e nyomtatványban és ez is torzított formában. Az 
elmondott néhány esemény inkább csak a  csodás tettek hát
teréül szolgál. Az anekdoták, parabolikus mesék tónusa sokszor 
pamflett-szerü, amelyekben a tábori életben dívó sokszor el
durvult hangra és szokásokra ismerünk. Amikor e nyomtatvány 
ismertetésével foglalkoztunk, rámutattunk arra, hogy a történe
teket, amelyek közszájon forogtak, talán csak Marco neve alatt 
gyűjtötték össze. Ami pedig a Jetcző Könyuetske-nek budai 
nyomtatását illeti, bizonyos, hogy nem készülhetett Budán, ahol 
a visszafoglalás után az első nyomda csak 1724-ben telepedett 
meg. De Buda visszafoglalásának ünnepi hangulatában a  magyar 
nyelv a misztikus vonatkozások sejtetésére szolgált, amelynek 
ismeretéhez Hollandiának csodaváró közönsége ép oly távol 
állott, mint a prognostikonok címében gyakran használt keleti 
nyelvekhez. Ami az impresszumban levő Bergstein nyomdászt 
illeti, bizonyos róla, hogy sohasem volt Budán, legkevésbé 
1688-ban. A Tacitus Ignoramus névvel pedig véleményünk 
szerint a  nyomdász is azt akarta jelezni, hogy állítása kohol
mány. Nagyon valószínűnek tartjuk különben, hogy e nyomtat
vány Haarlemben, Abraham Casteleyn nyomdájában készült.31

Marconák a császárhoz intézett 1694. április 17-iki leve
léből értesülünk, hogy ő is két könyvet írt „Die Schwere der 
Sünde“ és „Wecker der Sündern“ címmel, amelyeket a császár 
fiának, I. Józsefnek olvasmányul ajánlott föl, hogy ezek által az Isten 
félelmében megerősödjék és megtanulja a bűnöket megvetni.32

30 La marmite rétablie par les miracles des P. Marc. d’Aviano. . .  
Cologne, 1684.

31 Kelényi B. Ottó : Budai impresszumos nyomtatványok 1688—1708, 
Budapest, 1934. p. 8—13.

32 Stock i. m. p.~ 348,
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Az egykorú történeti irodalom viszont Marco személyével és 
működésével csak epizódszerűen foglalkozik. Két kiadásban 
ismerjük az 1683-iki párkányi győzelem után Sobieski lengyel 
királynak Marcohoz intézett levelét, amelyben a király részle
tesen tájékoztatja őt a párkányi küzdelem lefolyásáról.33 Feigius 
pedig a visegrádi ostrommal kapcsolatban emlékezik meg Marco 
imájáról és áldásáról.34 35

Marco első életrajza P. Fedele de Zara-tól 1798-ban jelent 
meg Velencében.30 Mint az előszó mondja, a mű a rend elöl
járóságának fölszólítására készült, hiteles iratok alapján, első
sorban P. Cosma följegyzései után, aki Marco gyóntatóatyja 
volt. A szerzőnek munkájához 868 egyházi és világi méltósá
goktól Marcohoz intézett levelei is rendelkezésre állottak. Bécs 
fölszabadításának 200 éves jubileuma indította meg a Marco 
körül keletkezett most már hatalmas irodalmat. Onno Klopp 
Bées felszabadításáról és a nagy hadjáratról írt hatalmas mű
vében először ismertette Marco hathatós közreműködését az 
Unió Christiana megvalósulása és Bécs fölszabadulása érdeké
ben. Ugyancsak Klopp adta ki 1888-ban Marco és Lipót császár 
közötti levelezés anyagát.86 Ez a mű XIII. Leó pápa papi jubi
leuma alkalmával készült és 331 levelet foglal magában. Marco 
első német nyelvű életrajzát — amelyben már a levelezés 
anyaga is fel van dolgozva — Norbert Stock írta meg 1899-ben. 
Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Belgiumban 
egyaránt nagy Marco-irodalom összefoglalására és egyszersmind 
az összes fölkutatható levéltári anyagok összegyűjtésére és 
feldolgozására Maria Heyret vállalkozott, aki 1931-ben, Marco 
születésének háromszázados fordulóján, Marco jelentőségéhez 
méltó alakban és tartalommal ismertette a szent kapucinus 
életművét. Bécs 1933. évi fölszabadulási jubileuma alkalmával 
készült irodalomból pedig a Karl Johannes Grauer, Ernst Karl 
Winter és H.K. Zessner-Spitzenberg által kiadott Marco d’Aviano 
ünnepi kiadványt emeljük ki, amely a kapucinus szellemtörté
neti jelentőségének méltatására is több tanulmányt foglal 
magábu. Legújabban P. Röss Bertalan „Avianói Márk pápai 
követsége és a török félhold alkonya Magyarországon“ címmel 
foglalta össze Marconák főként Magyarország felszabadítása 
érdekében folytatott működését.

33 Lettera et relatione seritta dalla Maesta del Re di Polonia al Padre 
Marco d’Aviano. . .  Venetia et Napoli. 1683. — És : Copia di lettera. . . .  
Venetia, 1683.

34 i. h.
35 Notizie storiche concernenti l’illustre servo di Dio P. Marco d'Aviano 

Tom. 1—2. Venezia, 1798.
33 Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I. Imperadore ed il P. Marco 

d’Aviano Capuccino dai manoscritti original!. . .  Graz, 1888,
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Marco d’Aviano emlékét Bées ma már több, az általa 
képviselt eszmék jelentőségét szimbolizáló emlékművel örökí
tette meg. Most, amidőn a magyar főváros Buda visszafoglalá
sának jubiláns évfordulóját készül megünnepelni, méltó hogy 
Budapest Marconák magyarországi működését legalább oly 
szerény emlékművel örökítse meg. amely az ő alázatosságá
hoz és szerzetesi egyszerűségéhez áll közel.

Kelényi B. Ottó.
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IL Rákóczi Ferenc felkelésének 
valláspolitikája és a jezsuiták

A mozgalom igazolása
Rákóczi mozgalmának önigazolását főként három manifesz- 

tumában kísérelte meg. Az első volt az 1703. május 12-én kelt 
brezáni kiáltványa, mellyel az „egyházi és világi, nemes és nem
telen magyarokat“ hivta-hivogatta „cum Deo pro patria et liber
tate“ piros selyemszőttes zászlajának a követésére. A második 
ilynemű irat gyanánt a Recrudescunt inclitae gentis Hungarae 
vulnera zokogó pontjai szolgáltak, amiket az 1914. előtti közjogi 
ellenzék oly gyakran szeretett citálni írásaiban és szónoklataiban. 
S a harmadik a  szécsényi konföderáltak gyűlésén (1705.) hang
zott el, ahol a vezérlő fejedelem a nemzeti szabadságok meg- 
oltalmazására ekként esküdött hűséget : én fejedelem Rákóczi 
Ferenc, úgy, mint a haza szabadságáért konföderált magyar- 
országi statusok és rendek választott vezérlő fejedelme, eskü
szöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthárom
ság, egy bizony örök Isten, a  boldogságos szűz Máriára és 
Istennek minden szentéire, hogy a  konföderált nemes magyar 
haza Statusainak és Rendéinek az Ausztriai ház által minden 
megbántott szabadsági és törvényeinek helyreállítására össze
kötött és ugyan mostan is megerősített szövetségét, mint tulaj
don életemet, úgy becsülöm és tartom, azt felbontani, vagy az 
ellen járni, titkon, vagy nyilván sem keresek, sem engedek. . . 
Hazánk szabadságinak ügyét el nem hagyom . . .  a konföderált 
Statusokat, úgy mint az egyházi urakat, nemességet, szabad 
kir. városokat, a nemes jászokat és kúnokat, hajdú és mezei 
városokat, az összeszövetkezett Magyarország minden nemes 
vitézlő rendét, hazánk köztörvényes szabadságiban és igazsági- 
ban, kinek-kinek maga approbált törvényes privilégiumiban 
háborgatni sem kívánom, sem engedem, sőt azokban megtar
tani, oltalmazni tartozom.1 Az esküszöveg felölelte még az

1 Rákóczi-Emlékkönyv. (Balta Antal : II, Rákóczi Ferenc élete.) 1 .122—23.
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országban bevett három religiót, u. m. a katolikust, az evangélikust 
s a reformátust s ígérte, hogy azokat a maguk szokott törvényes 
szabadságaiban szintén megtartja és másokkal is megtartatja.

E manifesztációk, ha mutatnak is némi eltolódást Brezán- 
tól Szécsényig terjedő útvonalukban, a két kijegecesedett pontjuk 
az alkotmány- és a vallásvedelem volt. Az előbbi az egyetemes 
magyarságot érintette, az utóbbi inkább csak protestáns hitü 
rétegét. Rákóczi azonban mindkettő érdekében bontotta ki a 
felkelés zászlaját s lengette meg az egyházi és világi, a nemes 
és nemtelen magyarok előtt.

Az alkotmányellenes politika
Rákóczi Brezánban nemcsak a kiválságosak keserű húr

jait pengette meg, hanem még inkább a „misera plebs“-ünk 
már-már pattanásig feszült idegszálait. Vádpontoknak odaállította 
a bécsiek előtt jussát vesztett s ezért semmibe vett nemesi 
jogokat, szabadságokat és privilégiumokat, de elviselhetetlennek 
tartotta, azt a kizsaroló politikát is, amivel a német katonaság 
heti porciózása és kvártélyozása által szegény magyar népünket 
megnyomorította. Embertelen élete nemcsak benne keltett meg
döbbenést, s jobb sorsra való készséget, hanem még a magyar 
barátnak aligha mondható Flámitzer hadbiztost is ily vallomásra 
késztette : Magyarország telve van a német katonaság szörnyű 
zsarolásával, telhetetlen exactióival, teljes önkénybe menő arcát
lanságával, embertelen összeütközésekkel, úgyhogy ily erőszakos
ságok és barbár könyörtelenségek leírásával könyveket lehetne 
megtölteni. Nem allegorice, vagy példaként, de valóságban is 
odajutott a magyarság a német katonaság elnyomása alatt, 
ahova Tacitus szerint a íriszek : előbb ökreiket, azután földjeiket 
s végül feleségük és gyermekeik testét kénytelenek eladni bar
bár rabszolgaságba.2

E sorok olvasásán önkénytelenül is fülünkbe csengenek 
Az ember tragédiája írójának a keserű szavai, amiket a fáraó 
rabszolgájának az ajkára ad : „Mért él a pór? A gúlához követ 
hord az erősnek s állítván utódot jármába, meghal : Milljók 
egy miatt.“ Hát nem ekként morzsolódott a magyar pór élete 
is ? Ami gabonát a földből, bort a szőllőből kitermelt, elvitték 
a  heti porciók. Ami kincseket a bányák tárnáiból felhozott, 
azokra a bécsi kamara tette rá a  kezét. Ami érték a  hegyek
ben és erdőségekben volt, mind kikerült Ausztriába. Kenyerünk, 
sónk, húsúnk, fánk, ércünk legjava az idegeneket táplálta, hiz
lalta és gazdagította, termelő magyarját pedig a nyomorba dön

2 Szekfü Gyula : A tizennyolcadik század. (Hóman—Szekfft : Magy. Tört. 
VI.) 19. L
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tötte. Nem maradt egyebe mint vallása, de bántatlanul ez is 
csak a katolikus hívőnél, a protestánst még ebben is zaklatták. 
Pedig valláskülönbség nélkül jobb sorsot érdemelt. Ha hívta a 
kötelesség, ment. A {elszabadító hadjárathoz életét és vérét 
vitte s mikor lezajlott s visszatért otthonába, alig lelt talajra, 
hol megvethette volna lábát. S történt ez akkor, mikor a török 
pusztítás íolytán elnéptelenedett vidékeinkre a bécsi politika 
svábokat, félnomád idegeneket: rácokat, bunyevácokat, albánokat 
és morvákat telepített le, paraszt fiainkat pedig szegény-legény 
sorsba lökte s mit sem érő életüket kénytelen-kelletlen uton- 
állásból, fosztogatásból és rablásból tengették. Lehet-e csodálni, 
ha ezekből viharzott fel a Rákóczi forradalom előszele, mikor 
1697. nyarán és Hegyalja vidékén Tokaji Ferenc köré sereg
lettek, kiadva és követve a jelszót : „üsd, vágd a német kutyát.“ 

Ez a vihar még nem hozta sodrásba Rákóczi lelkét ; ellen
kezőleg sietett Bécsbe, hogy igazolja a paraszt-forrongástól való 
mentességét. Ki szerette volna kerülni, hogy rázudítsák a meg
bízhatatlanság és hűtlenség szökőárját, ezért kész lett volna 
még magyarországi birtokait is elcserélni, öltözékét pedig egye
nesen német gúnyára változtatta. Ezzel ugyan nem tett mást, 
mint követte mágnás társait, akiknek szintén megvolt minden 
okuk, hogy kerüljék a „rebellis“ kevésbé megtisztelő címado
mányozását. Károlyi Sándor önéletrajzában olvassuk a  követ
kezőket : szegény üdvözült atyám nem akarván magán szen
vedni Caraffa mocskos szavait, aẑ  midőn rebellisnak mondotta 
volt, sokat instált Őfelsége előtt, Őfelsége testimoniálist adott, 
hogy soha egy sem volt ezen famíliából rebellis.3 Mások más 
módon iparkodtak magukba fojtani az elégedetlenség bizony 
sokszor villámokat szikráztató tüzét s mértéktelen ivásba zokog
ták bele hazafias elégedetlenségüket. Tudomásunk van róla, 
hogy ekként cselekedett herceg Eszterházy nádor, e család 
grófi ágának nem egy tagja, így tett az egyik Erdődy gróf is.4

A belső lázadozást időlegesen sikerülhet elfojtani a mámor
ral, de a kijózanodás percei annál elevenebben zaklatják fel 
azt, ami legjobban fáj. Ha csak szegény magyar népünk nyögött 
volna Bécs kádiumi igájában, kérdés sikerült volna-e oly egye
temlegesen megszervezni a Rákóczi felkelést s a vezér riadó
jának a hangja elhatott volna-e a kunyhótól a palotáig ? Ámde 
a vasgyűrűk egyre szorosabbra fogták össze a nemesség alsó 
és felső tagozatát is. S ha Rákóczi lelkét meg is remegtették a 
paraszti jajjok s cselekvésre indították, cselekvéseinek a végre
hajtásában lassankint az előbbiek gravamenjei alkották a súly
pontot, az utóbbiak pedig a rendi szűkkeblüség folytán leszorul
tak s szebb jövőjük csak álomképpé egyszerűsödött le.

A Recrudescunt. , .  sorai már erősen érzékeltetik ezt a

3 Szalay László : Gróf Károlyi S. Önéletírása és naplójegyzetei. I. 23. 1.
4 V. ö. Szekfü Gyula : i. m. VI. 39. L
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népi jogszűkítést s a felkelés célja mindinkább a közjogi térié 
siklik át. Azt mondhatnók, hogy belegyökerezik abba a schema- 
tikus sérelmi politikába, mely a Báthoryakat, Bocskait, Bethlent, 
Rákóczi Györgyöt és Thököly Imrét indította el a hadak útjára. 
Az alkotmány- és vallásszabadság volt az a megbántott két 
érték, ami megtorlásra várt akkor, de nem maradhatott meg- 
torlatlanul most sem. Rákóczi Ferenc korában oly méreteket 
öltött az alkotmányos jogok, szabadságok és kiváltságok kisem- 
mizése, hogy ez aggodalmat keltett még a magyarokat megér
teni nem tudó s nem akaró Kollonicsban is. A nemzet sérel
meit még ő is ridegebb őszinteséggel tárta fel, mint a legellen- 
zékibb vármegyei követi utasítás. Amilyen rikító színekkel ezeket 
lefestette, jobban már meg sem lehetett volna alapozni Rákóczi 
felkelésének a  szükségszerűségét.5

De hozzájárult-e a forradalom kikerüléséhez az ő reform- 
politikája, amit — nem tekintve most valláspolitikáját — mer
kantil, mezőgazdasági, vám, ipar, kereskedelem, kulturális és 
szociális tekintetben, az Einrichtungswerk 445 foliót kitevő mun
kájában kitervelt ? Éppen nem, hiszen ugyanazt az útvonalat 
választotta, mint korábban az olasz Fra Gabriele, vagyis az 
abszolút állam, a centralizáció érdekét szolgálta, mit sem törődve 
a magyar alkotmány sui generis jellegével. S ha szisztémája 
némely tekintetben hozott volna is haladást, főképpen a gazda
sági megerősödés terén, végeredményben nem lett volna más 
mint a danaidák ajándéka, melynek nagy ára az alkotmány 
elvi feladása lett volna.

A bécsi kormányzatban a nála hatalmasabbaknak még 
így sem kellett az Einrichtungswerk s szépen elfektetve mentek 
tovább a  már jól kitaposott utakon. Miért is nyújtottak volna 
a magyar nemzetnek bárminő kedvezményt, mikor megfékezé
sére adódtak egyéb kipróbált és hatásos eszközök. A múlton 
nem okultak s a következményekkel nem számoltak, vagy ha 
gondoltak is a benyújtható szaldóra, azt nem tartották oly 
veszedelmesnek. Csakis ezzel magyarázható, hogy a neoacquistica 
commissio idegeneket, szoldateszka famíliákat ültetett a nemesi 
földbirtokok tulajdonába, ugyanúgy, mint az említett idegen 
népelemeket az elnéptelenedett vidékeinkre. S ezek, ahelyett, 
hogy akklimatizálódtak volna a magyar földhöz és népiélekhez, 
már akkor megkezdték az államban a külön állam kiépítését, 
ami jó ellenfrontnak mutatkozott a magyarság rovására s ezért 
Bécs szívesen támogatta ezt a frondőr törekvést.

Az az elvi felfogás, hogy Magyarország kizárólag a dinasz
tiának köszönheti felszabadulását a török megszállás alól, azt 
a végzetes következményt vonta maga után, hogy országunkat 
és nemzetünket teljesen a többi osztrák örökös tartományok

5 V. ö. Mihályi Ernő : Koldus országgá akarta-e tenni Kollonics Magyar- 
országot? Pannonhalmi Szemle 1927. 13. 1.

228



mintájára kell kormányozni és igazgatni. Ennek politikai és 
katonai brutalitásai ellen hiába szólalt fel korábban Szelep- 
csényi prímás, későbben Széchenyi Pál érsek s hiába tiltakoz
tak a vármegyék is, mert ha a  tömeges rekriminálásoknak meg 
is lett az az eredménye, hogy Lipót összehivatta 1687/88. évi 
pozsonyi országgyűlést, mit ért az egész, mikor csak a dinasztia 
kapott engedményeket, de cserében a nemzetnek nem adott 
semmit. Örült, hogy sikerült eltöröltetnie a szabad királyválasz
tást, az aranybulla záradékát s jutalmul tovább is úgy bánt a 
magyarsággal, mint a mostohával szokás. Az okok tehát egyre 
szaporodtak, hogy a vulnuszok elborítsák a nemzet testét s 
Rákóczi úgy fogott hozzá gyógyításukhoz, mint az erdélyi fejedel
mek szokták.

A valláspolitika
A korábbi felkelések egyik vezéreszméje az alkotmány 

védelme mellett, mindig a vallásszabadság kivívása volt. Nem 
lehetett ezt szó nélkül hagyni most sem s a Recrudescunt kiált
ványa ki is élezte, amikor a felkelés egyik lényeges okául a 
vallásszabadság eltiprását jelölte meg. Katolikus szempontból 
nem volt ugyan ok a panaszra Bécs valláspolitikája miatt, de 
annál jobban sérelmezték azt a  protestánsok. S mivel Rákóczi 
hadainak a többségét, Márki szerint 9/10 részét® ezek alkották, 
sőt közvetlen környezete Telekesy püspök, Bercsényi, Forgách, 
Károlyi, Sennyei és még egy-két számottevő katolikus kivételével 
ezekből került ki, nem szabad nagyon csodálkozni, ha ily 
szavak és követelések hangozhattak el : mivel a protestáns 
vértanuk vére a lelkiismeret szabadságáért az égbe kiált, kíván
ják, hogy templomaikban szabadon végezhessék istentisz
teleteiket. Adják vissza a jezsuiták kezén levő egyházi javaikat, 
levéltáraikkal, korábbi hivatalaikkal, méltóságaikkal, kollégiumaik
kal s azok jövedelmeivel együtt. Magyar- és Erdélyországból 
száműzzék a jezsuitákat ; az idegen származású katolikus 
papokat utasítsák ki az országból ; az áttérni akarót senki se 
kényszeríthesse, hogy szándékának okát adja. A protestáns 
iskolákat mindenütt régi állapotukba állítsák vissza. A lutherá
nusok Magyar- és Erdélyországban bárhol szabadon teleped
hessenek le. A törvényszéki bírák minden városban felében 
katolikusok, felében protestánsok legyenek s a városi hatóságok 
felváltva katolikusokból és protestánsokból alakuljanak. A 
protestánsokat lelkiismeretűkkel ellenkező vallási szertartásokra 
ne kényszerítsék ; pl. ne kelljen résztvenniök az úrnapi ünnep
ségeken, haldoklóhoz az Úr testét vivő pap előtt ne kelljen 
térdre borulniok. Szabad legyen harangoztatniok. A vegyes 6

6 Márki Sándor : II. Rákóczi Ferenc (Magy. Tört. Életrajzok) II. k. 366.1.
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házasságból született fiú atyja, a  leány anyja vallását kövesse 
s gyermekét egy szülő se kényszeríthesse más vallásra. A 
protestánsok egyházi ügyekben zsinatokat tarthassanak s ezekre 
a király is küldhet biztost, de nem jezsuitát.7

Mi volt mindezen követelés háttere ? Lipót uralma kétség
telenül az egész vonalon a  katolicizmus megerősödését s a 
protestantizmus térvesztességét és elerőtlenedését eredményezte. 
Végcélja egész birodalmában s így Magyarországon is a katoli
cizmus uniója volt. E törekvésében nem állt elszigetelten, mert 
ez európai jelenség volt. S ha protestáns részről rossz néven 
veszik ezt tőle és zokon XIV. Lajos francia királytól, mivel ő 
„nem habozott a francia nép értékes elemeit (a hugenottákat) 
kivándorlásra kényszeríteni csak hogy az egyvallásu állam 
ideálját megközelíthesse,“ 8 erre feleletünk az, hogy a protestáns 
államokban szintén korjelenség volt, hogy a fejedelmek saját 
vallásuk hegemóniáját — nem tekintve az eszközöket, csak a 
célt nézve — sokszor nagyon is kíméletlen módon iparkodtak 
megvalósítani. Nem dönti meg e megállapítás érvényét az a 
körülmény, amire Mályusz Elemér hivatkozik, hogy t. i. a val
lási türelem eszméje Hollandiában és Angliában keresendő s 
mint az itt levő szekták ideális képződményét veszik át a 
lutherinek és kálvininak nevezett történeti egyházak s akiknek 
útján iparkodott azt nálunk is valóra váltani Rákóczi Magyar- 
országa.9

Ezt ily egyszerűen leszögezni és tényként elfogadni nem 
egészen lehet. Igaz ugyan, hogy a türelem eszméjét a kisebb 
szektárius felekezetek termelték k i10 a nevezett országokban, 
azonban az eszmei gondolat kialakulása és annak gyakorlati 
megvalósulása között igen hosszú és bizony cik-cakos út húzó
dik meg. Gyakorlati vallástürelemről legkevésbé beszélhetünk a 
XVI. sz.-ban, de nem jelentkezik ez a  következő század folya
mán, sőt a  XVIII. sz. elején sem oly módon, hogy azt ezen 
időszakokra keltezve, mint a protestáns ideológia jellegzetes 
vonásának tekinthetnők. A vallási türelem csak akkor követ
kezik el, amikor a racionalizmus lesz úrrá s az állampolitika 
egyként megtűr minden vallásfelekezetet egymás mellett. Ez 
különben nemcsak a mi meggyőződésünk, hanem a protestáns 
szerzők közül is többen úgy gondolkodnak. Bállá szerint : val
lási türelemről a XVI. és XVII. sz.-ban seholsem lehet szó. A

7 U. ο. I. 304. 1.
8 Rákóczi-Emlékkönyv (Mályusz Elemér : A Rákóczi-kor társadalma) II. k.

52. 1.
9 V. ö. u. ο. Π. 54. 1.
10 Tartozunk ugyan annak megemlítésével is, hogy ezt az álláspontot 

sem fogadja el mindenki osztatlanul. Erre nézve v. ö. Nikolaus Paulus : Pro
testantismus und Toleranz im 16. Jahrhundert : Die Toleranz keine Frucht des 
Protestantismus. 339—365. 1.
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modem értelemben vett tolerancia az újkori felvilágosodás és 
a  racionalizmus műve.11 Rácz szintén úgy vélekedik, hogy a 
XVI. és XVII. sz.-ban még nem található sem elvi, sem modern 
értelemben vett tolerancia és vallásszabadság. Ezt ő is lassú 
fejlődés eredményének tekinti, mely a XVIII. és XIX. sz.-ban 
alakult ki és jutott teljes érvényre.12 Révész a protestantizmusnak 
két változatát emeli ki ; az egyik volt a korábbi ú. n. reforma- 
tori-protestantizmus, melyről hasonlóképpen megállapítja, hogy 
a XVI. és XVII. sz.-ban elvi ellensége volt a vallási türelemnek, 
s ez csak a második változattal, az ú. n. nemreformatori-pro- 
testantizmussal jutott Európaszerte diadalra.13 Ezekután helyesen 
jegyzi meg Szekfű, hogy a  vallási türelem csupán a lélekben 
itt-ott feltűnő, majd nyomtalanul alámerülő hangulat volt, az 
egyes szekták múló, majd újra felbukkanó lelki, belső maga
tartása, mely a politikai légkörben még nem tudott lélegzethez 
jutni s innen van, hogy mindegyik irány siet az ő nagynehezen 
elképzelt türelmét, uralomra jutva, minél alaposabban meg
tagadni.14 Ezt az igazságot számos példával lehet alátámasztani, 
mind a Mályusz által felhozott Angliában, mind pedig Hollan
diában. Példája ennek a bibliaolvasásáról ismert Cromwell, 
aki egyik leghevesebb üldözője volt az angol és ír katoliciz" 
musnak. De mint fanatikus puritán, nemcsak a „katolikusokkal 
bánt kíméletlenül, hanem az anglikánokkal is. Ő volt, aki Ír
országot leigázta, az ír katolikus egyház vagyonát elkoboztatta, 
s megkezdte az ír katolikusok üldözését. Ez a vallási türelmet- 
metlenség föld- és jognélkülivé tette Írország egész katolikus 
népét s még nagyobb számban vándoroltatta ki Amerikába, 
mint XIV. Lajos a hugenottákat. Lehet-e beszélni az általános 
vallásszabadságnak még csak elemi követelményeiről is, mikor 
Angliában a börtönök megteltek az üldözött katolikusokkal, 
papokkal, szerzetesekkel és apácákkal? Közülük igen soknak 
életét kellett feláldozni hitéért, amint 136 ilyen vértanút éppen 
XI. Pius pápa avatott 1929-ben boldoggá.15

És minő képet mutat Hollandiában a türelmi eszme 
gyakorlati megvalósítása? Ha itt a katolikusok életét nem is 
kisérte oly nagy mértékben a börtön és a vér árnya, mint

11 Bállá Antal: A protestantizmus hatása politikai életünkre. Magy. Prot. 
Almanach 1933. 145. 1.

12 Rácz Lajos : Vállási türelem Erdély- és Magyarországon. Prot. Szemle 
1934. 199. 1.

13 Révész Imre : A protestantizmus és a vallásszabadság. Prot. Szemle
1934. 476. és 480. 1.

l l  Szekftí Gyula : A vallási türelem és a hazai puritanizmus. Theologia
1935. 305. 1.

15 V. ö. C. Testőre : II primato spirituale di pietro difeso dal sangue dei 
Martiri Inglesi. Roma, 1929. Bőséges szemelvények olvashatók még Anglia 
intoleráns eljárásáról Nikolaus Paulus : i. m. 326—339. I.
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Angliában Vili. Henrik, Erzsébet és Cromwell uralma alatt, 
Orániai Vilmos például itt is eltörölte a katolikus vallás nyil
vános gyakorlását, püspökségeket szüntetett meg s egyházi 
birtokokat foglaltatott le. S ha később enyhültek is e gátlások, 
de annyira nem, hogy a katolicizmus szabadnak érezhette volna 
magát, s Braun prédikátor abban emeli ki a XVII. századbeli 
németalföldi kormányok vallásosságának különös jelét, hogy a 
katolikusoktól nemcsak összes templomaikat, iskoláikat és 
intézményeiket vették el, őket minden hivatalból kizárták, hanem 
istentiszteleteik végzésében is számtalanszor megakadályozták.16

Anglia és Hollandia tehát megadhatta a türelmi eszmét, 
de hogy Szekíű szavait ismételjük, ez egyelőre csak hangulat 
volt, melynek gyakorlati értékét iparkodtak minél alaposabban 
megtagadni. De a vallási türelemnek gyakorlatba átvett példá
jára más protestáns jellegű országokat sem lehetne felhozni, 
amint katolikus részről is erőltetett dolog lenne valami ideális 
toleranciát keresni a másvallásúakkal szemben. Ez a helyzet 
nálunk sem alakult másként, mint külföldön. Amióta a refor
máció hazánkban meghonosította az új felekezeteket, bekövet
kezett itt is a két ellentétes ponton a vallási villongás. A 
vallásfelekezetek igen gyakran nem belső értékeik kihang
súlyozásával erősítették hadállásaikat, hanem a politikai 
hatalomra támaszkodva, bizony sokszor az erőszak útján. Nem 
lehet elvitatni ama állítás igazságát, amit ugyancsak Mályusz 
mond a  barokkról, hogy t. i. az vallási tekintetben nem a 
harmónia kora volt, hanem a fanatizmusé. Mindegyik egyház 
a saját uralmáról akart tudni, másnak pedig a megtűrt szerepét 
sem engedélyezte.1' Ez az igazság azonban csak úgy válik 
teljessé, ha nemcsak a Rákóczit megelőző korra, hanem az ő 
idejére is értelmezzük, s nemcsak a katolicizmusra, hanem a 
protestantizmusra is, amit pedig a szerző nem tesz, amikor azt 
írja: Rákóczi Magyarországa azonban vallási tekintetben túl
haladt e barokk felfogáson. Ebben az egy pontban nem törő
dött Versailles-el és Béccsel, hanem figyelmét — közvetve — 
nyugatabbra irányította, ahonnan a XV11I. sz. uralkodói eszméi 
sarjadtak : Németalföld és Anglia felé. Elvetette tehát a barokk 
vallási fanatizmus sugallta gondolatokat, szakított a földesúri 
jog majesztétikus elvével, hogy helyettük érvényre juttassa a 
toleranciát és az egyén meggyőződését respektáló felfogást.18

A toleranciának ezen túlértékelését még akkor sem tudjuk 
magunkévá tenni, ha annak igazolására magyar vonatkozásban 
oly szép példákat hoz fel, mert ezek ellenkezőjére, s így az 
elv kivitelének kétségessé tételére még nagyobb számmal talá-

16 J. Döllinger : Kirche und Kirchen 73. 1.
17 Mályusz E. : i. t. Rákóczi-Emlékkönyv II. 51. 1.
18 U. ο. II. 54. 1.
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lünk eseteket, s a Rákóczi-felkelésnek s benne is a protestán
soknak a jezsuitákkal szemben tanúsított ellenségeskedését a 
legintoleránsabb eljárásnak kell minősítenünk. Ám menjünk 
időrendi sorban s a múltból térjünk át a Rákóczi idejére és 
megbizonyosodunk, hogy a toleranciának sem akkor, sem ekkor, 
a katolikus vezetők közt éppenúgy nem volt valami nagy 
keletje, mint a protestánsoknál.

Az kétségtelen, hogy a katolicizmusnak Bécs lett a mentő 
és szabadító horgonya, amint a protestantizmusnak Erdély volt 
az erős vára. A felekezeti hívő- és téríoglalások aszerint vál
toztak, emelkedtek vagy csökkentek, ahogy a magyar királyok, 
vagy pedig az erdélyi fejedelmek lettek a helyzet urai. Azt az 
atmoszférát, amit a viszonylagos béke idején a Ferdinándok a 
katolikus hit és kultúra terjeeztésére, megerősödésére létesítettek, 
rendesen az erdélyi fejedelmek felkelései borították fel. Ilyen 
alkalommal a katolikusokat védő és protestánsokat gátló rende
leteket, intézkedéseket és tételes törvényeket iparkodtak mara
déktalanul megtorolni, s amerre a felkelő csapatok elvonultak, 
útjukat nagyrészt a katolikus értékek pusztulása és a  vallás
csere követte éppen a földesúri patronatus elvénél fogva, ami 
a katolicizmussal szemben a kifogás tárgyát alkotja, eltörlése 
pedig, azaz a szabad vallásgyakorlat kimondása a linzi békétől 
kezdve egészen a Rákóczi-korig, a protestantizmus emberiesebb 
gondolkodását és diadalát.19

Elméletben ez valóban így festett, de gyakorlatban csak 
paragrafus értéke volt a  protestánsoknál is, amennyiben több 
egyházi birtoknak kellett gazdát cserélni, s az új protes
táns földesurak éppen úgy nem tűrték meg a területükön 
a  katolikus lelkészeket, mint megfordítva, a helyzet változása 
után a katolikus földesurak a protestáns prédikátorokat. A nép
nek pedig a lelki iránytűjét ezekhez kellett szabni s hol kato
likussá, hol pedig protestánssá lett. A veszteség-számla miatt 
egyik sem vethetett a  másik szemére, mert ha a protestáns 
elnyomás miatt lehet rekriminálni, ugyanígy fel lehet panaszolni 
a katolikus üldözéseket is, hiszen nemcsak az egyházi elkobzott 
birtokok jutottak protestáns földesurak és vezérek kezére, hanem 
ezzel együtt becsukódtak a templomok, kolostorok, monostorok 
és iskolák, papoknak, szerzeteseknek menekülniök kellett, aki
ket közülük elfogtak a felkelők, vagy magukkal hurcolták, be
börtönözték s nem egy esetet tudunk, mikor ki is végezték.20 
S mivel a jezsuiták voltak a katolikus eszme legbátrabb propa-

is V. ö. u. o. 56. 1.
20 V. ö. Szerző két tanulmányát : A reformáció magy. kát. vértanúi Bethlen 

Gábor idejében. Magyar Kultúra 1923. jún. 12. 327. sk. 1. ; Magy. kát. vértanúk 
Thököly Imre felkelése idején. U. o. 1925. febr. 12. sk. 1.
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gáíói s a  protestáns hívők legeredményesebb térítői, rájuk adott 
esetekben mindig kimondták a száműzetés szégyen-paragrafusát.

Ez a folyamat természetesen csak addig tartott, míg az 
erőviszonyok meg nem változtak. Ha a pillanatnyi szükség 
úgy kívánta, Bécs látszólag nem zárkózott el a protestáns 
vallási sérelmek orvoslásától, amint ezt igazolja az 1606-iki 
bécsi, az 1621-iki nikolsburgi, az 1647-iki linzi béke, nemkülön
ben az 1644 iki nagyszombati, az 1646-iki tokaji és az 1649-iki 
pozsonyi tanácskozás. De amint a feje felett elgomolyogtak az 
Erdély felől jött vészes fellegek, nem tekintette többnek e meg
egyezéseket, mint papiros-paragrafusoknak s a katolizálás érde
kében mindent elkövetett.

Hogy ez fájdalmasan érintette a protestánsokat, ahhoz 
szó sem férhet, hiszen nem lehetett kellemes tapasztalniok, 
hogy fokról-fokra újabb és újabb veszteség éri őket. Az új 
szerzeményi bizottság óvatosan ügyelt arra, hogy az új földes
urak ne legyenek protestánsok s így is gyengítse felekezeti 
állományukat. Érzékeny károkat okozott nekik a pozsonyi ú. n. 
rendkívüli törvényszék is azáltal, hogy számos lelkészüket és 
tanítójukat megfosztotta állásuktól s közülük többeket vár
fogságra, harmincat pedig gályarabságra ítélt.21 Ugyanekkor 
javában folyt templomaik, iskoláik és birtokaik lefoglalása s 
katolikus tulajdonba való átszármaztatása. Túlzottnak kell 
tartanunk azt a számot, amit egyik memorandumuk (1681. 
december 8.) említ, amikor 26 vármegye területén 890 templom 
elvesztését sérelmezi,22 de száznál jóval több lehetett az olyan 
lefoglalt templomok száma, amiket ők építettek s így jogosan 
ragaszkodhattak hozzájuk. Ezt különben alátámasztja az a 
tény, hogy 1671—75 között csupán az esztergomi érsekséget 
alkotó 13 megye területén 58 templommal lettek szegényebbek, 
a katolikusok pedig gazdagabbak,23 bár itt is ki kell emelnünk, 
hogy az 58 között több volt olyan, mely eredetileg is a kato
likusoké volt, csupán a török háborúk és felkelések idején 
kerültek a protestánsok birtokába. S erre nézve még egyet: ők 
magék a Rákóczi-felkelés alkalmával 90 olyan templom vissza- 
adatását követelték, amelyekhez elvitathatatlan jogot tartottak 
fenn. Ha tehát mi száznál több templomot említünk, tesszük 
ezt azért, mert nemcsak a Kollonics-féle foglalásokra gondo
lunk, hanem a korábbi veszteségeket is számba vesszük.

A sérelmekre újabb tápot szolgáltatott, hogy miként a 
katolikusoknak és unitáriusoknak Erdélyben csak bizonyos

21 Karácsonyi János : Magyarország egyháztörténete 159. 1.
22 V. ö. Zsilinszky Mihály : A magyar országgyűlések vallásügyi tárgya

lásai III. 497—504. 1.
23 V. ö. Szerző tanulmányát : Szelepcsényi prímás és Északmagyarország 

rekatolizálása. Theologia 1935. 4. sz. 332. 1.
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meghatározott helyeken volt szabad nyilvános istentiszteleteket 
tartani, azonképpen az 1681. évi soproni országgyűlés rájuk is 
kimondta Magyarországra nézve az artikuláris helyek kötelező 
voltát, De mozgási és fejlődési lehetőségeiknek voltak még 
egyéb akadályai : így nem tarthattak zsinatokat, sok tekintetben 
a római egyháztól függtek, stólát, tizedet kellett fizetniök a 
katolikus lelkészeknek, ki voltak szolgáltatva a vegyesházasság 
s az ebből származó gyermekek vallási hovatartozandósági 
kérdésben stb.

E megszorítások annál jobban elkedvetlenítették őket, 
minél világosabban kellett látniok, hogy míg Lipót valláspoliti
kája tőlük még az éltető napot és levegőt is elzárná, ugyan
akkor tág teret nyit a katolikusok terjeszkedésének. E cél 
elérésének egyik legfőbb irányítója Bécsben Kollonics volt, 
nálunk pedig Szelepcsényi prímás, Szegedy és Bársony püspö
kök voltak legtevékenyebb munkatársai. Az utóbbi egy kis 
könyvecskét is írt (1671), melyben azt iparkodott bebizonyítani, 
hogy az uralkodó nem tartozik megtűrni Magyarországon a Luther 
és Kálvin tanítását követő felekezeteket.24 25 Ez a felfogás gyakor
latilag is megvalósult, aminek példája, hogy csupán Szelep
csényi térítési akciójának az eredménye az esztergomi érsekség 
területén és 1671—75. között 64 029 rekatolizálás volt.26 De 
ugyanígy folyt a térítés a többi szabad egyházmegyékben is. 
Optimisztikus volna az a megítélés, ha azt gondolnók, hogy 
csak a dogmatikus meggyőzés játszott szerepet a tömeges 
lélekhódításban. Minden gyanú megvan hozzá, hogy a földes
úri jog is a hatóérvek közt szerepelt. Egyháznagyjaink nagy
kiterjedésű földbirtokoknak voltak a tulajdonosai s ezeken nem 
voltak hajlandók megtűrni másokat, mint katolikusokat. Ahová 
kezük elért, onnan a korábban odakerült protestáns lelkészeket 
és tanítókat elűzték, templomaikat, iskoláikat, lelkészi házaikat 
a hozzátartozó javadalommal lefoglalták s a katolikus papoknak 
és szerzeteseknek adták át. Ennek folytán új plébániák és 
lelkészségek alakulhattak, terjeszkedési lehetőségeket nyertek 
a bencések, piaristák, pálosok, ferencesek és kapucinusok, s 
ezeknek az lett egyik főkötelességük, hogy a térítés munkájá- 
kan s a katolikus tanok hirdetéseiben szintén közreműködjenek.

Mint egyházkormányzóknak arra is volt gondjuk, hogy a 
hitéleti igények kielégítésére mennyiségileg megfelelő számú s 
s minőségileg képzett és buzgó papi gárdával rendelkezzenek. 
Az előbbi célt szolgálta a szemináriumok fejlesztése, az utóbbit 
a zsinatok tartása, hol üdvös egyházfegyelmi szabályokkal

24 Veritas Toti Mundo declarata : Argumento triplici ostendens, Sacram 
Caesaream Regiamque Majestatem non obligari tolerare in Ungaria Sectas 
Lutheranam et Calvinianam. Cassoviae MDCLXXI. Újra kiadatott Nagyszombat
ban 1706.

25 V. ö. Szerző : i. t. Theologia 1935. 4. sz. 331. 1.

235



buzdították, s ha kellett, büntetéssel kényszerítették a lelkésze
ket az intenzívebb pasztorációra. Nem hanyagolták el a kato
likus közműveltséget sem, aminek emelésére szolgáltak a 
különböző típusú iskolák.

A katolikus hódítás organikus megszervezése és gyors 
üteme erősen leszállította a protestánsok számát, de még min
dig voltak elegen s ezekben meg volt a szívós akarat, hogy 
ne tűrjék alárendelt helyzetüket, Lipótnál hiába instanciáztak, 
ott célt nem érhettek, de megvolt a reményük, hogy Rákóczi 
felkelése vallási sebüket is behegeszti, tehát szívvel-lélekkel 
csatlakoztak hozzá s már a gyöngyösi tanácskozáson (1704) 
követelték ilynemű sérelmeik orvoslását. Leghevesebben a 
jezsuiták ellen keltek ki, őket még a három említett főpapnál 
is károsabbaknak tartották s ezért rendületlenül kitartottak 
amellett, hogy Magyarországot hagyják el.

Vádak a jezsuiták ellen
Mi volt a jezsuiták vétke, vagy mondjuk bűnlajstroma, 

amiért száműzetésüket kívánták s a szécsényi gyűlésen ki
mondták? Talán az, hogy „iskoláik, akadémiáik és szeminá
riumaik fenntartására rendelt alapítványokon felül a tisztelendő 
klérusnak és a hazában lévő más régi szerzeteknek kisebbíté
sére és kárára, az ausztriai háznak törvénytelen uralkodása 
által maguknak javakat adományoztattak“ ? Vagy talán mert 
„németesek“ voltak s az osztrák provinciától elszakadni nem 
akartak? Ezek alkották ugyanis a VI. artikulus indokait, amely 
kiutasításukat elrendelte.

A későbbi történetírás még egyéb okokat is ki tudott 
bogozni, melyek ha igazaknak bizonyulnának, a jezsuitákat a 
legsötétebb lelkű embereknek kellene tartanunk. Mielőtt ezek 
taglalását is megkísérelnők, idéznünk kell a történetírásra nézve 
ismét Mályuszt, aki Freundra hivatkozva ezt a megszívlelendő 
igazságot szögezi le : a nyugati történetírás régen eljutott már 
a  felekezeti egyoldalúságoktól és apoíogétikus célzatosságoktól 
mentes szemlélethez és értékeléshez, amidőn nálunk még min
dig kísért a történetietlen szépítgetés, vagy a csendes elhallgatás 
módszere.26 Ezt még bátran ki lehet egészíteni azzal, hogy dívott 
és dívik a befeketítés és az elferdítés rendszere is. íme éppen 
a  jelen problémára, a jezsuitákra a  példák : a jó öreg Cserey 
Históriája ezeket írja: Ugyanakkor (1705.) Magyarországból a 
jezsuitákat proscribálák ; azt bizony helyesen is cselekedék, 
mert eleitől fogva Magyarországon minden rossz dolgoknak 2

2S Rákóczi Emlékkönyve : Mályusz E. i. t. II. 67. 1.
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azok voltak koholói és minden háborúságnak indítói és eszközei.27
Ez az általánosítás részletes kifejtésében a következő 

vádakat hozta létre : a „jezsuiták istentelen practicája,“ amit 
ugyancsak Cserey állít s „Isten csudálatos vezérlésének“ tekinti, 
hogy pápista emberrel (Rákóczi F.) mondatá ki az igazságot,28 
t. i. a  számkivetést. Nem sokban tér el Zsilinszky véleménye, 
aki Rákóczit a legilletékesebb birájuknak tartja, mert ahogy 
írja : Ő teljesen be volt avatva a rend titkaiba. Ismerte tanaikat 
és törekvéseiket, azok pedig veszedelmesek különösen oly 
országban, oahol a lakosság nagyobb része pápaellenes tanokat 
fogadott el.29 Eme irányzatos beállítottságtól nem tudott szaba
dulni a  liberális történetszemléletü Horváth Mihály sem ; szerinte 
a templom-kérdés rendezésénél s a három bevett vallás szabad 
gyakorlatának a kimondásánál még kevesebb ellenzésre talált 
magánál a  katolikus papságnál is a jezsuiták ellen hozott végzés, 
kiket a  közvélemény mindinkább vádolá, hogy a múlt időkben 
a kényuralomnak nem csak eszközei, de szitogatói is voltak 
légyen.30

Ugyancsak a szécsényi végzésre támaszkodva Szalay 
László az önhaszon lesését látja bennük.31 Thaly Kálmán meg 
egyenesen a méregkeverést olvassa rájuk, midőn magáévá teszi 
Bóhus páter azon rágalmát, mintha P. Berzeviczy Henrik meg 
akarta volna mérgezni Bercsényi fővezért.32 Szerepel tehát itt a 
jogtalan birtokszerzés, a meg nem engedett praktikálás, a magyar
talanság, vagy nevezhetjük így is : a hazafiatlanság, a háborúság 
szítása, a  kényuralom támogatása, az önzés, a mérgezés stb.

Az elsorolt szerzők mindezzel nem mondtak újat, de 
bizonyíthatót sem. E vádakat megtaláljuk még szélesebb garatra 
öntve a  később még szóba kerülő Responsum Rákóczianum- 
ban, melyet a fejedelem a jezsuitákért közbejáró 6 vármegye 
követeinek adott volna. De már most kénytelenek vagyunk 
kijelenteni, hogy a felelet apokrif irat, amihez Rákóczinak semmi 
köze nem volt. Sőt ennél is tovább megyünk s megállapít
hatjuk, hogy a fenti vádak mégcsak nem is magyar eredetűek, 
hanem külföldiek, legnagyobbrészt a hírhedt Monita Secreta-n 
alapulnak, amely ̂  jezsuitamese-gyűjtemény 1612-ben Krakó- 
ban jelent meg,33 belőle élősködött az ellenséges áramlat, 
valahányszor a jezsuitákat támadni kellett s hiába cáfolták

27 Cserey Mihály : Históriája. 379. 1.
28 u. o.
29 Zsilinszky Mihály : i. m. IV. 205. 1.
30 Horváth Mihály : Magyarország történelme VI. 400. 1.
31 Szalay László : Magyarország története VI. 287. 1.
32 Thaly Kálmán : A jezsuiták mérgezési terve Bercsényi ellen és a 

szécsényi országgyűlés VI. artikulusa. Hon. 1875. 15. sz.
33 V. ö. Gyenis András : A jezsuita-rend generálisai 21. 1.
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meg nem egyszer,34 35 * unos-untig felbukkantak s alkalmas esz
közül szolgáltak, hogy a közhangulatot elmérgesítsék a 
jezsuiták ellen.

Az újabb történetírás iparkodott e téren tárgyilagosabb 
lenni, de még mindig nem tudott annyira felemelkedni, hogy 
egyik-másik termékében meg ne szólaltatott volna bántóbb 
hangot. A Rákóczi jubileum egyik monográfiája30 megengedi, 
hogy a fejedelem nem a jezsuitákkal volt elégedetlen, hanem 
azok idegen bécsi szellemével. Emlékirataiban is úgymond csak 
a német befolyás alatt álló jezsuiták ellen kel ki, amikor így 
ír : a káptalanok egészen felhagytak az ifjúság oktatásával, 
kivált mióta a jezsuiták vették kezükbe az ügyet. Ezen körül
ményt nagy ügyesen felhasználta a bécsi kormány, mert a 
magyar jezsuitáknak ausztriai főnökeik lévén, először is élénk 
gyűlölködést csepegtettek az ifjúságba Luther és Kálvin követői 
ellen.86 Egy másik tanulmány szintén iskoláztatásuk ellen tesz 
kifogást, de nem azért, mivel a felekezeti gyűlöletet hirdették, 
hanem mert a század végén Európaszerte új művelődési esz
mény tűnik fel. Többé már nem a latinul peroráló, a vallásban 
egészen felolvadó ember az ideál, hanem az udvarban ügyesen 
forgolódó, világias, francia műveltségű galant homee. Ez az új 
tipúsu ember, a rokokó gyermeke egyre jobban felszabadítja 
magát a papi iskolázás hagyománya alól, elavultnak tekinti 
annak formalisztikus módszerét, a latin helyett inkább a reáliák, 
matematika, mechanika, fizika iránt érdeklődik, elméletileg is 
foglalkozik az államtudományokkal s a  francia, majd ennek 
mintájára más országokban általában az anyanyelv érvényesü
lését kívánja.37

Eszerint a jezsuiták, — hiszen a szerző szerint is az ő 
kezükben volt a királyi Magyarországon a katolikus iskolázás 
s ugyanők voltak a műveltség fejlesztői és terjesztői38 — nem 
voltak képesek bekapcsolódni a korszerű művelődési eszménybe 
és így az új típusú ember felszabadította magát hatásuk alól, 
mert oktatásukat elavultnak tekintette. Vegyük csak mi is vizs
gálódás alá a kérdést, de anélkül, hogy szépítenénk, vagy 
apologetizálnánk, de még kevésbé ferdítenénk, vagy szükség 
nélkül feketítenénk s lássuk igazak-e a fenti vádak ? A jezsuiták
nak mint széles e világon, úgy nálunk is az volt a céljuk, 
hogy katolikus alapon terjesszék Isten országát az emberek 
között. Ezért telepedtek meg hazánkban és Erdélyben s ezért

34 V. ö. Haller—Karácsonyi : Történelmi hazugságok (nóme.ből való ford.) 
609—655. 1.; legújabban: Bangha Béla: A Jezsuita-Rend és ellenségei. Vádak 
a jezsuiták ellen : 86—136. 1.

35 Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és kora. Budapest- 1935.
33 U. o. 293. 1.
37 Mályusz E. i. t. Rákóczi-Emlékkönyv II. 42. 1.
38 U. ο. II. 40. 1.
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tértek vissza valahányszor egy-egy száműzetés kimondása után 
elült fejük felett a vihar. Ezen elsődleges céljukat szolgálta a 
templom és az iskola, a szószék, gyóntatószék, a vallásos tár
sulatok különböző neme, a katedra és a toll egyaránt. De nem
csak a hitnek voltak a  hirdetői és a misszionáriusai, hanem a 
katolikus, vagy újabb szóval kifejezve a barokk-kultúra meg
alapítói és terjesztői is, sőt még az ember-baráti intézmények 
felkarolásában is az első útvonalon haladtak, hogy erre mást 
ne említsünk, mint gyógyszertáraikat.

Céljaik találkoztak koruk katolikus uralkodóival is s 
hazánkat illetőleg itt nemcsak a Habsburg Ferdinándokra és 
Lipótra kell gondolnunk, hanem joggal említhetjük meg Erdély 
nagy fejedelmét, Báthory Istvánt, a későbbi lengyel királyt is, 
aki szintén örömmel fogadta be őket szűkebb hazájába. Első 
telepeik olyanok voltak, mint a mustármag : kicsinyek, de 
csakhamar újabb hajtásaikkal beterebélyesítették az egész 
országot. Nem állhatta ennek útját sem a reformáció követ
keztében a vallásszakadás, sem a felkelések hosszú sora, a 
török háborúk zűrzavara, egyik házuk szülte a másikat, s a 
kedvezőtlen viszonyok ellenére is Lipót alatt már 27 rendházuk 
volt, 25 a tulajdonképpeni királysági területen, 2 pedig a hó
doltsági részen, összesen 353 rendtaggal.39 Mire pedig a 
Rákóczi-mozgalom megindult, ez a szám felszaporodott 39-re, 
amely 11 kollégiumot, 17 rezidenciát és 11 missziós állomást 
foglalt magában, 408 rendtaggal. Az 1704. évi személyi kata
lógus székhely és rendtagok szerint a következő táblázatot 
adja: Buda: 8p,40 3m, 7c.; Kassa 15p, 4m, 8c, 7í ; 41 Kőszeg: 
7p, 3m, 4c; Győr: 25p, 5m, 8c; Lőcse: 7p, 3m, 5c; Beszterce
bánya: 6p, 3m, 6c; Pozsony: 9p, 6m, 10c; Sopron: 9p, 4m, 
7c; Trencsén: 8p, 3m, 7c; Nagyszombat: 25p, 6m, 13c és 28 
th ;42 Un g vár : 3p, 3m, 2c; Eger: 5p, 3m, 2c; Gyulafejérvár : 
4p, lm ; Kolozsvár: 9p, 3m, 4c; Komárom: 8p, 2m ; Eperjes: 
4p, 3m; Gyöngyös: 3p, 3m ; Sárospatak: 3p, lm ; Pest: 2p ; 
Pécs: 5p; Rozsnyó: 3p ; Szepesvár: 2p, lm ; Selmec : 4p, lm ; 
Esztergom: 4p, 2m ; Szatmár: 4p, lm ; Túrócz: 4p, 2c; Udvar
hely: 2. 2m; Zsolna: 2p, lm ; Szakolca : 6p, 3m, 2c; Székes- 
fehérvár: 4p, lm ; Szeben : 3; Brassó: 2p ; Lipótvár: lp ; Nagy
bánya : 2p ; Máramarossziget : 2p ; Úrvölgye : 2p ; Marosvásár
hely: 2p. A szegedi misszió-állomáson s a váradi rezidenciánál 
nincs feltüntetve a rendtagok száma.43

39 Archiv für őst. Gesch. (80. k. II. f. 454. 1.) Krones Ferenc : Zur 
Geschichte Ungarns (1671—83).

40 P =  pater ; m =  magister ; c =  coadjutor.
41 f =  filiozófus.
42 th =  theológus.
43 Catalogi Personarum et Officiorum Prov. Austriacae 1694—1714. 
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Ahol a jezsuiták megtelepedtek, ott rendszerint iskolát is 
nyitottak. Ha már most csak a kollégiumokat és rezidenciákat 
tekintjük, s ilyen 28 volt, könnyű elképzelni, hogy 28 közép
fokú iskolának a fenntartása minő anyagi megterheltetést jelen
tett. De emellett vezettek még konviktusokat, szemináriumokat, 
övéké volt a nagyszombati egyetem s a kassai és kolozsvári 
akadémia. Amint a jelenben is a szerzetes tanítórendek, hogy 
eme hivatásuknak megfelelhessenek, földbirtokkal rendelkeznek, 
így pl. maguk a jezsuiták is a kapornoki volt bencés apátság 
javadalmával, nem volt ez másként a múltban sem. Ilyen 
célokra kapták a különböző időkben a nagyobb javadalmat 
jelentő túród és mislyei prépostságokat, a bozóki és széplaki, 
nemkülönben az erdélyi kolozsmonostori apátságokat. Ezenkívül 
még voltak kisebb javadalmaik, az egyes házakhoz tartozó 
apró földbirtokaik, szőlőik, malmaik, egyéb pénzforrást jelentő 
ingatlanaik, tőkéik, melyeket sok esetben igen ügyesen gyümöl- 
csöztettek, s mindennek hozadékát intézményeik fenntartásán 
kívül, házaik fejlesztésére, a hit és a tudomány ápolására 
fordították.

Már most lehet-e őket azzal vádolni, hogy a javadalmai
kat jogtalanul a klérus és _ más szerzetek megkárosításával 
szerezték meg maguknak? Éppenséggel nem, hiszen a fönti 
apátságok és prépostságok részben a bencéseké, részben a 
premontreieké voltak,44 időközben gazdátlanná váltak, s mint 
ilyeneket adományozták királyaink a jezsuitáknak iskolai 
célokra. Bizonyára az eredeti tulajdonosok jogutódjai kapják 
meg, ha vállalják ugyanazt a feladatot, mint emezek, de nem 
tették s így csak azt vesztették el, ami már rég nem volt az 
övéké. Egyházi rendeltetésűeknek pedig továbbra is meg
maradtak, így iágabb értelemben jogsérelemről beszélni nem 
lehet. S az ilyen eset nemcsak a jezsuitákkal ismétlődött meg, 
hanem más, még kolduló szerzetekkel is — így pl. a domon
kosokkal —, s ez ellen a szécsényi gyűlésnek nem jutott 
eszébe, hogy felszólaljon. Valamikor természetesnek vették, 
hogy Szapolyai János Széplakot és Mislyét világiaknak, 
Lónyay Gergelynek és Gecsey Mártonnak adományozta, a 
túróci prépostság javaira a Nyáriak és Révayak tették rá kezü
ket,45 46 sőt Széplakot Bethlen Gábor jóvoltából (1627) még a 
híres prédikátor, Alvinczy Péter is birtokolhatta,48 de most, 
hogy a jezsuiták birtokába kerültek, baj lett belőle.

Ezt tehát nem fogadhatjuk el érvül, amiért kimondták 
rájuk a száműzetést, legfeljebb ürügyül. A királyok a hosszú 
gyakorlat folytán szentesítettnek vélt patronátusi joguknál fogva

44 V. ö. Sörös Pongrác : Az elenyészett bencés apátságok. (Pannonh. 
szent Benedek Rend története XII. B. k.) 94., 376. 1.

45 Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából, I. f. 64. 1.
46 Sörös Pongrác : i. m. 376. 1.
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adományozták nekik s ők nyugodtan elfogadták, amint nem 
tiltakoztak volna ellene más szerzetesrendek sem. Ugyanígy 
gazdagították őket az érsekek, püspökök s egyes katolikus 
főúri családok különböző adományokkal és végrendeleti hagya
tékaikkal, de hogy ezeket is kicsikarták volna, amint erre pl. 
a Báthory Zsófia végrendelkezésével kapcsolatban, mint kiáltó 
példát, F. Kiss Imrét szokták emlegetni,47 ez ismét csak a 
kevésbé bizonyítható állítások közé tartozik. A kegyes alapít
ványok és végrendelkezések máig sem szűntek meg egészen, 
amint erre nem egy példát tudnánk felemlíteni a legújabb 
időkből is. Az ilyen szokás még inkább megvolt a múltban s 
jogszerűségét senki sem vonta kétségbe. A szécsényi gyűlésnek 
tehát nem volt igaza, mikor ilyen alapon akarta őket kiutasítani.

De járult ehhez még egyéb vád is, nevezetesen, hogy 
németesek voltak, világosabban kifejezve: a magyar ügy 
érzéketlenül hagyta őket, amit Horváth még azzal egészít ki, 
hogy a közvélemény szerint a kényuralomnak voltak eszközei 
és szítogatói.

A jezsuiták nemzeti érzületére nézve valóban szétágazók 
a vélemények s nem egy közülük ínternacionális érzelműeknek 
tartja őket. így érte őket még Rákóczi részéről is a fentebbi 
vád. hogy németesek, mások szemében ezenkívül még „pápá- 
sak“ is voltak, amit Zsilinszky elég rossz okfejtéssel így 
magyaráz: a rendek már csak azért sem pártolhatták a jezsui
tákat, mivel ezek jogaiknak védelme közben mindig azt han
goztatták, hogy e rend tagjai és birtokai egyedül és közvetlen 
a római pápa hatósága alá tartoznak és hogy ennélfogva az 
országos rendeknek nincs is joguk róluk valamit határozni.48

Már most, hol keresendő itt az igazság ? Az bizonyos, 
hogy a rend tagjai át vannak itatva a római egyház szellemétől, 
talán jobban, mint bárki más, ezért is nevezik őket az ecclesia 
militans vezérkarának. S mert ennek látható feje a mindenkori 
pápa, természetes, hogy szava feltétlen parancs előttük s irányí
tása ellenmondást nem tűrő követőkre talál bennük mindenkor, 
amit Bangha így fejez ki : a pápa szavára könnyű lovasságként, 
fürge tisztekként azonnal odavágtatnak, ahol legtöbb a  veszély 
s legsürgősebben kell a férfikar : nagyvárosok előkelő szószékeire, 
vagy Afrika hősivatagaira, egyetemi katedrákra, vagy falusi 
templomok gyóntatószékeibe, japán boncokkal vitázni, vagy a 
szabadgondolkozók áltudományát leleplezni. Készen lenni a 
vértanúságra, ha kell, vagy lassan vérzeni el a  csendes egy
hangúságban, az észrevétlen, igénytelen, jutalmazatlan s elis- 
meretlen kötelességteljesítés mezején.49 Eszerint tehát ők első

47 Ennek tisztázása még külön tanulmányra vár, azon iratok alapján, 
melyeket az Országos Levéltár őriz.

48 Zsilinszky Mihály : i. m. IV. 206. 1.
49 Bangha Béla : i. m. 9. 1.
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sorban az égi hazának s az egyetemes egyháznak a fiai, akik 
nincsenek úgy odatapadva a hazai földhöz, mint mások, mint 
a többi papok és szerzetesek. Ebből érthető az a következtetés, 
hogy ott érzik magukat e legjobban, ahol az egyház céljainak 
a megvalósítása a legsimábban megy. S mivel Lipót uralma 
valláspolitikai tekintetben megegyezett az ő elvi felfogásukkal, 
természetes, hogy több jel arra mutat, hogy inkább hozzá, mint 
Rákócziékhoz hajoltak.

A kérdés tárgyilagos elbírálásánál még az is figyelembe 
veendő, hogy a magyarországi jezsuiták az osztrák provinciához 
tartoztak, melynek bécsi provinciálisa állandó érintkezésben volt 
a császári udvarral. A császári trón volt legerősebb támaszuk, 
onnan nyerték immár másfél század óta minden támogatást, 
ott leltek védelmet s anyagi helyzetük megszilárdulása is onnan 
függött. Lipót elődei példáját követve szintén nagymérvű birtok
adományozásban részesítette őket. Nem szabad tehát megüt
köznünk, ha egyrészük sőt többségük kárhoztatott minden olyan 
nemzeti mozgalmat, melynek kimenetelét úgysem tudhatták 
előre s mely a trónt s vele felfogásuk szerint saját létüket is 
veszélyeztette. A Bocskay, Bethlen, I. Rákóczi György és Thököly 
idejében szenvedett viszontagságaik még élénk emlékezetükben 
voltak. Ezek megismétlődésétől féltek most is s talán nem alap
talanul, hiszen Rákóczi hadai túlsúlyban protestánsok voltak, 
így hát közülük többen nem mindenben érthettek egyet törek
vésével, mikor joggal tarthattak attól, hogy célja elérésével 
uralomra jut a protestantizmus, amely pedig szöges ellentétben 
állott a jezsuitizmussal.60

De másként ítélték meg a helyzetet, akik a mozgalom 
élén haladtak. Ezek a felkelésben a nemzet önvédelmi harcát 
látták, aki tehát ennek ellenszegült, azt nemcsak a maguk, 
hanem a haza és a magyarság ellenségének is tekintették. Már 
pedig a jezsuiták egyik részéről nem egyszer kellett tapasz
talnunk, hogy nekik bizony nem mindenben tetszik e mozgalom 
s ezzel magukra is vonták a németesség, vagy a labancság 
vádját. Azt ugyan pamflettizünek tartjuk, mintha az ungvári 
rendházban mérgezett golyókat öntöttek volna a holdvilágnál a 
várvédő németek számára, a szökevény német katonáktól pedig 
megtagadták mindaddig a feloldozást míg vissza nem térnek 
csapataikhoz. Ezt már Márki is ellenőrizhetetlen hírnek minő- 
síteite50 51 s bizonyító adat hijján mi sem tekinthetjük másnak, 
mint ráfogásnak. De hogy Bercsényi többízben kikelt egyes 
jezsuiták németessége ellen, azt nem alaptalanul tette. Mikor 
ugyanis 1704. májusában elfoglalta Nagyszombatot, felszólította 
az itteni páterokat, hogy nyomdájukat bocsássák a felkelés

50 V. ö. Szabó Adorján : A kassai jezsuiták viszontagságai a Rákóczi- 
korban 13. 1.

51 V. ö. Márki Sándor : i. m. Π. 402. 1.
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szolgálatára. S mivel ezt nem tették, a nyomda igazgatóját P. 
Szerdahelyi Gábort s utána P. Zanger János rektort még 11 
német társával 80 lovas kíséretében előbb Vágujhelyre, onnan 
Szakolcára kisértette s úgy volt, hogy már most száműzi őket 
Morvaországba.

Ezen esettel kapcsolatban írta a fővezér Rákóczinak : „az 
— páter jezsuiták megijedtek az acclamátiótul ; megmondván 
nekik : nem segíthetem ! Féltem az kollégiumot ; tegnap lajst
romot küldtek az németeknek : rectorostul mennek ; nevetik az 
magyarok s örülik.“ Eljárását annál indokoltabbnak találta, 
mivel „P. Generálisuktól igen kemény parancsuk vala, sőt 
szokatlan comminátiók alatt is, hogy senki ezen mi háborúnk 
ellen ne szóljon, sőt kedvet keressenek, senkinek ne vétsenek.“ 
Rákóczinak azt ajánlja, hogy írni kellene a P. Generálisnak : 
hadd constáljon Rómában is : nem ex odio religionis catholicaé, 
aut ex contemptu Sacrae Societatis, hanem maguk rosszasága 
is nationalitásoknak hamissága vezette ki őket.52

Itt tehát annak ellenére, hogy a magyar nevű és nemesi 
származású Szerdahelyinek is mennie kellett, Bercsényi maga 
is elismeri, hogy nem mindnyájan voltak németesek, hanem 
csak az idegen ajkúak. Még inkább kitűnik ez a következő 
szavaiból : úgy látom nagy örömük az magyar jezsuitáknak, 
szegényeknek, eleget hítta az rektor Szentivánit magával s 
másokat is, de azt felelte : nemo me pellit, nec linqua, nec 
calamus, ego non ibo.53 Ez az adat egymagában is elégséges 
bizonyítékul szolgálhatna arra, hogy a jezsuitákból az egyház 
leghívebb szolgálata sem ölte ki a nemzeti érzést. A németek 
megmaradtak császárpártiaknak, a  magyarok pedig nagyrészt 
Rákóczi mellé sorakoztak. E ténnyel később is találkozunk s 
ezt senki sem vonhatja kétségbe, ha csak „ferdíteni vagy 
feketíteni“ nem akar. Asztalos is beismeri, hogy miként a két 
főiskola (nagyszombati és a kassai) magyar jezsuitái, úgy a 
kolozsvári jezsuita Akadémia tanárai is csatlakoztak a nemzeti 
ügyhöz s mikor 1705-ben Erdély várta Rákóczi bevonulását, 
amit a szerencsétlen zsibói csatavesztés akadályozott meg, az 
Akadémia jezsuita tanárai időelőtt diadalkaput emeltek Rákóczi 
fogadására, amit a császáriak élénk gúnykacaja közben kellett 
sietve szétszedniök.54

Ezt a politikai kettészakadást a rendben nem az okozta, 
mintha a P. Generális Bercsényi szerint valóban rájuk paran
csolt volna, hogy inkább Rákóczi háborúja mellett, mint ellene 
legyenek. Az ő írása csupán arra szorítkozhatott, hogy a 
lehetőség szerint őrizzék meg semlegességüket s ez ellen ne 
igen vétsenek. S ha közülük többen és többször színt vallottak

52 Archívum Rakoczianum IV. k. 50—51. 1.
53 U. o. 92. 1.
54 Asztalos Miklós : i. m. 294. 1.
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a fejedelem mozgalma mellett, ez tisztán magyarságuk és házas
ságuk javára írandó. E részben elmentek addig a határig, amíg 
az nem járt belső fegyelmük megsértésével, vagy pláne fel
bomlásával. A háborús események persze őket is különös 
helyzetek elé állították s ha nem akarták sorsuk rosszabbra- 
fordulását, ezekhez legalább látszat szerint alkalmazkodniok 
kellett. Bercsényi pl. szemükre lobbantotta, hogy az egyes 
városokat elfoglaló ellenséges vezéreket is üdvözölték, sőt mikor 
1706. Nagypéntekjén résztvett a nagyszombati templomukban 
a szertartáson, az sem tetszett neki, hogy a liturgia előírása 
értelmében az oratióban névleg is megemlítették a császárt. 
Ami az elsőt illeti, arra nézve könnyű volt a feleletük, de nem
különben a másodikra is. A kuruc vezérek is megkapták 
ugyanazt a tiszteletet, mit a labancok. Sőt mikor 1704. nyarán 
a kurucok kezébe került Bajmóc vára s Bercsényi azt kívánta 
ugyancsak a nagyszombati jezsuitáktól, hogy a győzelem em
lékére ünnepies Te Deum-ot, szentbeszédet mondjanak s a 
győzteseket megvendégeljék, a Rákócziért elrendelt imádságot 
pedig nyomassák ki, bár az előbbi a plébániai templomokban 
volt szokásos, nem zárkóztak el a kívánságok teljesítése elől.55

Anyagi tekintetben sem volt békességük. Az egyik háborús 
fél éppúgy sarcolta őket, mint a másik s nekik megint csak 
képességükhöz mérten áldozniok kellett. Bercsényi jelenti 
(1704. dec. 28.) pl. Rákóczinak: az német benn van az városon 
(Nagyszombatban), semmi sincs kívül ; még izstrázsája sincsen ; 
igen iszik, dorbézol, az pap urakon egyaránt van mindenütt, az 
jezsuitákon hatszáz.56 De maguk is panaszkodnak emiatt Ber
csényinek, mikor arra kérik, hogy mentse meg számukra a 
turóci és bozóki apátságot, mivel sok áldozatot hoztak a város
nak a császáriak által történt megszállásakor.07 De ugyanígy 
nem voltak kíméletesek a Rákóczi hadai sem ; ahol érték, ott 
requiráltak tőlük. A fentebbi kollégium egyik alkalommal csupán 
a  selyei uradalmat említi meg, melyből a hadaknak 111 szarvas- 
marhát és „egy-néhány ezer-mérő“ gabonát adott át.58 Szőgyény 
Ferenc, Bercsényi adjutánsa pedig ekként nyugtázza 1705. 
április 20-án az átvett élelmiszereket : recognoscálom,, praesen- 
tibus, hogy Mélt. Főgenerális Gróf Bercsényi Miklós Őnagysága 
szükségére nemzetes vitézlő Velics Gábor turóci rezidenciának 
tiszttartója adminisztrált 3 hordó sert, kiben volt huszonnegyed- 
fél akó, 1 korec borsót, 1 korec lencsét, 2 korec száraz szilvát, 
1 korec árpakását, 1 korec polánkakását, 12 itce vajat, 2 nyulat, 
melyekről őkegyeimének quietálom.59 Ugyanígy nem egyszer

55 Nemzeti Múzeum : Todorescu kvtr. Lib. Consultationum pag. 2—3.
56 Arch. Rakocz. IV. 245. 1.
57 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. Cons. pag. 11—12.
58 P. P. Egyetemi kvtr.: Kézirattár: Kaprinay gyűjtem. 42. k. 267. 1.
59 Orsz. Levélt. : Cam. Soc. Jesu. Irreg. Resid. Thúrócz.
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kellett megnyitni erszényüket még azok előtt is, kikről azt sem 
tudták, kicsodák, micsodák. A kóborló katonák állandóan a 
nyakukra jártak s üresen sohasem akartak távozni. Egyik 20 
forint a mások után ment, ha csak fel nem akarták dúlatni 
házaikat.60

E kiragadott néhány példa ismét csak arról győzhet meg, 
hogy a jezsuiták nem fordultak egyetemlegesen a felkelés ellen. 
Amíg a katolikus és rendi érdekeiket nem bántotta, a magyar 
származásúak nagyrészt csatlakoztak hozzá, amikor azcnban 
azt kellett látniok, hogy a katolicizmus kezd háttérbe szorulni, 
ők is megváltoztatták magatartásukat. De ha emiatt vádpontot 
szolgáltattak a szécsényi gyűlésnek, vájjon több-kevesebb igaz
sággal nem kellett volna-e ugyanúgy eljárni a többi szerzetes- 
rendekkel, sőt a világi papsággal szemben is? A jezsuiták 
példája ugyanis ezeknél is megismétlődött s a rendekben és 
egyházmegyékben a papság egyik része kuruc, a másik pedig 
labanc érzelmű volt.61 62 S ezekre mégsem mondták ki a szám
űzetést, viszont a jezsuiták közül a „németeseket“ minden 
további nélkül kiutasították, a többieknek pedig azt a feltételt 
szabták, hogy a szövetségi esküt tegyék le, a kiutasítási vég
zéstől számított négy hónapon belül pedig szakadjanak el az 
osztrák provinciától, önállósuljanak, különben valamennyinek 
el kell hagyni az országot.

A kettéválás azonban nem történhetett meg a felkelés 
politikai parancsszavára, jóllehet a magyar provincia nem volt 
ellenszenves gondolat most sem s mint látni fogjuk, nem a 
magyarországiakon múlott, hogy ez valóra váljon s így a 
kikötött feltételnek megfeleljenek. Errenézve már a múltban is 
történtek komoly lépések, sőt egészen kész tervek is készültek, 
így már Pázmány idejében, 1629-ben, P. Forró György sürge
tésére, majd 1659-ben,63 de hogy nem lett meg az önálló magyar 
tartomány, jóllehet ezt indokolttá tette volna a hazai rendházak 
nagy száma, az nem rajtuk múlott, s ebből ismét nem lett 
volna szabad tőkét kovácsolni magyarságuk ellen. Ennek 
kizárólegos akadálya kétségtelenül az uralkodóház volt, mely 
a decentralizálásnak amúgy sem volt barátja s így ellene volt 
annak is, hogy a magyarországi jezsuiták elszakadjanak a 
bécsi provinciától. S azt csak minden különösebb szemrehányás 
nélkül is el lehet fogadni, hogy ők látván ezt az ellenzést, 
erőszakolni nem akarták tovább, mikor máskülönben annyi 
támogatást nyertek az udvar részéről.

Uralkodóink gyóntatóikat rendszeresen közülük választot
ták; befolyásos hírben állott az udvarnál az olasz Menegatti, 
a német Müller, Wolf, Bischof, továbbá a magyar Sennyey,

60 V. ö. Nemz. Múz. U. o. Lib. Cons. pyg. 13.
61 V. ö. Márki Sándor : i. m. II. 380—406. 1.
62 Gyenis András S. J. közlése nyomán.
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Hevenessy, de viszont, hogy ezek vagy más rendtársaik vetették, 
vagy állandósították volna meg a „kényuralmi“ rendszert, ez 
olyan vád, amit még cáfolni is feleslegesnek látszik. Aki csak 
némileg ismeri az uralkodói hatalom fejlődését, az előtt nem 
vitás, hogy az abszolutizmus sugallmazója, sőt rendszeresítője 
Lobkovitz Vencel herceg volt. Mellette ugyanilyen irányban 
dolgozott Hocher és Abele, továbbá Königsegg, Montecuccoli 
és Kinsky gróf. A politikai önkényuralomnak az intendánsai 
ezek voltak, nem pedig a jezsuiták. S ha a lelki kapcsolatok 
révén kedvelte is Lipót s utána József császár, de politikai 
ráhatásuk ki nem mutatható s így elesik az a vád is, mintha 
a kényuralomnak lettek volna az eszközei és szítogatói. Ellen
ben arra kétségbevonhatatlan bizonyságunk van, hogy nem 
egyszer tettek hitet magyarságuk mellett. Ők voltak, akik a 
németnyelvű városi polgárság megmagyarosodásán fáradoztak, 
prédikációikban s könyveikben a magyar szentek tiszteletét a 
legeredményesebben terjesztették, iskolai drámáik igen sok 
esetben a magyar történelemből vették tárgyaikat. Arról is 
tudunk, hogy a honvédelemből is kivették részüket. Ott volt az 
1664- évi szentgotthárdi ütközet hősi halált halt katonapapja : 
P. König György. Kezében a feszületet magasra tartva buzdí
totta katonáit újabb és újabb bátorságra. S ezek félelmet meg
vető elszántsággal indultak utána. A janicsárok meghátráltak, 
de hirtelen előugrott az egyik, a páternek vetette magát s 
kardjával egyetlen csapásra levágta fejét s a feszületet tartó 
karját.68 Méltóképpen sorakoznak mélléje a felszabadító had
járat kaíonapáterei, mint P. Zapf Gáspár, P. Oberegger Gott
fried, P. Köch Ignác, P. Scenus Lajos, P. Hiebl Ottó és P. 
Géz István, továbbá Buda visszavételének hős jezsuitái : P. 
Prann Alajos, P. Pusztabonyák István, P. Kolich Lukács, P. 
Metzger János és P. Pless Ulrik. Hogy Petneházy derék katonái 
az elsők közt kúszhattak Budavár ormára, abban része volt 
ennek a kiváló öt jezsuitának is.63 64

A múltnak ez a megszólaltatása a Rákóczi-korból vett 
adatok mellett azért is fontos, hogy minél jobban megvilágo
sodjék az a tény, hogy a  jezsuiták a hazával szemben nem 
maradtak adósak, s erkölcsi alappal bíró hazafiságot, bármeny
nyire is húztak Rómához és Bécshez, nem kellett másoktól 
tanulni. A nemzeti természetű mozgalmakat szívesen támogatták 
mindaddig, míg azok nem ellenkeztek hithűségükkel. A Rákóczi- 
felkelésnek sem fordítottak volna hátat, amint kezdetben nem 
is tették, ha meg nem indul ellenük az erős agitáció s ez hitelt 
nem kap. Ámde nap mint nap tapasztalniok kellett, hogy min-

63 Guilhermy : Meneloge II. k. 84. 1.
64 V. ö. Velics László : i. m. II. f. 138. I. és Németby Lajos : Tábori 

lelkészek, kik 1686-ban Buda visszafoglalása alkalmával a kir. seregben mű
ködtek. Uj Magyar Sión 1882. évf. 670—76. 1.
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den jó törekvésük ellenére gyanús szemmel nézik őket, keresik 
ellenük az ürügyeket, miknek alapján megszabadulhatnának 
tőlük. Erre jó alkalmul szolgált, hogy egy részük császárpárti 
érzelmeket árult el, de ez sem annyira a magyar ügy megveté
séből történt, mint inkább azért, mert e részen több biztosítékot 
láttak hitük és rendjük védelmére. De a felkelők az indítékkal 
vajmi keveset törődtek, ők a puszta tényeket nézték, ezek közül 
pedig néhány a jezsuiták ellen szólt, bár ugyanannyi, ha még 
nem több, mellettük ; azonban nekik az első volt a fontos s 
annak alapján kész a vád, hogy németesek, tehát az ilyenek 
tüstént hagyják el az országot, a többiek pedig szakadjanak 
el a bécsi provinciától, különben ezek is követhetik amazokat. 
A közhangulatot ilyenformán mesterségesen szították ellenük. 
El volt határozva, hogy száműzetésüket kimondják, s nem 
merész a feltevés, hogyha a jezsuiták oly símulékonyan visel
kedtek volna is, mint a galambok, még akkor sem kerülhették 
volna ki sorsukat, hisz kiutasításuk már hozzátartozott a magyar 
felkelések pszihózisához.

Kapóra jött ehhez az egyik rendtag fegyelmezetlen maga
tartása és meggondolatlan eljárása, mely alkalmas tápot szol
gáltatott arra, hogy a jezsuitákat a méregkeverés vádjával 
gyanúsítsák meg. E dicstelen szerep P. Bohus András nevéhez 
fűződik, aki azzal vádolta meg a nagyszombati kollégium vice- 
rectorát P. Berzeviczy Henriket, mintha ő meg akarta volna 
mérgezni Bercsényi Miklóst. A hír érthető megrökönyödést kel
tett Rákóczi párthívei előtt, de elsősorban, akire a mérgezés 
irányult volna, Bercsényi előtt. Az esetet az egyoldalú források 
célzatos felhasználásával Thaly Kálmán, mint kész igazságot 
fogadta el s a Történelmi Társulat 1875. április 1-én tartott 
ülésén „A jezsuiták mérgezési terve Bercsényi ellen és a 
szécsényi országgyűlés VI. artikulusa“ című felolvasásával65 66 
még nyomatékosabban szerette volna alátámasztani a száműze
tés kimondásának a jogosságát.

Gondolatmenete szerint I. Lipótnak jezsuita húron pendülő 
udvara, miután Bercsényi Miklóst, a Rákóczi-féle felkelés éltető 
szellemét fényes ígéretek (udv. kancellárság) árán sem bírta 
elszédíteni a nemzeti ügytől, méieggel akarta elveszíteni s erre 
az ausztriai provinciális útján a jezsuiták nagyszombati ház
főnökének, a bár magyar születésű, de németnél németebb 
lelkű P. Berzeviczynek adatott ki a titkos rendelet, ő  készség
gel végrehajtja, ha terve idő előtt ki nem tudódik s Bercsényi 
el nem fogatja őt.06 Ami ezt a  beállítást illeti, az teljesen téves, 
mert sem Bohus feljelentéséből, sem pedig Bercsényinek 
Rákóczihoz intézett levelezéséből nem lehet a fenti tényt kiol
vasni. Thaly előadását a nagyszombati kollégium Évkönyvei

65 A felolvasás megjelent a Hon 1875. 15. sz.-ban.
66 U. o.
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alapján már Fraknói is megcáfolta,67 de az újabban előkerült 
adatok még kétségtelenebbé teszik, hogy e történetnek nem 
szabad több hitelt adni, mint amennyit szokás az április elseji 
beugratásnak.

Bohus tényleg írt Bercsényinek de csak annyit közölt vele, 
hogy Berzeviczy elzáratta őt, mivel ellenezte a fővezér meg- 
mérgeztetését s most arra kérte, hogy szabadítsa ki. Bercsényi 
anélkül, hogy utánajárt volna az igazságnak, hitelt adott Bohus- 
nak és sietett őt kiszabadítani, Berzeviczyt pedig elfogatni, 
noha amaz nem szorult rá, ezt pedig méltatlanul érte a meg
hurcoltatás. Az események fejleménye ezt teljesen beigazolta, 
amiről Thaly is meggyőződhetett volna, ha az előtte fekvő 
forrásokat nem elfogultan használja fel.

Bohust ugyanis tisztán a személyes bosszú vezette Ber
zeviczy ellen. Lehetséges, hogy ebben volt némi része annak 
is, hogy az utóbbi nem volt annyira híve a felkelésnek, mint 
az előbbi, azonban kettejük közt a súrlódást egészen más 
körülmény idézte elő. Bohus aligazgatója volt az u. n. Szelep- 
csényi szemináriumnak, mely külön állt a  kollégiumtól s így 
nagyobb szabadságot engedélyezhetett magának. Már 1704. 
tavaszán különböző hírek szállingóztak róla, nevezetesen, hogy 
nem kerüli a  női társaságokat, sokat érintkezik a másvallásu 
emberekkel éspedig oly módon, hogy városszerte azt híresztel- 
ték róla, hogy aposztatálni fog. A kollégium elöljáróságának 
nem volt mindegy ez a viselkedés s ezért már P. Zanger figyel
meztette, hogy a rend hírneve érdekében ezen változtasson.68 
A szép szó azonban mit sem használt, sőt ő kerekedett felül 
s rendtársait iparkodott bemártani Bercsényi előtt, amint ez 
kitűnik a  fővezér levelének (1704. junius 8.) ezen részletéből : 
egy igaz magyar, ugyan Bohus nevű, micsoda observációkat 
tett pennára irántuk.69 Nagyon valószínű, hogy eme observátiók 
is közrejátszottak, hogy Bercsényi a nevezett rektort haladék
talanul eltávolította Nagyszombatból.

Ha Bohus azt hitte, hogy most már nagyobb biztonság
ban folytathatja jezsuitához nem méltó viselkedését, hát vég
zetesen tévedett, mert Berzeviczy személyében olyan férfiú 
került Zanger helyére, aki szintén a szívén viselte rendje 
erkölcsi jó nevét s nem engedte, hogy a magáról megfeled
kezett páter azt tönkretegye. Mikor újabb jelentéseket kapott 
helytelen viselkedéséről, házi tanácsot hivott egybe, hogy dönt
senek, mitevők legyenek vele szemben, vájjon visszahívják-e 
a kollégiumba, vagy pedig komolyan figyelmeztessék, hogy 
javuljon meg s ha ezt őszintén megígéri, úgy továbbra is a 
szemináriumban maradhat. Az atyák legnagyobb része szük

67 V. ö. Fraknói Vilmos válasza : Uj Magyar Sión 1875. évf. 369—79. 1.
68 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. Consult pag. 5.
69 Arch. Rakocz. IV. ; k. 51. 1.
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ségesnek tartotta visszarendelését, de tekintettel arra, hogy 
Bohus tagadta mintha már egyszer íigyelmeztetve lett volna, 
nem bánták a komoly javulás reményében, ha továbbra is ott 
m arad/0 E megtévesztéssel megmentette magát, azonban arra 
gondolni sem akart, hogy ígéretét beváltsa, úgy élt, mint 
eddig, sőt ártó szándékú jelentéseivel mindjobban a Társaság 
ellen fordult, iparkodott magát a  magyar ügy áldozatául fel
tüntetni s ezzel Bercsényi kegyét megnyerni, ami eleinte 
sikerült is.

Nagyon jól tudták ezt róla rendtársai, azonban Berzeviczy 
még így sem volt hajlandó szemet hunyni viselkedésén s mert 
szükségessé vált, augusztus első felében újból foglalkoztak vele. 
A házi tanács résztvevői igen rossznéven vették, hogy kétszeres 
figyelmeztetés ellenére sem akart megjavulni s bár helyesnek 
tartották Berzeviczy azon szándékát, hogy az esetet jelenti a 
provinciálisnak, megkéri, hogy valami ürüggyel helyeztesse el 
más rendházba s ott tartsa szigorú felügyelet alatt, de míg ez 
megtörténik, úgy döntöttek, hogy addig is haladék nélkül a 
kollégiumba kell rendelni, mert a szemináriumban nagyobb az 
alkalma a különböző kisiklásokra. De figyelembe vették azt a 
körülményt is, hogy Bercsényinél behízelegte magát, nehogy 
tehát megelőzze őket további panaszaival s így a Társaságnak 
ártalmára legyen, megbízták P. Selendit és P. Rajcsányit, hogy 
keressék fel a fővezért és informálják az esetről.70 71 Kár, hogy 
a  nagy távolság miatt tüstént nem tudtak találkozni vele, mert 
így megelőzte őket s Bercsényi inkább hitt ennek mint amazok
nak s nem sokat adott rá, mikor megtudta tőlük, „hogy 
menyecskéket akart vinni a szemináriumba apró alumnusokat 
szaporítani.“ 72

Bohus a saját megmentésére természetesen nem merte a 
valót megmondani, hanem ehelyett azt írta, hogy azért zárták 
el, mivel ellenezte Berzeviczy mérgezési tervét. Az első állítása 
éppúgy nem volt igaz, mint a második, amennyiben felmondva 
az engedelmességet nem tért a kollégiumba, hanem ehelyett 
augusztus 24-én Szomolyánba távozott, kitéve rendtársait, de 
főképpen Berzeviczyt Bercsényi zaklatásainak.

Ha az utóbbinak Rákóczihoz intézett leveleit olvassuk, 
megértjük első felháborodását s ennek következtében eljárását. 
Sajnos Bohus leveleit nem ismerjük. Ezeket, ahogy megkapta 
Bercsényi, továbbította a fejedelemhez s úgy látszik, hogy 
nyomuk veszett. De a  rájuk való utalásokból is meg tudjuk 
érteni, mennyire kivetkőzött jezsuita voltából s mennyi valót
lanságot szórt társaira. Lelki alkatánál fogva is olyan volt, hogy 
nem törődött senkivel és semmivel, mikor saját önző érdekét

70 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. Consult, pag. 1—2.
71 U. o. Lib. Consult. : pag. 5.
72 Arch. Rakocz. IV. k. 118. 1.
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kellett szolgálni. A kockát elvetvén, kurucabb akart lenni a 
legnagyobb kurucnál, de nem azért, mert meggyőződése haj
totta errefelé, hanem mert menekvésének most már ez volt az 
egyetlen útja. Apró jelentésekből akart magának érdemeket 
szerezni s azt lehet mondani, hogy a Rákóczi hadaknak ő 
volt a papi spionja. Jellemére világot vet, hogy gyalázkodással 
vádolta meg Prieli György semberi plébánost is, aki úgylátszik 
Rákócziról nem valami hízelgőén nyilatkozhatott. Megindult 
ellene az eljárás s Bohusnak csak az volt a fontos, hogy 
Kajáli Pál honti alispán és Bellényi Albert Rákóczi kancellis
tája jegyzőkönyvbe vegyék a következőket : P. Bohus Uram 
megdorgálta a plébánost, olyanokat ne beszéljen, mert azok 
labancos szók s olyanokért még meg is íogadhatik.73 74 75 Egyéb 
következményéről azonban nem tudunk, de nyoma maradt 
volna, ha valami komolyabb vétségben találják bűnösnek.

Ugyanígy rántotta a hínárba Berzeviczyí is, aki csak el 
akarta záratni a provinciálissal, de maga nem tette s nem 
azért, mivel ellenezte volna a megmérgezési kísérletet, hanem 
mert botrányosan viselkedett. Ezt elhallgatta, azt pedig kiszínezte, 
Bercsényi pedig elhitte s megütközve jelentette Rákóczinak : 
bezzeg édes Nagyságos Uram, az szombati jezsuitáknak nagy 
dologban forog dolguk ; mert engemet meg akarnának étetni ; 
beküldtem az rektorért, ha megvizsgálom, informálom Nagy
ságodat alázatosan, ha kitanulhatom.71 Az elfogatással egyik 
leghívebb emberét, Labsánszky Jánost, a fiskális jószágok fel
ügyelőjét bízta meg, aki fegyveres csapatával 1704. augusztus 
24-én állított be a kollégiumba s nagy lehetett a meglepetése, 
amikor mindenkit a helyén talált, Berzeviczyt is, csupán a 
vádló Bohust nem. Nem tudván hányadán van, nem szólt 
semmit küldetéséről, hanem kedélyesen megvacsorázott a 
jezsuitákkal s barátságosan elbeszélgetett velük.70 Másnap Bohus 
is megérkezett, azonban mint jezsuitához illett volna, nem a 
kollégiumba tért, hanem mint áruló, Labsánszky őrségéhez ; 
Berzeviczy ezt megtudva egész helyesen arra kérte a parancs
nokot, hogy küldje be, azonban ehelyett maga tért vissza s 
jelentette a  vicerektornak, hogy parancsa van őt Bercsényi 
táborához kísérni. Berzeviczy tiszta lelkissmeretének a tudatá
ban nem ellenkezett, hanem útnak indult s augusztus 27-én 
már Nyitrán volt, ahol Bercsényi táborozott. Ide kellett jönnie 
Bohusnak is, hogy állításaiért helyt álljon.

Berzeviczy nyugodtan nézett elébe az eseményeknek, 
várta a kihallgatását, de ez nem történt meg, ellenben Bohus 
beszélt, de már köntörfalazva s így Bercsényit a legnagyobb 
zavarba hozta. Augusztus 27-én még ekként számol be Rákó

73 Nemz. Múz. Tkaly-hagyaték. 1389/4. föl. lat.
74 Arch. Rakocz. IV. k. 90. 1.
75 V. ö. Fraknói válaszát : Uj Magyar Sión 372. 1.
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czinak : a páter jezsuitákról emlékeztem Nagyságodnak — rut 
história! Nekem egy páter Bohus nevű albicansom vala köztük, 
kitül sokat megtudtam : ezt észrevevén az hamislelkű Berzeviczy 
rektor, megarestáltatta az P. Bohust az kollégiumban, az ki 
nekem tudtomra adta írása által, hogy nekem is életem vesze
delemben forog, ha két nap alatt meg nem szabadítom, talán 
már az méreg is készen van, és több enormitásokat. Kire 
nézve beküldtem, t. i. Nagyszombatba s kihozattam bona 
modalitate az páter rektort hozzám : Bohus már kipracticálta 
magát és már az bagazsiámnál volt, az itt is van, de más 
egyéb nagy dolgokat nem mozgatok, Nagyságod méltóságos 
dispositiójára szükséges hannom, — hanem mondá minap az 
rektor : Bercseni simplex est, si sciret, quae ego scio, non iret 
Trencsenium ! Most arról tenném bizonyossá magamat. Azonban 
nagy secretum alatt tartom a dolgot : mert látom recoligálta 
magát az Bohus, scandalumára az Societásnak ; qualiíicálná 
most örömest az életét, az ki — látom — való és hogy ellent 
állott az Bohus benne : félvén az árulástul, azért fogták volt 
meg. Ez Nagyságos Uram nagy dolgokat involvál magában s 
látom magamat interessatusnak lenni, elviszem, vagyis küldöm 
az rektort Nagyságodhoz, ki is németnél németebb : est clarius 
luce. Bohusnak is ott kell lenni, ki már vagy jezsuita nem 
lehet, vagy veszni kell. De alázatosan kérem Nagyságodat, 
méltóztassék ezt Nagyságodnál tartani addig, amíg bővebb 
információmat nem veszi Nagyságod.l(i

Ha Bercsényi azt hitte, hogy a vád valóságáról megbizo- 
nyosodhatik s a beígért bővebb információkat megküldheti, hát 
tévedett. Augusztus 30-ig tartotta magánál Berzeviczyt, de ez 
a hét nem tudott semmiféle konkrét eredményre vezetni, ellen
kezőleg, Bohus lelkiismeretétől furdalva, szépen visszavonta 
vádját. De amit elvetett, annak aratását mostan látnia kellett, 
mert Bercsényi, ha már egyszer felült előbbeni állításainak, 
most már nem hitt visszakozásának, hanem Berzeviczyvel 
együtt Rákóczihoz küldte Gyöngyösre a következő levél kísére
tében : az etetésnek secrétumát én megtartván : teli van már 
Nagyszombat vele s igen félnek is az jezsuiták, de exterminio. 
Szól Nagyságod Bohussal, megösmeri himozásából : maga írá
sának igaznak kell lenni; — hanem már scrupulusa lévén, de 
ruina Societatis, qualifikálná azt, amit fervore aperiált.

Az páter rektort nem examináltam, szemben sem lettem 
vele — mert sok egyéb rossz nyelveskedése volt ; nem exa- 
minálván, nem tudja, mit tudok, mit nem ? sem ő, sem más, 
és propria coscientia convictus : vagy maga vagy mások kér- 
detlen excusatioi nagy incusatiójára lesznek csak rövid napok 
alatt is. Most sem meri senki menteni a páter jezsuiták közül 
(mivel nem tudják mirül ?) csak azt mondja mindenik : ő meg- 76

76 Arch. Rakocz. IV. k. 92—93. 1.
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mondta régen, ne keverje magát ilyenekbe! s ki-ki csak magát 
menti. Megtetszik hát, hogy ösmerik vétkét. Nem is látom, hogy 
lehessen valaha szenvedni ezeket, sine divisione provinciáé, 
kiriil jó írni Nagyságodnak az Generálisnak : vagy dividálja, 
vagy mind ki kell menniök : mert ex ratione reílexionis unionis 
provinciáé, akik akarnak jók lenni, nem lehetnek. Már nem 
tudom, fogok-e udvarolhatni Nagyságodnak? Azért Nagyságod 
méltóságos dispositióján álljon; úgy ítélem praecipitálni nem 
kellene e dolgot, megmondja Érsek Uram ft. i. Széchenyi Pál) 
lehet-e adigálni Bohust ad recognitionem veritatis scripti, melyet 
végre azzal állít, hogy megbánta és meggyónta praecipitantiáját, 
mert quae habet, ex scientia irreverabili habet — lelkének 
consuláljuk, cum iám sim extra periculum."

A nagy hűhó tehát semmiért történt, helyesebben Bohus 
alaptalan jelentéseiért. Tiszta lehetetlenség, hogyha komolyabb 
alapja lett volna, Bercsényi végére nem jár annak, amit elkez
dek. Berzeviczyt nem hallgatta ki 1 De miért? Vájjon azt hitte, 
hogy magába száll s mindent töredelmesen elmond ? Erre várt, 
de nem következett be, mert a vicerektornak nem volt mit 
mondania. Legfeljebb, ha kérdi, csak azt vallhatja, hogy a mér
gezésről nem tud semmit. Ellenben Bohusnak önmagát kellett 
dementálni s a fővezért furcsa helyzet elé állítani. Az egész 
ügyből úgy akart szabadulni, hogy a kivizsgálást Rákóczira 
bízta, amit annál könnyebben tehetett, hisz leveleiben állan
dóan hangoztatta, hogy az ő méltóságos dispositiója nélkül 
amúgy sem akar cselekedni. Most tehát Rákóczin volt a  sor. 
Berzeviczy és Bohus Labsánszky kíséretében szeptember 3-án 
érkezett meg hozzá Gyöngyösre s 8 napig tartotta magánál 
mindkettőt, de végül is Berzeviczyt szabadon kellett bocsátania, 
mert a vád teljesen összeomlott. Bercsényi hiába szerette volna 
Bohust „adigálni“, hogy ismerje el valóknak feljelentéseiben 
foglalt állításait, nem tette, hanem egyszerűen itt is visszavonta 
azokat. S igazat kell adnunk Fraknóinak, hogy Rákóczi és 
Bercsényi nem azért hagyta büntetlenül Berzeviczyt, mert ezzel 
nem akarta kompromittálni a katolikus egyházat, hanem mert 
ártatlan volt. Ha a fővezérnek megvolt a bátorsága őt elfogatni, 
nem hiányzott volna meg is büntetni, ha bűnösnek találja. 
Ámde sem ő, sem pedig Rákóczi nem tudta rábizonyítani a 
vádat, s így az utóbbinak szabadon kellett őt bocsátani, amit 
Bercsényi ezzel vett tudomásul : az páter jezsuitákat az
érsek az maga passusa mellett hazabocsátá, ha hirivel Nagy
ságodnak, igen jól lett.77 78 De aligha lett volna „jól“, ha nem 
érezte volna maga is a meghurcolt vicerektor ártatlanságát.

Az eset után Bohusnak nem volt bátorsága visszatérni a 
rendbe, hanem jó darabig ide-oda hánykolódott. Ami könyve

77 u. o. 99—100. I.
78 U. ο. IV. k. 160. I.
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és apró jószágai voltak, azokat a kollégiumnak Rákóczi 1704. 
november 15-én kelt felszólítására ki kellett adni,79 s azután 
rálépett a fugitivusok útjára. 1705. szeptemberében a nyitrai 
franciskánusoknál találjuk, ahol súlyos betegen feküdt. Rend
társai még a történtek után sem feledkeztek meg róla s bár 
érdemtelen volt rá, elhatározták, hogy orvosságot küldenek 
neki s egyikük meglátogatja, hogy lelki vigaszban részesítse, 
őszinte bűnbánatra térítse s rávegye, hogy tekintélyes egyházi 
és világi személyiségek előtt ünnepélyesen visszavonja mindazt, 
amivel az engedelmesség megtagadása után az utóbbi időben 
némely rendtársa jó hírnevének oly sokat ártott.80

Erre inkább önmaga lelkiismeretének megnyugtatására 
volt szükség, mint Berzeviczy rehabilitására. Az utóbbinak 
kellemetlen lehetett az ellene indított hajsza, de becsületének 
sokat nem árthatott, amire bizonyság, hogy visszatérése után 
újból elfoglalhatta elöljárói tisztségét, s Rákóczi és Bercsényi 
iparkodtak fátyolt borítani e kellemetlen esetre. Mindketten őt 
tekintették a rend hivatalos képviselőjének, hozzá intézték 
leveleiket, valahányszor a Társaságot érintő ügyekről volt szó, 
amit aligha tesznek, ha a  mérgezésnek a legkisebb gyanúja is 
rátapadt volna. Viszonyuk egészen a kiűzetésig a legszívélye- 
sebS volt. Mindketten örömmel keresték fel a Társaság temp
lomait, így Bercsényi, mikor 1705. őszén kiverik Heistert Nagy
szombatból s főhadiszállását ide teszi át, gyakori látogatója a 
kollégiumnak és a templomnak. A szentmiséket és prédikáció
kat rendesen a jezsuitáknál hallgatja végig, az ő kívánságára 
teszi át Berzeviczy a vasár- és ünnepnapi hét órai szentmisét 
nyolcra. Résztvesz a különböző szertartásokon, a feltámadási 
körmenetre kivezényeltet két század katonaságot, gyakran érint
kezik a vicerektorral, mert meggyőződött róla, hogy tetőtől-talpig 
becsületes ember, s szívvel-Iélekkel jezsuita.81

A mérgezési mesét tehát nem lehet összefüggésbe hozni 
a VI. artikulussal ; ezt csak azok tették meg akkor és később, 
akik a fehéret feketének nézik még abban az esetben is, ha 
az úgy világit, mint a frissen esett téli hó.

Ha tehát ez a vádpont sem tartható fenn, akkor talán a 
következő miatt haragították magukra a protestánsokat. Asztalos 
ugyanis Rákóczi Emlékiratait szólaltatva meg, azt hiszi, hogy 
a jezsuiták az oktatás és a nevelés terén csakugyan gyűlöletet 
csepegtettek az ifjúságba Luther és Kálvin követői ellen. E 
vádpont tisztázása érdekében röviden ismertetnünk kell, hogy 
mi volt a rend elvi álláspontja a protestántizmussal és annak 
követőivel szemben. Az nem vitatható, hogy a jezsuiták nem 
szerették, vagy ha úgy tetszik, gyűlölték a protestantizmust,

7® Orsz. Levéltár : Acta Cam. S. J. Irreg. Coll. Tyrn. fase. L
so Nemz. Múz. Tod. kvtr. Lib. Consult, pag. 14—15.
81 V. ö. Fraknói válasza : Uj Magyar Sión 1875. évf. 375. 1.
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mint a  katolicizmus ellenáramlatát s a rend szemében teljesen 
téves és veszedelmes vallásfelekezetet. De az már erősen vitat
ható, mintha eme ellenszenvet és gyűlöletet kiterjesztették volna 
a két felekezet követőire, mint emberekre is. Törvényhozásuk
ban erre nézve nem egy elvi tilalmat találunk. Ott van pl. a 
sokat emlegetett inquizició, melynek működésétől a Társaság 
iparkodott tagjait lehetőleg távoltartani. A máshitüeket a lélek 
fegyvereivel akarta a katolikus vallásra visszavezetni, ezért nem 
akart résztvenni az inquizició munkájában. A Társaság meg
szerezte a kiváltságot, hogy az elöljárók tudta és parancsa 
ellenére a rendtagok közül senkit sem nevezhettek ki az inquizició 
vezetői a hitbiróságnál szokásos tisztségre, vagy hivatalra s 
nem is kényszerithették őket.82 A Generálisnak megvolt az a 
joga, hogy vissza is hívhatta alattvalóit, ha a másvallásuak 
ellen kiküldték őket az inquizicióba,83 az ötödik egyetemes 
rendgyűlés pedig kiközösítés terhe alatt megtiltotta, hogy a 
rendtagok közül valaki is az inquiziciónál bármiféle tisztségre, 
mint pl. a consultoré és qualificatoré, törekedjék.84 85 * A Társaság 
e tiltó intézkedéseivel még a látszatot is kerülni akarta, mint 
ha az a katolikusokkal szemben bárminemű gyűlöletes szerepre 
hajlandó lett volna.

Da vannak még egyéb bizonyítékok is, amelyek ellent
mondanak Rákóczi s az ő nyomán Asztalos véleményének. 
Fáber Péter, szent Ignác első társa a lelki gyakorlatokban és a 
jó példákban látta a protestánsok megnyerésének, illetve vissza
vezetésének a legjobb eszközét, nem pedig a vitatkozásban.s> 
E felfogásában kétségtelenül az a cél vezette, hogy a vita heve 
könnyen elragadja az embert s olyan kitételeket használhat, 
ami kellemetlen színben tüntetheti fel, ezt pedig a Társaság 
érdekében is kerülni iparkodott, nehogy az ellenségeskedés, 
vagy a gyűlölet vádjával illessék, amire ellenfelei amúgyis haj
lamosak voltak. Ugyanilyen szellemben ír szent Ignác meg
bízásából titkára, Polanco is. Legyenek — úgymond — a rend
tagok járatosak a vitás kérdésekben, de szeretettel és szerény
séggel s a kát. igazság iránti buzgósággal lépjenek fel magán- 
beszélgetéseikben ; ilynemű nyilvános vitatkozásokat ne tartsa- 
nak··. Sokkal nyugodtabb mód lesz az, ha prédikálnak s elő
adásokat tartanak a kát. hitről, azt jól bebizonyítják és meg
erősítik, mintsem ha támadva feltűnést keltenek.88 Majd ilyen 
intelmeket olvashatunk : prédikációkban ne annyira a tévedők 
és hamis tanok megcáfolására törekedjenek, mint a kát. hit

82 V. ö. Institutum S. J. Bullarium vol. I. pag. 99 s Compendium privi- 
legiorum u. o. 575. 1.

83 U. o. vol. I. pag 14. Comp. priv. pag 593.
84 U. ο. I. gag 441.
85 Jablonkay Gábor : Layolai szent Ignác élete II. 113. 1.
88 U. ο. II 509. 1.

254



tételek bebizonyítására··· a nyílt támadás elidegenítheti a más- 
vallásúakat··· Minden sértő szótól, vagy megvetés tanúsításától 
tartózkodjanak. Legyenek azonban alapos tudással felvértezve 
a hamis tanok ellen, hogy a maga idején és helyén ügyesen 
és szeretettel tudjanak megfelelni rájuk.8' De nemcsak a rend
alapító gondolkodott így, hanem mindazok, kik mérvadók vol
tak a  Társaságban. Canisius szent Péternél is vissza-visszatér- 
nek a hasonló intelmek, melyek szerint szerényen kell cáfolni 
a másvallásúakat ; inkább jótéteményekkel, mint könyvekkel 
igyekeznek megcáfolni őket, ne civódjanak velük stb.87 88 Az ilyen 
idézeteket még szép számmal lehetne gyarapítani, de ezek is 
elegendők annak bebizonyítására, hogy a Társaság elve nem 
a gyűlölet szítása volt a protestánsokkal szemben, hanem az 
emberséges bánásmód és a tévedések okszerű és nem sértő 
cáfolása.

De ha Rákóczi megállapításából azt kell látnunk, hogy az 
elv és a gyakorlat nem mindig igazodott egymáshoz, erre nézve 
az a feleletünk, hogy éppen a jezsuita rendben van a leg
kevesebb eshetőség arra, hogy a gyakorlat ne alkalmazkodjék 
az előírásokhoz. A Társaság azon csekély számú szerzetes- 
rendhez tartozik, amely leghűségesebben kitartott a rendala
pító hagyományai s az alkotmány előírása mellett és sohasem 
szorult reformra. Amelyik rendtag más úton akarna járni, mint 
amelyet az Istitutumok megszabnak, annak csakhamar megállj-t 
kiáltanának oda ! Ennélfogva az iskola katedráján, a templom 
szószékén s az előadótermek asztalánál sem követhették eset
leges egyéni irányukat, hanem csak azt, amit a felsőbbség 
megszabott részükre. A szóbanforgó gyűlölet hirdetését pedig 
határozottan tilalmazta. S ha ettől az elvtől történtek eltérések, 
ezek csak kivételek, szórványos esetek voltak, de általánosság
ban még akkor sem lehet őket azzal vádolni, mintha a protes
tánsok elleni gyűlöletet élesztették volna az ifjúságban, mégha 
Rákóczi is így nyilatkozott róluk. Az kétségtelen, mint az ő 
volt növendékük sok mindent látott és hallott tőlük. Előfordul
hatott az is, hogy egyik-másik tanára nem rokonszenvesen 
nyilatkozott a hazai protestánsokról, de ebből még nem lett 
volna szabad levonni azt a következtetését, amit Asztalos meg
tett. Figyelembe kell vennünk még azt is, hogy Rákóczi nem 
volt az a kicsiszolt diplomata, aki minden alkalommal vigyázott 
volna szavainak súlyára és következményeire s így nem egy
szer megtörtént, hogy kijelentéseit módosítania, sőt vissza kellett 
szívnia. Ha most is komolyan vette volna ezen állítását, akkor 
érthetetlen volna, miért tartotta a jezsuitákat, mint tanítókat és

87 U. ο. Π. 524. 1.
88 V. ö. 0. Braunsberger : Canisii Epist. et Acta vol. I. pag 132 ; vol. 

IL pag. 685 ; vol. IV. pag. 178,
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nevelőket szükségeseknek89 s még kiűzetésük után is miért 
nyilatkozott ekként : ha Isten tovább boldogítja igaz ügyünket, 
azokat is, akik kimentenek és ha Indiáig bujdosnak is, vissza
hozzuk őket.90 Föntebbi kijelentésének ellentmond az a tény 
is, hogy még 1707-ben is az itt maradt jezsuiták közül kért 
nevelőt Forgách Simon lia mellé, amit aligha tesz, ha komolyan 
hitte volna, hogy ők gyűlöletre nevelik az ifjúságot. De nem 
hitte ezt más komolyan gondolkodó ember sem, aminek pél
dája Bercsényi, aki fiát szintén a jezsuitáknál iskoláztatta. S 
ha lett volna ennek alapja, aligha bízták volna az ő kezükre 
a komoly _protestáns szülők is gyermekeiket. Az egyes kol
légiumok Évkönyvei alapján statisztikailag kimutatható, hogy a 
hozzájuk járó tanulók közt mindig szép számmal akadtak 
protestáns vallásuak. Már pedig nehezen képzelhető el, hogy 
a protestánsok oly helyre adják fiaikat, ahol gyűlöletet szítanak 
ellenük.

Az nem tagadható, hogy vallási tekintetben óriási szakadék 
tátongott köztük, de ennek hangot, — legalább is bántó- 
formában — a katedrán nem adtak. Az elvi harctól nem hát
ráltak meg, de ennek porondja nem az iskola volt. A vitákat 
nem keresték, de ha kellett, nem tértek ki előlük s ha ily 
alkalmakkor nem voltak mindig kíméletesek e tekintetben nem 
tettek mást, mint követték ellenfeleiket, bár a rend ezt sem 
vette jó néven. Elismerjük, hogy Sámbár Mátyás ma szokat
lannak tetsző, erős kirohanásokat intézett a protestántizmus 
ellen. De a másik oldalon ugyanígy cselekedtek ellenfelei, 
Czeglédy István és Pósaházy János prédikátorok. Az idejét 
múlt, materialista történeti szemlélet őt tehette felelőssé kora 
minden durvaságáért és eltévedéséért,91 azonban ez a felfogás 
is erős revízióra szorul, legkevesebb annak megállapítására, 
hogy a köznép missionáriusa volt, s mint ilyen köznépünk 
darabos és szókimondó nyelvét használta.

De ha őt ennek ellenére is elmarasztalja a mai, kifejezé
seiben kicsiszolt nyelvérzék, vele szemben oda lehet állítani a 
többieket, hogy csak a legismertebbeket : Miilei Istvánt, Kiss 
Imrét, Színi Istvánt, Horváth Miklóst, Kereskényi Istvánt, Wes
selényi Miklóst (Ferenc nádor bátyja), Sennyei Lászlót, Baranyai 
Pált, Hell Miksát, Szegedy Jánost, Timon Sámuelt, Hevenessy 
Gábort. Sigray Andrást, Kapy Gábort, Csete Istvánt, Kéri Bálin
tot, Kolozsváry Pált, Berzeviczy Henriket stb. említsem meg. 
Ezekre még iskolánkívüli szereplésükben sem lehet rábizonyítani, 
hogy ellenszenves fellépést tanúsítottak volna, ellenkezőleg kö

ss F. Kazy : História Univ. Tyrn. pag. 171.
9° Márki S. : i. m. II. 405. 1.
91 V. ö. Gyenis András : Sámbár Mátyás S. J. (1618—1685) Magyar Kul

túra 1935. márc. 5-iki száma, 202. 1,
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zülük nem egynek a nevét a tudomány és irodalom terén még 
a legelfogultabb felfogás is kénytelen tisztelettel emlegetni.

S ezzel elérkeztünk a másik vádponthoz is, mely szerint 
a fentebbi kiváló nevek ellenére is a jezsuitáknál a XVII. sz. 
végén, de még inkább a következő elején a szellemi fáradtság 
jelei mutatkoztak, ami szembetűnően nyilatkozott meg tanítói 
működésükben. Eszerint nem tudtak a múlt hagyományaival 
szakítani s ahelyett, hogy a latin lélektelen tanítását felcserélték 
volna a nyugati szellemnek megfelelően az anyanyelvvel, vagy 
legalább is nagyobb teret biztosítottak volna az utóbbinak, 
továbbra is megmaradtak régi hagyományaik mellett, nem 
törődtek az újabb áramlatok követelményeivel, az élettelen 
tárgyak kiszorították a reáliákat s elavult, formalisztikus mód
szer határozta meg egész pedagógiai és oktatási rendszerüket.92 
Ez tehát annyit jelent, hogy a Nyugatról felénk indított szellem
áramlatot nem bírták beleilleszteni és felolvasztani saját irá
nyukba, minek következtében elvesztették népszerűségüket, 
ami maga után vonta, hogy már a  Rákóczi-korban feleslegessé 
váltak, s Mályusz szerint később már átalakíthatták iskoláikat, 
koncessziókat téve az új idők követelményeinek... rendjük és 
vele összeforott műveltség elhanyatlását azonban mindezzel fel 
nem tartóztatták.93

Vegyük vizsgálat alá, mennyiben állja meg e beállítás is 
a kritikát? Az nem tagadható, hogy a jezsuita iskolák ekkor 
még mindig a régi tradíciókat követték, s ezeket az idő sok 
tekintetben túlhaladta. De ha szabad párhuzamot vonnunk a 
hazai protestáns iskolázással, vájjon a protestáns iskolákban 
másként, jobban állott a helyzet ? Példának a sárospataki 
kollégiumot említhetjük meg. Az ottani hangadó tényezők a 
XVII. sz. közepetáján mindnyájan egyetértettek abban, hogy az 
eddigi iskolai rendszer tarthatatlan, melyben az ifjak az egész 
iskolai pályát a latin nyelv tanulásával töltik és semmi, a 
gyakorlati életre szükséges dolgokat nem tanulnak, hanem reál
ismeretek és ügyességek elsajátítása nélkül kerülnek ki az 
iskolából.94 E baj orvoslására hívta meg a  vezetőség Come- 
niust, hogy a főiskola tanügyét megreformálja. Vezérelve az 
volt, hogy a latin nyelv tanításában összekötötte a dolgok és 
nyelvek ismeretét s a száraz grammatizáló módszer helyett 
gyakorlatokból tanította a nyelvet, folytonos tekintettel a szem
léltetésre. Négy évig (1650—1654.) működött Sárospatakon s 
mi lett ennek az eredménye? Rácz szerint az osztálytanítók 
ismeretlenek lévén Comenius új módszerének titkaival, mégcsak 
az osztálytanításra sem vállalkoztak szívesen, azt féllélekkel 
végezték : az új módszer ellen panaszkodtak, ahol lehetett a

92 V. ö. Mályusz E. : i. t. Rákóczi Emlékkönyv II. 42. 1.
93 U. o.
94 Rácz Lajos : Comenius Sárospatakon 31. 1.
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régi, gépiesre emlékeztető eljárásba visszaestek s így csak 
töredékesen, féleredménnyel tudták a Comenius új, helyesebb 
módszerét diadalra vinni. Comenius kevés olyan diákot talált, 
ki magát a  tudománynak komolyan átadta, aki alaposabb 
ismeretekre törekedett volna, hanem legtöbben a tudományt 
csak futtában ízlelték meg, tunyaságukban, fegyelmetlenségük- 
ben minden komolyabb erőfeszítéstől irtóztak, vagy ha mégis 
vállalkoztak valami iskolai munkára, makacs konzervatíviz
mussal a  megszokott régi ösvényhez, tankönyvekhez, módszer
hez ragaszkodtak s fáztak az új eljárástól, új tárgyaktól. Come
nius napjait elkeserítette a sok kicsinyes irigység és féltékenység 
is, hogy a  tanárok és felügyelők sem állottak mind hivatásuk 
magaslatán, s hogy a tanárok közötti egyenetlenség is sokszor 
zavarhatta az iskolai munkát.95 Nem csoda, ha e gátló körül
mények miatt búcsút vett Sárospataktól s a főiskola ezután sem 
tudott kilábalni a régi irányból s új és korszerű rend- és mód
szert már csak azért sem bírt megvalósítani, mert hiszen 32 
évig (1671—1703) számkivetve volt.

A pataki iskola kétségtelenül a protestánsok legjelesebb 
tanintézete volt, ha pedig ott a  fentebb vázolt helyzet uralko
dott, úgy méltán kérdezhetjük : mennyiben maradt a jezsuiták 
iskolázása a protestánsoké mögött ? S ha Mályusz szerint : az 
új típusú ember, a rokokó gyermeke fölszabadította magát a 
papi (jezsuita) iskolázás hagyománya alól s elavultnak tekin
tette annak formalisztikus oktatási módszerét,96 vájjon nem 
kellett-e még több okkal ugyanezt a magatartást tanúsítania a 
protestáns iskolázással szemben ?

A két rossz között bizonyos, hogy a jezsuiták iskolázásá
nak a  rendszere volt a kisebbik. Ha tehát a nevelés és oktatás 
terén a  kettő közül kellett választani, akkor mégis csak a 
jezsuiták maradhattak fölényben. Erre vall a gyakorlat is, ami 
minden elméleti fejtegetésnél elevenebb cáfolat. Azt nem lehet 
letagadni, hogy igen nagy látogatottságnak örvendett nagy- 
szombati egyetemük, az ő vezetésük alatt állott a konviktus, 
gimnázium, szeminárium. Az egyetem hallgatóinak a száma 
még a  Rákóczi-felkelés zavarai közt is 1705-ben 880-ra emel
kedett.97 Volt nyomdájuk, mely kiadványaikat röpítette ország
szerte. Templomuk a legnagyobb látogatottságnak örvendett. 
Hogy Nagyszombat a magyar katolikus Róma nevével dicse
kedhetett, azt nem annyira primáciális székhelyének, mint inkább 
a jezsuiták pasztorációs, iskolai és tudományos működésének 
köszönhette.

95 U. o. 247—48. I.
96 Mályusz E. : i. t. Rákóczi Emlékkönyv II. 42. 1.
97 Horváth Zoltán : A nagyszombati katolikus érseki Főgimnázium tör

ténete (Nagyszombati Főgimnázium. 1894—95. évi Értesítője) 37. 1.
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A közszükséglet és közóhaj tette lehetővé, hogy Kassán 
is hasonló intézmények alapításával és fejlesztésével ugyanilyen 
katolikus kultúrgócpontot létesítsenek. Nevelői és oktatói mun
kájuk még a háború zivataraiban is 6—700 számban vonzotta 
hozzájuk a tanulóifjúságot. Körülbelül ezeket lehet elmondani 
többi kollégiumaikról is. Példa erre az eperjesi, melyhez még 
akkor sem lettek hűtlenek a katolikus nemesség éç polgárság 
gyermekei, amikor (1705) kilakoltatták őket saját házukból s a 
városi kórházban kellett összezsúfolni a hat osztályból álló 
iskolájukat. Tanulóik inkább megmaradtak jezsuita tanáraik 
vezetése mellett ily mostoha körülmények között is, semhogy 
a protestánsok iskoláihoz pártoljanak. Az épület hitványságát 
az Évkönyvek szavai szerint kipótolta az oktatók ernyedetlen 
buzgalma, az ifjak szorgalma s derék magaviseleté, úgyhogy 
„dacára“ a háborús időknek a katolikus tanulóifjúság nagyon 
szerényen és békésen viselkedett s a  lakosságnak a legkisebb 
oka sem volt a panaszra.98 Ha nem vehették volna fel a ver
senyt az ország egyéb iskoláival, úgy tiszta lehetetlenség, hogy 
ilyen virágzásnak örvendtek volna intézményeik, S amit röviden 
elmondtunk Nagyszombatról, Kassáról és Eperjesről, ugyanazt 
meg lehet ismételni többi intézeteikről is. De főuraink sem 
választották volna közülük házi nevelőiket, ha azt tapasztalják, 
hogy a jezsuitáknál akadnak jobb nevelők és tanítók. A szám
űzetés kimondásában tehát a gyűlölet szításának a vádját ép 
olyan fenntartással kell elfogadnunk, mintahogy nem szabad 
„elenyészésüket“ azzal indokolni, hogy tanítói és oktatói mű
ködésük nem felelt volna meg a kor követelményeinek. E tekin
tetben lehettek hiányok, de ezek nem voltak nagyobbak, mint 
másutt, nevezetesen a  protestánsoknál, ellenkezőleg, kisebbek.

A VI. artikulus kimondásának egészen más, de annál 
egyszerűbb háttere van. Rákóczi körül ugyanis lassanként 
egész kamarilla fejlődött ki a protestáns vezetőkből s ezzel 
szemben a  fejedelem és kisebbségben maradt katolikus kör
nyezete tehetetlennek bizonyult. A felkelés olyamán tervszerűen 
foglalták el a magasabb pozíciókat s mikor elég erősnek érezték 
magukat, sorompóba léptek, hogy elnyomott helyzetükből 
kiemelkedjenek s a  katolikusokkal egyenlő nívóra jussanak. 
Ami ebben akadályozta őket, azt kíméletlenül eltolták útjukból. 
Lipót valláspolitikájában integráns részt tulajdonítottak a jezsui
táknak, s ha bosszúsan gondolhattak Kolonichra, Szelepcsényire, 
Bársonyra és Szegedyre, mennyivel inkább rájuk, kiket a kato
likus, vagy ha úgy tetszik, a barokk kultúra alappilléreinek 
tekinthettek. Ha a VI. artikulus szerzőinek elég bátorságuk lett 88

88 Ruby József: Az eperjesi kir. katolikus főgimnázium története alapí
tásától a jezsuita rend eltörléséig (1673—1773) Eperjesi kir. kát. Főgimnázium 
1888—89. tanévi Értesítője 29. 1.
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volna az igazat megvallani, akkor nekik is, meg a  későbbi 
történetírásnak is nem a jogtalan vagyonszerzéssel, a  kény
uralmi rendszer elősegítésével, a magyartalansággal, a mérge
zéssel, a  felekezeti gyűlölet szításával s szellemi hátramaradottsá- 
gukkal kellett volna megindokolni annak kimondását, hanem 
azzal a kétségtelen ténnyel, hogy nem bírták jó szemmel nézni, 
mint erősödik templomi és iskolai munkájuk révén a katoliciz
mus a magyarság közt. Mert az igazság ez volt !

A jezsuiták ugyanis, rendeltetésüknek megfelelően, min
denekelőtt a katolikus hit és kultúra megfélemlíthetetlen terjesztői 
voltak. Ezt nagyon jól tudta róluk az amúgy is vallásos lelkű 
Lipót s azért segítette elő letelepedésüket Szakolcán, Rozsnyón, 
Selmecen, Eperjesen, Budán, Kőszegen, Zsolnán, Esztergomban, 
Nagybányán, Székesfehérvárott, Egerben és Felsőbányán. Ennek 
következtében szaporodott fel rendházaik száma már 1674-ben 
az említett 27-re, még később pedig 39-re. E házak és velük 
összefüggésben levő templomok között volt néhány olyan is, 
mely korábban a protestánsok birtokához tartozott, amivel az 
ellenszenvet még jobban kivívták maguk ellen. De legnagyobb 
vétküknek mégis azt tartották, hogy a térítésben nem akartak 
szünetet tartani. Csupán 1671—78. között, tehát hét év alatt 
összesen 16,572 embert térítettek meg." S ha ezek között akadt 
is néhány schizmatikus, unitárius, mohamedán és zsidó, a 
tömeges számot mégis csak a lutheránusok és kálvinisták 
alkották, akik közt 44 prédikátor is volt. S bátran megkockáz
tathatjuk azt az állítást, hogy Sámbárra is nem annyira gorom
basága miatt haragudtak, mint inkább azért, hogy térítésének 
eredménye egyesek szerint 12.000, mások szerint pedig 4".000 
lélek volt.99 100

Az ilyen eredményt csak akkor tudjuk megérteni, ha 
figyelembe vesszük a jezsuita buzgóság mellett azt az egy
öntetűséget, rendszerességet s a többi szükséges feltételek 
összejátszását, ami a munka sikerét biztosíthatja. Ha 39 rend
ház közül tisztán a  kollégiumokat és rezidenciákat tekintjük, 
tehát 18 házat s kizárólag csak a páterokat, számszerint 109-et, 
könnyű megérteni, hogy templomaik és iskoláik révén micsoda 
széles medrét tudták kiásni a katolikus életnek s elsősorban 
az általuk képviselt barokk kultúrának. Amit Ipolyi mondott 
róluk a XVII. sz. első negyedére vonatkoztatva, az állt a  század 
végére is, hogy t. i. nem kellett hozzá oly nagy éleslátás, 
hogyha a jezsuiták ily buzgalommal, ily megnyerő módon és 
kitartással viszik tovább ügyeiket, oly bátorsággal, sőt merész
séggel járnak el a  térítésekben, mint eddig, a hitszakadásnak

99 Szabó Adorján : i. m. 12. L
100 V. ö. Velics László : i. m. Π. f. 127. 1.

260



áthághatatlan gátat vetnek.101 Ez fájt a  protestánsoknak s a 
tényleges ok ez volt, hogy kimondják rájuk a száműzetést, 
ami, ha sikerrel jár, lényeges erőforrástól fosztják meg a 
katolikus kultúrát, ez viszont elősegíti saját világnézetük meg
erősödését. E siker érdekében csak a célt tekintették, de az 
eszközökben annál kevésbé voltak válogatósak, s iparkodtak 
minden látszólagos vádból oly tőkét kovácsolni, hogy a jezsui
táktól okvetlenül megszabaduljanak.

Támadások a jezsuiták ellen
Ilyen irányban tevékenységüket korán megkezdték s nem 

riadtak vissza, hogy Rákóczit olyan egyházpolitika követésére 
késztessék, ami hithű katolikus lelkületétől diametriálisan eltért. 
Ügyük sikerének alapfeltétele volt, hogy őt és Bercsényit 
maguknak megnyerhessék, hiszen ketten voltak a felkelés 
vezéregyéniségei s viszont köztudomású volt róluk, hogy nem
csak katolikus vallásukat szeretik, de a jezsuitákat is becsülik. 
Nem rontja le ennek értékét, hogy mindketten tettek az utób
biakra néha nagyon is bántó kijelentéseket, mert ugyanakkor 
ellenkező állításaikkal megdöntötték emezeket. Hogyan akar
hatott volna pl. Rákóczi ártani a  jezsuitáknak, mikor szinte 
családi hagyomány volt nála ezek megbecsülése, nekik köszön
hette nemcsak vallásos és szellemi neveltetését, hanem sok 
tekintetben a bécsújhelyi várbörtönből s az ott reá várakozó 
erőszakos halál előli menekülését is.102 A hála érzelme nem 
is aludt ki szívéből, aminek lépten-nyomon bizonyítékát adta. 
Házi kápláni minőségben állandóan jezsuita pátert tartott maga 
mellett, mint láttuk, szívesen kereste fel kollégiumaikat, ahol 
lehetett segített rajtuk, sőt mint erdélyi fejedelem elkövette azt 
a merészséget is, hogy amikor készülődtek Marosvásárhelyen 
fejedelmi beiktatására (1707.) s a többség azt szerette volna, 
hogy annak egyházi része a várbeli kálvinista tomplomban 
menjen végbe, Rákóczi habozás nélkül kijelentette, hogy inkább 
elhagyja Erdélyt és visszatér Magyarországba, semhogy kálvi
nista templomban tartsa beiktatását, s választotta a jezsuiták 
igénytelen kis kápolnáját.103 Pedig ekkor már ki lett mondva 
rájuk Magyarországon a  száműzetés és ő mégis szívesen gon
dolt rájuk. Ehhez hasonló eseteket csak a szószaporítás elkerü
lése végett nem halmozzuk, de az eddigi példák nyomán is

101 Ipolyi Arnold : A jezsuiták viszontagságai Magyarországon a XVII. 
sz. első negyedében. Magyar Sión 1888. 411. 1.

102 V. ö. Lukinieb Imre : II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének tör
ténete 1701. VIII. fejezet 89—103. 1.

103 Márki S. : i. m. I. 605. 1.
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bátran kijelenthetjük, hogy Rákóczinak eszeágában sem volt 
bántani a jezsuitákat. Tudták ezt róla ők maguk is. Ezért 
olvassuk az egyik konzultációs jegyzőkönyvükben : az atyák 
mind azon véleményen vannak, bogy a házukat meglátogató 
fejedelmet szeretettel és ünnepélyesen fogadják, mivel a  jelen 
körülmények között sokak ellen védelmezi őket fejedelmi 
gratiájával.104

Ugyanezt lehet megismételni Bercsényiről is. 0  szintúgy 
becsülte őket, akár csak fejedelmi ura, de nemcsak azért, hogy 
itt is egy úton járjon vele, hanem mert meggyőződése diktálta 
ezt. Ezért küldte fiát a kassai konviktusba, s ezért jelentette 
ki Széchenyi Pál érseknek, amikor meggyőződött a Bohus-féle 
vád alaptalanságáról : ami engem illet, ellenem nem lehet 
panaszra alapos okuk ; Főméltóságoddal mindig egy véleményen 
voltam.106 Az pedig nem szorul külön bizonyításra, hogy az 
érsek véleménye a legkedvezőbb volt róluk. Bercsényi jóindu
latáról tesz tanúságot az is, hogy urához hasonlóan, jezsuitát, 
P. Csetét választotta káplánjának. Ennek kíséretében utazott a 
rozsnyói gyűlésre (1707. január) és ott Sennyey Istvánnal együtt 
nagy része volt annak a  határozatnak a kimondásában, hogy 
a kassai és nagyszombati kollégiumokban a jezsuitáknak bán- 
tódásuk ne legyen. Sőt még akkor is, amikor P. Cselest 1707. 
május 5-én letartóztatta, mivel kezébe került néhány levele, 
melyekben Bécsnek és Rómának panaszkodott, hogy mennyit 
kell a Társaságnak a felkelők részéről szenvedni, így szólt 
hozzá: élénk részvéttel viseltetem a magyarországi Jézus-Tár
saság, de nem Tisztelendőséged iránt ! Eddig is, ha nem lettem 
volna én, ma már egy jezsuita sem találtatnék a confoederátu- 
sok területén. En most sem nyomnám el érzelmeimet, amelyek 
a  Társaság fenntartására késztetnek, ha az elfoglalt levelek 
tartalma nem volna ismeretes úgyszólván az egész hadsereg 
előtt.106 Távol állott tőle a legkisebb kellemetlenkedés a  jezsui
tákkal szemben. Ismerte ura érzelmeit, ilyesmivel nem akarta 
megbántani, s amikor P. Zangert és Szerdahelyit 11 társukkal 
Nagyszombatból eltávolította, a maga igazolására nem sokkal 
később ezt írta Rákóczinak: a jezsuitákkal akarom, hogy nem 
vétettem Nagyságodnak.10'

Mindketten azon voltak, hogy a felekezeti kérdések kiélezé- 
zével meg ne bontsák a  mozgalom egységét és ne veszélyez
tessék annak sikeres végkifejletét. Egyéni érzelmeiken kívül a 
politikai számítás is közrejátszott ebben, hiszen méltán tarthat
tak attól, hogyha az egyik vallásfelekezetet a másik rovására 
emelik s hozzá még erőszakos úton, könnyen elveszthetik a

104 Nemz. Múz.: Tod. kvtr. : Lib. Consult, pag. 8.
105 Fraknói V. válasza : Uj Magyar Sión 1875. évf. 375. 1.
106 U. o. 376. 1.
107 Arch. Rakocz. IV. k. 69. 1.
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külföld jóindulatát. A jezsuitáknak ekkor még nagy befolyásuk 
volt az idegen államok katolikus udvaraira sőt P. Wolff révén 
még a protestáns porosz királyra, I. Frigyesre is.108 Nem látszott 
tehát tanácsosnak, hogy akár a katolikus vallás, akár pedig 
annak élcsapata, a jezsuiták üldöztetésével magukra haragítsák 
ezeket. De viszont a protestánsok a  maguk céljai elérésére kül
politikailag is úgy tevékenykedtek, hogy követeléseiknek meg
szerezhessék a jogosság látszatát. Csakis tőlük indulhatott ki 
az a hír, hogy Rákóczi azért szövetkezett titkosan a francia 
királlyal, hogy a francia hadak segítségével kiirtsa Magyar- 
országból a protestánsokat.109 Majd később (1704. november), 
mikor azt látták, hogy kívánságaikat éppen e felkelés révén 
valósíthatják meg a legsikeresebben, sérelmeiket memorandum
ban foglalva, elküldték a  hollandi rendeknek és Anna angol 
királynénak s a császár szövetségeseinek megmagyarázták, 
hogy Rákóczihoz éppen vallásuk régi szabadságának a  vissza- 
vívása reményében csatlakoztak.110

így került Rákóczi a valláspolitika Scylla és Charybdis 
örvényébe. Mindkettőt úgy szerette volna kikerülni, hogy a 
vallási kérdések felvetését egyszerűen eltiltotta, amit az egy
korú jezsuita író ekként örökít meg : mindjárt ennek a felkelő 
háborúnak az elején, a  vezetők szigorú határozatot hoztak, 
hogy a katolikus vallást és annak papjait, templomait senki 
bántani ne merészelje s ezt súlyos büntetés terhe mellett az 
ország nagy részében meg is tartották.111 De akadtak falvak és 
városok, ahol durva kilengések történtek s így Rákóczi 1704. 
január 27-én újból eltiltotta a templomok és iskolák erőszakos 
foglalásait s a vallási ügyek rendezését az országgyűlés felada
tának jelentette ki, így akarván biztosítani, hogy „a szép egyes- 
ség a hit és vallások között megmaradjon.“ 112 S mivel a  táma
dások éle elsősorban a jezsuiták ellen irányult, február 13-án 
külön is úgy rendelkezett róluk, hogy őket sem személyükben, 
sem templomaikban, sem iskoláikban, ingó- és ingatlan vagyo
núkban senki meg ne bánthassa.113

A protestánsok nagyrésze azonban mindezzel édes-keveset 
törődött s bizony gyakran erőszakos módon igyekeztek vélt és 
való sérelmeiknek és jogaiknak elégtételt szerezni. Bercsényi 
felháborodva így ír urának (1704. július 8.): hitemre irtózom, az 
mint bánnak; mi már templomot foglalni, papot verni, csak 
semmi ! Immár az dézsmákkal éppen ellenünk fordítják az egész

108 V. ö. Lukinich Imre : i. m. 94—95. és 98. 1.
109 Dómján Elek : II. Rákóczi Ferenc fejedelem Önéletrajza 179. I.
no Márki S. : i. m. II. 367. 1.
m  Status Kel: Catliolicae in Regn, Hung. Anno 1706. Epist. Soc. Jesu 

in Hung. Szittyay-gyűjt.
112 Márki S. : i. m. II. 365. 1.
113 Nemz. Máz. : Tkaly-hagyaték 1389/3 föl. lat.

263



clérust. Más alkalommal (1704. augusztus 25.) pedig így panasz
kodik Nagyszombatból : Szombatban nincsen tiz kálvinista, 
máris berzenkednek; mindent kívánnak elkövetni.111 Ugyanígy 
látja a helyzetet Telekessy egri püspök is s felszólal a fejedelem
nél, mert a prédikátorok majdnem mindenüvé bejutnak s elfog
lalják a katolikusok templomait.114 115 * S hogy e panaszok és vádak 
nem légből kapottak, azt bizonyítja a következő néhány eset : 
a szolnoki vár elfoglalásakor a kurucok megtámadták a barátok 
templomát s ami kezük ügyébe került, azt onnan magukkal 
vitték ; a veszprémi egyházmegyében 12 plébánost egyetlen 
éjszaka kergettek el ; a rákosi templomban az oltárt megfosz
tották s az orgonát összerombolták. Herkó Fülöp mórichidai 
plébánosra a falusiak kétszer is rátörtek, 53 „pápista“ hívét 
félholtra verték, őt magát majd megölték; Zólyommegyében 
meghagyták, hogy „pápista“ papnak még pénzért se szántsanak 
és dolgozzanak ; Nagyszombat tele volt sok panaszkodó pap
pal ; alamizsnával sem győzöm szegényeket. — panaszkodik 
Bercsényi a  fejedelemnek. — Ne vétsek vele Nagyságodnak, 
Kegyelmes uram : váljon nem azért ver-e Isten bennünket ? 110

Csoda-e ha ilyenek láttára a  klérus szenvedő része elpár
tolt a  mozgalomtól, amire még több okuk volt a jezsuitáknak, 
hiszen ők a  koncentrikus támadások pergőtüzébe kerültek. Nem 
volt olyan vallásügyi felszólalás, ahol őket a legbántóbb módon 
ne aposztrofálták volna. Rákóczi vallásos lelkének mélyen fájt 
az ilyesmi s nem egyszer felháborodott a túlzó kívánságok 
miatt. W ithworl angol követ szerint a katolikus vallás ellen 
megindított zaklatások még protestáns tanácsosai részéről is, 
valósággal beteggé tették,117 Bercsényi szerint pedig elkedvet
lenítették a „pápistákat“ is s nem mérsékelték a fejedelem 
bosszúságát. Úgy viselkedtek, mint valóságos gyermekek, kiket 
a szép szó kényeztetett, a kemény pedig megrettentett.118 Rákóczi 
belső világa azonban sokkal finomabb szövedékből épült fel 
semhogy kemény politikus és hadvezér tudott volna lenni s az 
elrettentő parancsokat bátran osztogatta volna. 0  a jogos kér
dések békés megoldásának a híve volt, de nem így a protes
tánsok, kik jogaik érvényesítésében elmentek a türelmetlenség 
legvégső határáig. Éppen családjának egyik templomával, a 
patakival kapcsolatban történt meg, hogy amikor azt továbbra 
is a jezsuiták kezén hagyta, a hozzá tartozó alapítványokat 
pedig, mint amelyek Lorántffy Zsuzsannától származtak a protes
tánsoknak ítélte oda, ezek tovább is zaklatták s akkor türel
mét vesztve így szólt hozzájuk ; édes uraim, miért kínoztok

114 Arch. Rakocz. IV. 75. és 90. 1.
lis Leskó József: Adatok az egri egyházmegye történetéhez IV. 371. 1.
H® V. ö. Márki S. : i. m. II. 380. I.
1)7 Simonyi Ernő : Angol dipl. iratok I. 453. 1.
ns Arch. Rakocz. IV. 159. 1.
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engem, miért vertek keresztre? Hányszor fogadtam esküvel, 
hogy adott szavamat beváltom s ti mégsem hisztek, mégis 
háborgattok !119

Valóban ezek mindaddig háborgatták és kínozták, míg az 
1608. és 1647. évi törvényekben biztosított vallásszabadságukat 
ki vem vívták, a megfelelő számú templomokat meg nem kap
ták s a jezsuiták kiűzetését ki nem mondták. Ez utóbbi kíván
ságnak a méregíogát eleinte úgy próbálta kihúzni, hogy a  rend 
legtámadottabb részét, az u. n. németes tagokat eltávolította, 
így esett áldozatul még a  szécsényi gyűlés előtt a nagy-, felső- 
és Selmecbányái rendházuk. Abban a reményben tette ezt, hogy 
így sikerül talán majd a  többi házaikat megmenteni. Ahogy 
azonban e rendházak és templomok lefoglalása s a kiszemelt 
rendtagok eltávolítása történt, előre vetette árnyékát, hogy a 
kurucok protestáns része az első sikernél nem áll meg. Rákóczi 
szépszerével akarta liquidáltatni a németeseket, ahogy azonban 
ez a valóságban történt, az méltán kelthetett felháborodást. A 
nagybányai eseményeket az egykorú szemtanú a következők
ben örökítette meg : alighogy a Rákóczi-féle kálvinista katonák 
a városba rontottak, őket a város hasonló hitű lakói a katolikusok 
ellen ingerelték s hogy ezek mit szenvedtek tőlük, azt alig 
lehet elég kifejezően leírni. A szent István tiszteletére épült 
plébániatemplomot megtámadták s annak ellenére, hogy azt 
külön királyi rendelet is a  katolikusoknak juttatta s a birtoklást 
a hosszas használat megerősítette, erőszakkal elfoglalták s 
oltárait összezúzták. Krisztus szobrát, illetve képét felcipelték a 
toronyba s onnan gúnyos hahotázások közben, az ősegyház és 
hívek legnagyobb megszégyenítésére szentségtörően lehajították. 
A katolikus egyház járandóságát, mint a dézsmát erőszakkal 
megvonták a plébánostól. Ugyanőt, mint jezsuitát és társait a 
paróchiáról elűzték, a katolikus iskolákat megszűntették s a 
rendtársaknak egyesek jóvoltából magánházakban kellett meg- 
huzódniok s csak itt lehetett megtartani az istentiszteleteket is 
Krisztus lesújtott kis nyájának a vigasztalására. De még ezzel 
sem érte be a kálvinisták türelmetlensége és kíméletlensége ; 
addig nyugtalankodtak és izgatták a kedélyeket, míg sikerült az 
atyákat teljesen kiűzni a városból. A kálvinizmusból az utóbbi 
időben megtért katolikusokat rábeszéléssel, fenyegetéssel és 
üldözéssel kényszerítették katolikus hitük elhagyására. És ami 
még szomorúbb, megtörtént az is, hogy a kálvinista lelkész az 
egyik hitehagyott nőt a temploma előtt álló pellengére köttette, 
amely büntetést a  gonoszakra és a rosszhírűekre szokták 
kiszabni, hogy ezzel is kifejezésre juttassa bosszúját, büntetését 
és megvetését a katolikus hittel és hívőkkel szemben.120

119 Szalay László : i. m. VI. 284. I.
12° Gravamina et exceusus Nagybányaiensium, quibus tempore revolu- 

tionis Rakoczianae Anno 1704. orthodoxa Ecclesia ejusque clientes premeban- 
tur. Acta Soc. Jesu in Hung. 1614—1790. Szittyay-gytitj.
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No és Felsőbányán ? Kissé durvább megismétlődésben 
ugyanez a  sors várt a katolikusokra és jezsuita vezetőikre, mint 
azt Nagybányán láttuk. E megpróbáltatások leírója szerint 
mihelyst a kurucok a várost elfoglalták, a katolikusokat példát
lan vakmerőséggel megtámadták s közülük egyeseket vagyonuk
tól fosztottak meg, másokat megkötözve fogságba vetettek s 
voltak, akiket megsebesítettek, sőt némelyeket meg is öltek. 
Azon idő (1704.) Gergely nevű kálvinistavárosbírájaa katolikusokat 
minden ok és ürügy nélkül, tisztán hitük gyűlölete miatt a 
tanácsból eltávolította, ókét a vezetők sorából elmozdította s 
helyüket a kálvinistákkal töltötte be. A boldogságos Szűz temp
lomát fegyveres csapattal megtámadták, a harangokat lefoglal
ták s azok használatát eltiltották a katolikus istentiszteletnél. 
Miközben az egyik páter a  szentmisét végezte, ugyancsak a 
fegyveres csapat a templom belsejébe rontott s az istentisz
teletet lármájával és kigúnyolásával megzavarta. Utána követ
kezett a templom ablakainak a betörése, a torony gerendáinak 
szétszedése s bocsánat a kifejezésért, még azt is megtették, 
hogy a templom belső részét aljas módon megfertőzték s ami 
belőle elemelhető volt, azt magukkal vitték, így a szent edényeket, 
ruhákat és egyéb értékes tárgyakat. Thury kálvinista kántor 
ekként jutott egy kehelyhez, velumhoz és kazulához, mely 
utóbbiból fiának ruhát csináltatott. Nem maradt épp az oltár 
sem, azt tönkrezúzták, a szentképeket szétszaggatták, Krisztus 
keresztjét darabokra törték, egymásközt szétosztották s a szentség
törők egyjke nevetve mondotta : ego habeo auriculam fajankonis. 
Mikor mindez megtörtént, a templom kapujának závárát porral 
tömték tele s így pecsételték le.

De még maradt végezni valójuk külső falán is. Nevezetesen 
a dedikációs felirat : templum B. M. Virginis, Reginae coeli, 
Reginae szavából a  -nae szótagot eltüntették, így akarván ki
gúnyolni Máriát, de így gúnyolták Isten többi szentjét is, mire 
e történet megörökítője felháborodva írja, hogy így még a 
pogányok, tatárok és törökök sem üldözték Krisztus egyházát, 
mint e város kálvinistái. Hogy e felháborodásának jogosságát 
még inkább megértesse, megemlíti külön még azt a  durva
ságot is, amit a feszület képével cselekedtek, aminek leírását 
azonban a magyar szöveg nem bírja el.121 Ezek után az már 
kevésbé keltett megütközést, hogy a templom és plébánia javai

121............ venia sit piis et honestis auribus : unus sodorain illorum
(sc. calvinistamm) ín carta crucem forniavit, alteri socio calvinisto ad posteriora 
appapavit. Sic appapatus cruce alter illudens et sua posteriora exponens dixit : 
osculentur mea posteriora, quia sunt sancta. És mint folytatja tovább : petita 
est satisfactio a judice illius temporis haeretico, séd nulla est data. Excessus 
et gravamina Felsőbányaiensium, tempore revolutionis Rakoczianae. Acta Soc. 
Jesu in Hung. 1614—1790. Szittyay-gyüjt.
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itt sem maradhattak meg a jogos tulajdonosok kezén s a 
jezsuiták szintén megkapták az utilapot.

Selmecéről nincsen ilyen részletes és bántó leírásunk, de 
hogy itt sem voltak jóval kíméletesebbek, azt bizonyítja a 
jezsuiták német ajkú tagjainak kiűzése s közülük P. Ambler 
Tamás házfőnök kifosztása. Rákóczi, hogy levezesse a  más- 
vallásúak tömegszenvedélyét, mivel ez elsősorban a „németes“ 
rend tagok ellen irányult, tényleg hajlott arra, hogy ezeket el 
kell távolítani az országból. Selmecen nagyszámban voltak 
ilyenek, mivel a bányászok is, kiknek pásztorációja rájuk volt 
bízva, többnyire a németekből kerültek ki. Az első áldozat 
maga a ház főnöke, P. Ambler volt. Neki már 1704. elején el 
kellett hagynia Magyarországot éspedig Rákóczi rendelkezése 
szerint a  határig menlevéllel és kuruc kísérettel, hogy útközben 
bántódása ne lehessen, azután pedig Morvaországon át mehetett 
Bécsbe, vagy ahová tetszett neki. Vele tartott egyik laikus test
vér is, aki kisegítő minőségben csatlakozott hozzá. Mindkettő
nek meg volt engedve, hogy az útra szükséges pénzt, ruhát és 
apróbb tárgyakat is magukkal vihessék. Ezzel a jogukkal éltek 
is s azon tudatban indultak el Selmecről, hogy a menlevél bir
tokában s a kuruc kíséret mellett nem érheti őket baj. Ám mi 
történt ? Akiknek biztonságukról gondoskodni kellett volna, 
útközben azok támadták meg őket, minden tárgyuktól megfosz
tották s a zsákmányon megosztozkodtak. Tizenhármán voltak 
a kísérők s a kifosztásra vezetőjük Mednyánszky Miklós, 
Ocskay brigadéros titkára adta meg a jelet. Így vesztett el a 
páter 26 forintot. Elvették még óráját, breviáriumát, palliumát 
és egyéb tárgyait összesen 96 forint értékben, de legjobban saj
nálta szentbeszéd gyűjteményét, melyet fáradságos munkával 
hosszú éveken át írt össze s mint maga bevallja, ezt sokkal 
jobban fájlalta, mintha 1000 forintot vesztett volna el. Társától 
is 33 forint értékű tárgyakat idegenítettek el.122

P. Ambler elmondhatta a Selmecen maradtaknak : longus 
est post me venientium ordo ! Valóban így is lön. Nem telt bele 
félév s a felkelés többi gyanúsítottja szintén a fekete listára 
került. Bercsényi 1704. júl. 27-én már arról értesíti P. Berzeviczyt, 
hogy ura rendeletéből a felvidéki német nemzetiségű jezsuiták
nak kivétel nélkül távozniok kell. Ez Selmec- és Beszterce
bányán részben már meg is történt. Mivel azonban e két város 
arról értesítette, hogy a bányászoknak szükségük van német 
ajkú lelkipásztorokra, azért arra kéri, hogy haladéktalanul küld
jön e két helyre olyan magyar jezsuitákat, kik németül is 
beszélnek.123 Ez a hír nem hatott Berzeviczyre az újdonság 
szomorú ingerével, hiszen a két házból már értesült a történ

122 Epistolae Soc. Jesu in Hung. II. k. 5. 1. Szittyay-gyüjt.
123 Orsz. Levéltár : Acta Cam Soc. Jesu. Irreg. mise. fasc. 3.1704. jul. 27.
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tekről, ismerte a protestánsok engesztelhetetlenségét, hiszen 
székében beszélték, hogy rövid időn belül az összes jezsuiták
nak távozni kell, Nagyszombatot is el kell hagyni, mert a fel
kelők azt tervezgetik, hogy az egyetemet a pálosok vezetésére 
bízzák.124 Egykönnyen mégsem akarta feladni a küzdelmet s 
tiltakozott az ellen, hogy társait minden kihallgatás és ítélet 
nélkül menesszék az országból. Ezt annál jogosabban tehette, 
hiszen a jezsuiták sem álltak törvényen kívüli állapotban, akik
kel szabad préda gyanánt lehetne elbánni, mivel az 1687. évi 
országgyűlés kimondta róluk, hogy a Társaságot törvényileg 
meghonosítóknak, tagjait pedig a magyar szent Korona tagjai
nak s a magyar állam polgárainak tekinti.125 126 Igaz, hogy a moz
galom vezetői ezt az országgyűlést semmisnek, határozait pedig 
érvényteleneknek tekintették, de ez még nem jelentette azt, hogy 
valóban ilyennek is kellett volna tekinteni s Berzeviczy egész 
jogosan hivatkozhatott törvényes jellegükre és tiltakozhatott a 
kiutasítások ellen. Bercsényi — úgy látszik — ezt nem vette tőle 
jó néven s elég élesen megírta neki, hogy ne tréfálkozzék vele 
s ne írogasson neki komédiákat. Ha nem tudják vagy nem 
akarják felismerni az ő jótéteményeit, megteszi azt. hogy a 
világi papok hiányában más szerzetekhez fordul s ezek tagjait 
küldeti el a felvidéki városokba és falvakba a hívők gondozására 
s a Társaság önmagának tulajdonítsa, hogyha megfosztja azt 
még a javadalmaitól is.120 Felszólította tehát újból, hogy anél
kül, hogy a bécsi provinciális ilyen irányú intézkedését bevárná, 
tüstént küldjön két-három pátert Selmecre és Besztercebányára.127

Berzeviczy látta, hogy itt nincs helye az alkudozásnak, 
viszont azt is érezte, hogy a disponálás joga nem őt, hanem 
a provinciálist illeti meg. A Társaság érdeke megkívánta, hogy 
valamit tegyen s ezért házi gyűlésre hívta a nagyszombati 
atyákat, ahol úgy döntöttek, hogy Berzeviczy a pozsonyi és a 
győri kollégiumok rektorait kéri meg, hogy kisegítés címén küld
jenek egy-két pátert, akiket otthon nélkülözni tudnak. így került 
P. Bonaperger, P. Nartl és M. Harter az említett két városba.128

A németesség vádja miatt kapka ki útlevelét Berthóty 
Ferenc, Rákóczi biztosától az eperjesi rendház főnöke, P. Kolb 
János is. Az ment a rovására, hogy a császári örökös tartomá
nyokból származott s tiltakozott az ellen, hogy a rendházat a 
protestánsoknak adták át s ezért 1705. jún. 18-án 6 fegyveres kuruc 
kíséretében szekérre ültették s „ott maradt társai s a nép áldása

124 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. consult, pag. 2—3. 1704.
125 V. ö. Velics László : i. m. II. f. 142. 1.
126 Orsz. Levéltár : Acta Cam, Soc. Jesu. Irreg mise. fase. 3. Seinpte 

1704. jul. 31.
127 Nemz. Múz. Tod. kvtr. Lib. cons. pag. 3. 1704.
128 Nemz. Múz. : Tod, kvtr. Lib. consult, pag. 3. 1704.
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között“ távozott Lengyelországba.129 Anélkül, hogy tovább foly- 
tatnók a kiutasítottak névsorát, lezárjuk e szomorú eseményt 
azzal a jogos alappal bíró megjegyzéssel, hogy a Rákóczi-hadak 
által megszállott területeken alig akadt oly város, hol a jezsuiták
nak rendházuk volt, honnan egy-két páternek már a szécsényi 
gyűlés előtt ne kellett volna eltávozni.

Mindez előrevetette árnyékát, hogy a  jezsuitáknak nem 
lesz többé nyugtuk, hiszen innen és onnan is egyre riasztóbb 
hírek érkeztek. így Lipótvárról is, honnan arról panaszkodtak, 
hogy a kurucuk a templom ezüst kegytárgyait magukkal vit
ték.130 Az ilyen esetek s a további bántalmak kikerülése végett 
elhatározták, hogy P. Szelendi és P. Jurkovics személyesen 
keressék fel a fejedelmet, mondják el neki a Társaság üldözte
tését s kérjenek tőle hathatós védelmet. Igen ám, könnyű volt 
ezt elhatározni, de végrehajtani annál nehezebb, mikor csak 
katonai útlevéllel lehetett az elfoglalt területeken mozogni, ezt 
pedig jezsuitának nem igen adtak. Jurkovics enélkül is útnak 
indult, azonban hamarosan vissza kellett fordulnia azon figyel
meztetéssel, hogy ne folytassa útját, mivel a mostani kellemet
lenség — valószínűleg a  Bohus-eset — miatt nem nyer elnézést, 
ellenkezőleg mint kém gyanúba keveredhetik.131

A mozgási szabadság korlátozására, mint jellemző példát, 
felhozhatjuk Sennyey István generális levelét is. aki pedig a 
legjobb akarattal viseltetett velük szemben s mégis így kényte
len értesíteni Berzeviczy pátert : vettem az Kegyelmed levelét 
Egerbe menendő két jezsúitának passusa miatt. Mivel pedig 
Eger még most sincs az mi fejedelmünk Hevességében, azért 
azon két személyre passust ki nem adtam : sőt intimálom Kegyel
mednek, se az ellenség földjére, se pedig onnét erre mifelénk 
senki ne szándékozzék, mert passust nem adok, ha pedig enél
kül jár, kárát magának tulajdonítsa. P. Szörényi is valóban reá
vett Posonbul való kijövetelivel, holott nem Posonbul, hanem 
Grácbul jött ki, kirül köllött volna engem is informálnom gemine. 
Másként ha ad loca proxima az ilyen mutatio volna, azután 
mindenfelé elmehetnének a jó jezsuiták, Quod est contra omnem 
mentem nostri Cels. Principis.132

Ha a fejedelem szándéka ellen volt, hogy még a közel 
fekvő helyeken is szabadon mozoghassanak, akkor életűk az 
internáltakétól nem sokban különbözött. Ebből a lealázó és kel
lemetlen helyzetből mindenáron szabadulni akartak és mert a

129 Ruby József: Λζ eperjesi kir. kát. főgimnázium története alapításá
tól a jezsuita rend eltörléséig (1673—1773). Eperjesi főgimnázium Értesítője 
1888—89. 27. L

>30 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. consult. 1704. pag. 9.
131 U. o. pag. 14.
132 Orsz. Levéltár : Acta Cam. Soc. Jesu. Irreg. mise. fase. 3. Bazin 

1704. okt. 31.
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hurok egyre összébbszorult nyakuk köré, azért újabb kísérletet 
tettek, hogy felkeresik a fejedelmet, átadják neki panaszos me
morandumukat s orvoslatot kérnek rá. Elsősorban azt kívánták, 
hogy szabadon érintkezhessenek a bécsi provinciálisukkal, 
ugyanígy levelezhessenek római generálisukkal, a tagok áthe
lyezésének Ausztriából Magyarországba és viszont innen oda 
ne legyen akadálya, továbbá a kincstár vállalja magára a 
trencséni s a többi szükségben levő házaknak, nemkülönben a 
konviktusoknak, szemináriumoknak és a kollégiumoknak az el
tartását.13'* A memorandum átnyujtására most P. Dubrovszkyt és 
újból Szelendit szemelték ki.

Rendi szempontból e kívánságok egész természeteseknek 
látszottak, de tekintetbe véve az akkori körülményeket, merészek
nek, mikor a meglevő németeseket még csak megtűrni sem 
akarták. S miért volt szükség a kincstár támogatására? Egy
szerűen azért, mert azt tartották róluk, hogy javadalmaikat „a 
tisztelendő klérusnak és a  hazában levő más szerzeteknek a 
kisebbségére és kárára“ szerezték s ezért lefoglalásukat már 
akkor megkezdték. Itt ismét sorra vehetnők az egyes kollégiumo
kat s rezidenciákat s aligha találnánk egy-kettői, hol javaikban 
is meg ne rövidítették volna őket. Az esetek halmozásának el
kerülése végett, elég, ha megemlítjük a legnagyobb birtokállo
mányaik sorsát s még egy-két kirívóbb példát, hogy meggyő
ződjünk arról, miként forgatta ki őket a Rákóczi-felkelés jogos 
birtokaikból.

A nagyszombati kollégium és egyetem eltartását a túróéi 
prépostság javai szolgálták ; ugyanitt a  szeminárium költségeit 
a bozóki apátság fedezte ; a szakolcai kollégiumot a bányai 
javadalom, míg a kassait a mislyei prépostság tartotta fenn. 
Mindezek birtokában a  Társaság jól felszerelt iskolákat vezethe
tett és a magyar kultúrának hosszú időkön át vezető tényező
jévé lett. Jogos birtoklását nemcsak a királyi rendeletek és 
országgyűlési végzések szentesítették, hanem a százados birtok
lás s a közvélemény elismerése is. Most azonban, hogy meg
indult a felkelés s a protestánsok tág teret nyertek a különböző 
követelésüknek, azért ezeket a birtokokat sem hagyták szó nél
kül, hanem azon ürügy alatt, hogy mások jogos megkárosításá
val jutottak hozzájuk, zár alá helyezésüket kérték mindaddig, 
míg az országgyűlés másként nem rendelkezik róluk. Ez csak
hamar megtörtént s néhol bizony erőszakos módon. Erre nézve 
például szolgálhat a  bányai birtok. Ennek lefoglalásával Ottlikot 
bízták meg, aki Domanszky János ispán jelentése szerint a 
jezsuitákat minden további nélkül eltávolította a jószág igazga
tásától, sőt P. Pécsy Ferenc jószágkormányzót egyenesen kitil
totta onnan. Utána az állatállományt Ozorra hajtatta s a birtok 
használható ingóságait a táborába hordatta. Egyik alvezére, 133

133 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. consult, pag. 7. 1704. szept.
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Omaszta Miklós pedig meghagyta a jobbágyoknak, hogy a föld- 
munkálással hagyjanak fel s így a birtok két éven át szántatlan 
és vetetlen maradt.134

Az ilyen eljárás, amellett, hogy nem bírt jogi alappal, a 
jezsuitákat azzal a komoly veszéllyel fenyegette, hogy vállalt 
kötelezettségeiknek nem bírnak megfelelni. Érthető, ha igazság
érzetüket bántotta s a jogi érvek egész arzenáljával ostromol
ták Bercsényit és Rákóczit, hogy e birtokorzásoknak vessenek 
véget. 1704. júliusától kezdve a nagyszombati házi tanácskozá
sokon, mint visszajáró rém, állandóan szerepel ez a pont : a 
kollégiumi javak ügyében Bercsényihez, vagy Rákóczihoz kül
dendők hol P. Berzeviczy, hol P. Jankovics, hol pedig más 
atyák, azonban egészükben megmenteni nem tudják.135 Később 
már csak arra kérik Bercsényit, hogy legalább a még el nem vett 
„kevés majorbeli jószágukban“ maradhassanak meg, hiszen a 
nagyobbakban úgy is megfogyatkoztak, „censust“ pedig nem 
kapnak, így még akadémiáik fenntartása is nehézségekbe 
ütközik.136 Sikert azonban itt sem érnek el, mert a róluk való 
döntés a legközelebb összeülő szécsényi gyűlés számára van 
fenntartva. Énnek ellenére sem adják fel iskoláikat. Bizonyára 
ebben az a gondolat vezette őket, hogy a mozgalom úgysem 
tart örökké, talán győzelmes befejezése sem lesz, így aki helyén 
maradhat, annak nem szabad azt elhagyni, hanem a 
sanyarú körülmények közt is folytatni kell a munkát s ideig
lenesen kölcsönökből kell fedezni a mutatkozó hiányokat.137

Ha már elvesztek az apátsági és prépostsági javak, itt a 
felkelők védhették magukat legalább azzal a jogi fikcióval, 
hogy ezek közbirtokok voltak s mint ilyeneket nyugodtan lehe
tett konfiskálni, annál is inkább, hisz lépten-nyomon hangoz
tatták, hogy a jezsuiták nem egyenes úton jutottak hozzájuk. 
Ám ott voltak tisztán a magánszemélyektől eredt adományok, ezek
kel szemben sem voltak kíméletesebbek. Az eperjesi rendházuk 
1700. július 31-én megkapta Kollonich bíborostól Mochnya, 
1702-ben pedig Kajata nevű helységet. Amikor 1704. decem
berében a kurucok bevonultak a városba, fegyveres erővel fog
lalják el a jezsuita templomot és rendházat s nemcsak a neve
zett két falut veszik el tőlük, hanem még szőlőbirtokaikat is, 
amelyek ugyancsak magánadományok voltak.138 Ugyanez tör
tént Szakolcán is, hol Öltük lefoglalta s a protestánsoknak jut
tatta oda Pálffy Katalinnak, lllésházy István feleségének vég- 
rendeletileg a jezsuitákra hagyott házát és ennek tartozékait.

134 Orsz. Levéltár : Acta Cam. Soc. Jesu Irreg. Collég. Szakolc. fase. 2.
135 Nemz. Máz. : Tod. kvtr. Lib. consult, pag. 2. ; 8—14., [.Egyet.' kvtr. : 

kézirattára : Kaprinay-gyüjt. 42. k. 289. 1.
130 U. o. Kaprinay-gyüjt. 42. k. 267. 1.
437 Nemz. Máz. : Tod. kvtr. Lib. consult. 1705. pag. 13—14.
138 V. ö. Ruby József : i. m. Eperjesi Értesítő 1888—89. 25—26. 1.
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Okul erre azt hozták fel, hogy a jezsuiták nem akarták átadni 
a bányai lutheránusoknak a plébánia kertjét, egy kelyhet és 
az egyik lutheránusnak Bangyának járó 10 forintot. Erre maga 
Szakolca városa lépett közbe s kijelentette, hogy a kertet fel
ajánlották a megfelelő összegért, azonban nem fogadták el. A 
kelyhet is átadták a bányai lutheránusoknak, ők pedig a lel
készüknek, ez azonban nem akart róla elismervényt adni. 
Bangyának is megfizetik a 10 forintot, ha ehhez való jussát 
bebizonyítja.139 De nem hagyták szó nélkül a jezsuiták sem. 
Rákóczihoz intézett beadványukban arra kérték, hogy e javakat 
származtassa vissza, mert ezek jogilag a kollégiumot illetik s 
nem az eretnekeket. Ha szó lehetne elidegenítésükhöz, úgy 
ezek elsősorban az Illésházy örökösöket illetnék, feltéve, hogy 
ők még mindig tévhitben élnének, de visszatértek az orthodox 
vallásra s ők is megerősítették Pálffy Katalin hagyatékát. Ottlik- 
nak semmi törvényes támpontja nem volt, ellenben annál több 
nekik. Ök Szakolcán élnek s vagyonukhoz ragaszkodnak, miért 
is kérik a fejedelmet, hogy annak visszaadását rendelje e l140 
Egyelőre erre is várni kellett, míg lezajlott a szécsényi gyűlés.

E kikapott néhány példa, amely a szécsényi gyűlést meg
előző időre vonatkozik, bár belenyulik az azt követőbe is, 
szomorúan mutatja, hogy mennyire nincs igaza Mályusznak., 
mikor örvendezve írja, hogy Rákóczi Magyarországa vallási 
tekintetben túlhaladt a barokk felfogáson. Elvetette a barokk 
vallási fanatizmus sugallta gondolatokat, szakított a földesúri 
jog majesztétikus elvével, hogy helyettük érvényre juttassa a 
toleranciát és az egyén meggyőződését respektáló felfogást.141

Még nyomatékosabban hangsúlyozza ezt a szécsényi 
gyűlést követő időkre vonatkoztatva, midőn így ír : a Rákóczi
kor tehát két lehetőség közül választhatott. Az egyiket a régi 
barokk valláspolitika, a  másikat az új, a  linzi béke képviselte. 
Megszabadulva az egyoldalú bécsi nyomástól, a magyarság az 
életérdekének megfelelő megoldást az újhoz való csatlakozásban 
találta meg. Nem a protestáns túlsúly nyers ereje érvényesült. 
A buzgó katolikus Rákóczit, a  jezsuiták neveltjét, aki naponta 
misét hallgatott, ájtatosan résztvett a körmeneteken, foga
dalmához híven, fogságból szabadulása emlékére, minden hétfőn 
böjtölt, hogy élete végén egyedül a vallásból merítsen vigaszt, 
erőszak nem kényszeríthette volna a protestánsoknak kedvező 
döntés meghozatalára. Őt egyház- és kultúrpolitikájában a 
a magyarság érdekének felismerése és a  magyar műveltség 
iránti vonzalom vezette ; ezért vette hathatós védelmébe a 
református főiskolákat is. Állásfoglalása, lelke mélyéből eredt 13
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meggyőződése mutatja éppen a  legvilágosabban, hogy a vallási 
problémát eddig is csak a bécsi hatalmi politika mérgesítette 
el s így mintegy magától értetődött, hogy annak hatása meg
szűnvén, az egyetértés is — a kort évtizedekkel megelőző 
mértékben — helyreállott. Annyira mindkét fél ragaszkodott 
ugyan a nagyhatalmi aspirációihoz, hogy vita nélkül nem mon
dott le jogi előnyeiről, a küzdelem azonban csak országgyűlési 
disputákra korlátozódott. Szécsényben tehát Rákóczi közvetíté
sével rövid vita után katolikusok és protestánsok „barátságos 
egyezségre léptek“. Kifejezetten és határozottan félretolták a 
földesúri jogot és a  vallás szabad gyakorlásának elvi állás
pontjára helyezkedtek. Ennek a  felfogásnak az életben való 
érvényesítésére a megyékbe háromtagú bizottságokat küldöttek 
ki — tehát katolikusok, reformátusok és evangélikusok egy
aránt képviselve voltak bennük —, utasításul adván nekik, 
hogy törekedjenek arra, hogy a  „jó harmónia és atyafiúi szeretet 
inducáltassék, s ha addig valami viszálkodás volt, az kigyöke- 
reztessék“. E szép szavakat a  bizottságnak így kellett tetté 
váltani : Ahol — vegyes vallású faluban vagy városban — 
kétséges volt, hogy melyik egyházat illeti meg a  régi templom 
és iskola, ott a lakosságot össze kellett számolni s azután a 
többség kezére kellett adni az épületeket. A kisebbség részére 
azonban haladéktalanul telket kellett kijelölni, hogy ott új 
templomot, parókiát és iskolát építhessen fel. A lakosság előtt 
ki kellett továbbá hirdetni, hogy mindenki saját papjának 
tartozik dézsmát adni, továbbá, hogy a  harangot egyformán 
lehet használni, temetésnél minden felekezet saját szokását 
követheti, a kórházakba pedig valláskülönbség nélkül kell a 
gyámoltalanokat felvenni.142

Helytállók-e ezek a  megállapítások s nincsenek-e túlságo
san a szépítés prizmáján át levetítve, hogy ezáltal megszólal- 
tatójuk mindenképpen eljusson kedvenc végkövetkeztetéséhez, 
kimondottan a Rákóczi-kor, valójában pedig a protestáns vallás 
türelmi gondolatának a  leszögezéséhez ? Ha már eddig is két
kedve hittünk e gondolat gyakorlati érvényesülésében, s erre 
minden alapot megadott a Rákóczi-felkelés valláspolitikájának 
addigi vonalve zetése, még inkább megdöntik e helytelen fel- 
fagást azok a z események, amelyek a szécsényi gyűléstől 
kezdve játszód jak le a katolikus és protestáns ellentétek 
kiegyenlítésében1.

A szécsényi VI ariikulus
Az 1705. évi szécsényi gyűlést, akárcsak megelőzően a 

gyöngyösi értekezletet, majd követően a miskolci és rozsnyói 
tanácsüléseket, s végül az 1708. évi pozsonyi országgyűlést,

142 U. o. 56—57. 1.
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kétségtelenül a vallási kérdések foglalkoztatták a legnagyobb 
nyomatékkal. A legkritikusabb pont az egyes templomok oda
ítélése mellett a jezsuiták sorsáról való döntés volt. Amit 
Mályusz Rákóczi katolikus hithűségéről és buzgóságáról mond, 
abban nem lehet nézeteltérés. Ellenben nem érthetünk vele 
egyet, midőn azt állítja, hogy Rákóczit nem kényszeríthette az 
erőszak a protestánsoknak kedvező döntés meghozatalára. 
Felfogásának már az eddig tárgyalt események is szögesen 
ellentmondanak, ugyanígy a még tárgyalandók is, amit az 
ő egyébként éleslátású szeme csak azért nem vett észre, mert 
nem akart meglátni. Ha Rákóczit szüntelenül nem zaklatják a pro
testánsok, akkor miért lobbantotta szemükre, hogy miért kínoz
zák s miért akarják keresztre feszíteni? S miért vádolta őket 
Bercsényi, sőt még Withworth is? Bizonyára nem azért, mert 
csendesen viselkedtek, hanem, mivel addig békétlenkedtek, 
míg céljaikat el nem érték.

Erre különösen alkalmas például szolgálhat a szécsényi 
gyűlés. Merő tévedés azt hinni, hogy a felekezetek, még szaba
tosabban kifejezve, a katolikusok hatalmi aspirációikról, jogi 
előnyeikről küzdelmüket csupán az országgyűlési disputákra 
korlátozva mondtak le s Rákóczi közvetítésével rövid vita után 
katolikusok és protestánsok barátságos egyezségre léptek. Van 
egy egykorú leírásunk, melyben a következőket olvashatjuk: a 
fejedelemnek már a gyűlés kezdetén tapasztalnia kellett, hogy 
az akatolikusok hallatlan vakmerőséggel és hihetetlen kitartással 
léptek fel s teljes hévvel, sőt féktelenséggel követelték, hogy 
alábbi követeléseiket haladék nélkül teljesítsék, nevezetesen, 
hogy 1. felekezeteik mindenütt szabad vallásgyakorlatot nyer
hessenek ; 2. bizonyos számú templomot megkapjanak még az 
esetben is, ha azt valamikor a katolikusok építették s annak 
jelenleg is birtokában vannak, feltéve, ha a kérdéses, város 
vagy helyiség lakosságának a többségét ők alkotják. Érvüket 
az első követelésre az 1606. és 1608. évi törvényekből merí
tették, melyek szerint II. Mátyás király a szabad vallásgyakor
latot kimondta, a másodikat pedig az 1647. évi békekötésre 
alapították, amikor viszont III. Ferdinánd rendelkezett úgy, hogy 
a protestánsok részére több mint 90 templomot kell átadni. Ez 
meg is történt, de idővel a katolikus földesurak valamennyit 
elvették a protestánsoktól s a régi birtokosaiknak szolgáltatták 
vissza. Ezen sérelmükkel most Rákóczi elé álltak s megfenye
gették azzal a kijelentéssel, hogy a császártól Ígéretet kaptak, 
amennyiben leteszik a fegyvert, vagy pedig fegyveresen átpár
tolnak az egyik Erdélyben állomásozó vezéréhez, Herbeville-hez, 
mindkét követelésüket nyomban teljesíti. Rákóczi fegyveres 
hadának protestáns részétől így megfenyegetve s megfélemlítve, 
nehogy ezek cserbenhagyják s a negyedére apadható katolikus 
seregével a megfelelő erőt ki ne bírja fejteni, bár szándéka
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ellenére s a klérus heves tiltakozása közben ráállt, hogy kíván
ságaikat teljesíti.143

Ez a tudósítás egymagában is elég perdöntő lehetne arra 
nézve, hogy Rákóczi nem szabad elhatározásából, hanem a 
helyzetadta kényszerből cselekedett. Ily módon kár őt a protes
táns vallásszabadság, vagy a  vallási türelem gondolatával glori- 
likálni, mert elhatározási és cselekvési képességét korlátok közé 
szorították. De ha a  fentebbi tudósítás tárgyilagosságát valaki 
kétségbe vonná, van módunkban még egyéb érveket is fel
sorakoztatni, amelyek alátámasztják az előbbit és igazat adnak 
saját felfogásunknak. Ha ugyanis a szécsényi tárgyalások oly 
rövid lélegzetű vitákra és disputákra szorítkoztak volna, mint 
ahogy Mályusz szeretné azt elhitetni, akkor érthetetlen, hogy 
miért kellett Rákóczinak négyórás beszédben csillapítani a 
tárgyaló rendeket, miért kellett állandóan felszólalni Telekessy- 
nek? Nem folyhattak a tárgyalások oly békés mederben, mikor 
Bercsényi is már türelmét vesztve, azt tanácsolta urának, hogy 
oszlassa fel a gyűlést és induljanak a háborúba ! Ezt a tanácsot 
— ismételjük — kockázatos lett volna elfogadni, hiszen 
Rákóczit könnyen elérheti az a  veszély, hogy protestáns hadai 
csakugyan magára hagyják, ha követeléseiket nem teljesíti. 
Viszont „a barátságos egyezségre“ csak úgy volt remény, ha a 
katolikusok engednek. Ezek a  lehetőség határáig védték ősi 
jogaikat, megtették még azt is, hogy a tárgyalás hevében 
eltávoztak a gyűlés színhelyéről, a  Borjúpástról, s a ferencesek 
kolostorába vonultak, hogy ezzel is kifejezést adjanak nem
tetszésüknek s külön vitassák meg érdekeiket.144 Eljárásuk 
hasztalan volt, mert a protestánsok hajlíthatatlanul kitartottak 
amellett, hogy addig nem tágítanak, míg vallási jogaikat ki nem 
vívják oly értelemben, ahogy azt kívánták.

Rákóczi nagy dilemma elé került : ha teljesíti követelésü
ket, rést üt katolikus lelkiismeretén, ha visszautasítja, kockára 
teszi politikai vállalkozását, hiszen számolnia kellett azzal, 
hogy ez esetben a  protestánsok beváltják fenyegetésüket. Ő 
tehát kénytelen-kelletlen az előbbit választotta, s felkelésének 
sikeréért feláldozta katolikus vallása és egyháza érdekeit. A 
világi katolikus rendek, bár nehéz szívvel, de ugyancsak 
követték őt, csupán a  klérus nem tudott megnyugodni s zajos 
jelenetek után azzal a  feltétellel esküdött hűséget, hogy kikötötte 
katolikus egyháza érdekeinek megóvását,145 ennek azonban 
nem sok gyakorlati jelentősége volt.

143 Status Rel. Catholicae in Regno Hung. Anno 1706. Epist. Soc. Jesu 
in Hung. II. k. Szittyay-gyüjt.

144 Szécsényi ferences zárda. — História domus, sive conventus Szécs. 
Fratr. Min. S. P. Francisei. pag. 8. V. ö. König Kelemen : Hatszázéves feren
ces élet Szécsényben (1332—1932) 201—202. I.

14 5  Márki S. : i. m. II. 381. 1.
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Ha eme egyetemesebb jellegű kérdésben is kárt vallottak 
a katolikusok, mennyivel inkább a jezsuita kérdésben, hiszen 
itt nem várt más megoldásra, minthogy formailag is kimondják 
annak szentesítését, amit részben már eddig is végrehajtottak. 
S ha Rákóczinak engednie kellett fentebb, mennyivel inkább 
itt, amikor a jezsuiták ellen még elemibb erővel tört elő a 
szenvedély. Róluk csakugyan most is a sine me de me elve 
alapján döntöttek. Bár az 1687. 20. törvénycikke alapján a 
magyar szent Korona tagjaivá lettek s mint ilyenek, az ország- 
gyűlés részesei, a szécsényi gyűlésre mégsem kaptak meg
hívót. Ezen méltán kifogásolható eljárást maga Bercsényi tette 
szóvá azon előkészítő bizottsági ülésen, mely Rákóczi elnöklete 
alatt, Bercsényi, Telekessy, Kürtösi, Mérey, Szirmay, Premer és 
Spátai részvételével folyt le. Kijelentette, hogy vannak birtokaik, 
tehát úgy tekintendők, mint nemesek s ezért helyük van az ország- 
gyűlésen.146 Maguk is számítottak a meghívásra s készülődtek a 
megjelenésre, hiszen nagyon jól tudták, hogy végleges sorsuk 
itt fog eldőlni. Mikor azonban látták, hogy nélkülük akarnak 
dönteni róluk, tanakodtak, hogyan lehetne ezt megelőzni. Fel
merült az a terv, hogy levelet írnak a fejedelemhez, melyben 
pártfogását kérik. Ezt azonban csakhamar elvetették, miután 
jól tudták, hogy nagyon sok értelme és eredménye nem lenne. 
Szóbakerült az is, hogy memorandumot nyújtanak át neki, 
de ez sem kecsegtetett több reménnyel. Főcéljuk az volt, hogy 
a gyűlésen jelenhessenek meg s ott védjék magukat az ellenük 
szórt vádak és támadások ellen. De ki lenne erre a  feladatra 
alkalmas? Először Berzeviczyre gondoltak, majd Szelendire, 
Pécsyre, végül Fabiankovich János-ra esett a választás, akihez 
még P. Ladiszlaoszky János szakolcai rektornak kellett csat
lakozni.147

A két páter a  védelem teljes apparátusával jelent meg a 
diétán, de mi haszna volt, mikor kintrekedtek és szóhoz sem 
jutottak. Már a tanácsülés (1705. szeptember 30.) is úgy tárgyalt 
róluk, hogy megmentésükre gondolni sem lehetett. Az egyetlen 
védőjük tulajdonképpen Telekessy volt, aki Rákóczi azon fel
szólalásával szemben, hogy a jezsuiták javai a klérust illetik 
meg s nincs ellene, ha ezek ismét a papság tulajdonába kerül
nek vissza, kijelentette, hogy a jezsuita javadalmak részben a 
bencéseké és cisztercieké, részben pedig a premontreieké 
voltak s így nem igen hiszi, hogy a világi papság kapná meg 
azokat éppen azért legjobban szeretné, ha megmaradnának 
mostani birtokosaik kezében. Rákóczi erre azzal felelt, hogy e 
három szerzet elenyészett s így nem lehet másé, csak a világi

146 Egyet. kvtr. : Kézirattár : Kapr.-gyüjt. 75. k. 3. sz. : Discursus, qui 
fuit in Conventu confoederatorum Hungáriáé Statuum ad Szecheny anno 1705. 
antequam conderetur art. 6. de Socictate Jesu ejusque bonis fundationalibus.

147 Orsz. Levélt. : Acta Cam. Soc. Jesu. Irreg. Collég. Szakolc. faso. 2·
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papságé. A protestáns tagok ellenezték még ezt a  megoldást 
is, azzal érvelvén, hogy e javakat az ország közszükségleteire 
kell fordítani Erre mondta valaki : ergo nostri filii fiant bubulek? 
Rákóczi ezt az aggodalmat eloszlatta azzal, hogy ettől nem kell 
tartani, hiszen a magyar ifjúságnak a jezsuiták előtt is voltak 
kiváló oktatóik és nevelőik a  pálosok és domonkosok szemé
lyében s őket most is meg lehet bízni a  tanítással. Kapóra 
jött ez a lutheránus Szirmay Andrásnak, aki a jezsuiták tönkre- 
tételéte jónak látta azt a légből kapott hírt is megemlíteni, 
mintha a, pápától bizonyos levelek érkeztek volna, amelyek 
szerint Őszentsége is azt akarta volna, hogy a jezsuitákat 
űzzék ki Magyarországból. Ezt Bercsényi is olyan hírnek tekin
tette, melyre alapítani nem lehet ; szerinte a Társaságnak hár
mas alapja van, melynél fogva Magyarországon megteleped
hetett : 1. a jezsuita rend is kolduló szerzet, amennyiben tagjai 
három napon át koldulni szoktak; 2. vannak javadalmai és 3. 
hagyatéki birtokai következésképpen úgy kezelendők, mint 
nemesek, helyük van az országgyűlésen s mint a többi rendek
nek, nekik is le kell tenni a szövetségi esküt. De mivel ezt a 
provinciális, illetőleg a generális engedélye nélkül meg nem 
tehetik, csak abban az esetben űzhetők ki, ha valóban nem 
tennék le az esküt, itt szokatlan durvasággal aposztrofálva 
őket, biztosra vette, hogyha ezt megtudják, nemcsak az esküt 
teszik le, hanem még a provincia kettéválását is szorgalmazni 
fogják.

Ezután szóba kerültek a birtokügyek s ugyancsak Ber
csényi kérdezte meg, vájjon a turóczi javadalom a nagyszom
bati kollégiumhoz, vagy pedig az akadémiához tartozik-e? Erre 
vonatkozólag eltértek a vélemények. Megvitatták azt is, hogy 
valamennyit száműzzék-e, vagy pedig egyik részét megtartsák-e 
s ha az utóbbi mellett döntenek, mely helyeken és hány jezsuitát 
tűrjenek meg ? Ezek eltartására meg lehetne nekik hagyni a 
turóczi javadalmat. Egyeseknek ez sem tetszett, ezért azt aján
lották, hogy felesleges őket javadalommal gazdagítani, hanem 
menjenek koldulni, ha már kolduló szerzet a Társaság. Kol
dulni és tanárkodni — vetették oda mások — lehetetlenség ! 
Hát akkor, ismételték az előbbiek : menjenek ki az országból ! 
No és mi lesz a kollégiumokkal és iskolákkal, kérdezte az egy
két jezsuitapárti? Tanítsanak itt a világi papok, legalább is a 
könnyebb tárgyakat tanítsák s ha a jezsuiták nélkülözhetetle
nek, úgy a nekezebb tárgyak vállalására közülük is meg kell 
hagyni néhányat, volt a válasz.148

Eddig tart a tanácsülés megbeszélése, melynek eredménye 
az lett, hogyha a jezsuiták az ausztriai provinciától el nem 
szakadnak és a confoederatiora a szabadság kivívásáért egye
sült országos rendek szövetkezetére meg nem esküsznek, men

148 Egyet. kvtr. : Kézirattár : Kapr.-gyüjt. 75. k. 3. sz.
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jenek ki az országból, de ha le is teszik az esküt, csak két 
kollégiumra szoríttassanak, a német jezsuiták pedig kivétel nél
kül hagyják el az országot.149 Ennek megfelelően határozott 
róluk az országgyűlés, amikor VI. t.-cikke gyanánt kimondta, 
hogy mindazok a javak, amelyeket a szerzet megalapításakor 
az iskolák, kollégiumok, akadémiák és szemináriumok fenntar
tására hivatott alapítványokon kívül a tisztelendő klérusnak és 
a hazában levő más szerzeteknek kisebbségére és kárára 
az ausztriai háznak törvénytelen uralkodása által maguknak 
adományoztattak, tőlük elvétetvén, régi egyházi birtokosaiknak 
visszaadassanak. Továbbá, hogy a szerzet tagjai egyedül az 
ifjúság oktatására s bizonyos helyekre szoríttassanak ; akik a 
német nemzetből valók és németesek, az országból kimenni 
kényszeríttessenek. A szerzet bennmaradó tagjai, szerzetük 
igazgatása tekintetében az osztrák tartománytól négy hónap 
lefolyása alatt végkép elszakadván, maguknak nemzeti főnököt 
eszközöljenek ki, különben a szövetséges ország részeiben ezek 
sem maradhatnak meg.150

E törvénycikk előbb javaik tekintélyes részétől fosztja 
meg őket, utána azt követeli, hogy szakadjanak el a bécsi 
provinciától s csatlakozzanak a szövetkezett rendekhez, minden 
bizonnyal azért, mivel a nevezett provinciával való közösséget 
a felkelésre nézve veszedelmesnek tartotta. A Társaságra nézve 
súlyos feltételű határozatnak a kimondása és törvényerőre való 
emelése nem ütközött nagyobb nehézségekbe. A törvénycikk 
ellen jóformán csak Széchenyi Pál kalocsai érsek, Sennyey 
István erdélyi kancellár, Pyber László c. püspök és Pongrácz 
Imre esztergomi kanonok szólalt fel. Ez utóbbi főképen azt 
nehezményezte, hogy mi lesz az ifjúság oktatásával és nevelé
sével, ha száműzik a jezsuitákat? Rákóczit szintén nyugtalaní
totta ez a kérdés, de a kockát elvetette s így a jezsuitákat 
nem tudta megmenteni. Mint a szövetkezett rendek vezérlő 
fejedelme megesküdött arra, hogy a haza érdekét mindenben 
előmozdítja, az országos határozatokat nemcsak maga tartja 
tiszteletben, hanem másokkal is megtartatja. A rendek több
sége pedig kimondta a delendumot a jezsuitákra s kötelessé
gének tartotta, hogy ez végrehajtassék.

Természetesen a jezsuiták és akik ragaszkodtak kozzájuk, 
nem hagyták annyiban a dolgot, hanem megindították a moz
galmat, hogy a rájuk nézve sérelmes és jogtalan határozatot 
hatálytalanítsák. Elsőnek Széchenyi Pál interveniált érdekükben, 
de kérése elől azzal tért ki a fejedelem, hogy a jezsuiták sorsa 
most már a szenátus kezében van, ő nem tehet semmit, ellen
ben be kell vérniok az 1706. januárjában összeülő miskolci

149 Szabó Adorján : i. in. 15. 1.
150 Horváth Mihály : i. m. VI. 400. 1. 1.
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tanácsülést, hogy a végszót ez mondja ki róluk.151 Ha már 
Széchenyi tekintélye sem volt elég, hogy megmentse őket, 
mennyivel kevesebb lehetett a" reménye Fabiankovichnak, aki
ben a jezsuita szólt a jezsuitákért. Ladiszlavszkyval kihallgatá
son jelent meg a fejedelemnél s tisztelettel kérte, hogy ne 
engedje rendjüket a számkivetésbe s adassa vissza a Társaság 
birtokait, mint a nagyszombati kollégiumhoz tartozó túróéi pré- 
postság javait s a szakolcai kollégium bányai, a nagyszombati 
szeminárium bozóki jószágait. Rákóczi ezeknek sem felelhetett 
mást, minthogy forduljanak az országos rendekhez s mikor 
ismételten ostromolták kéréseikkel, azzal iparkodott megnyug
tatni őket, hogy csak az igazságot fogja szolgálni és sohasem 
cselekszik a jogrend ellen.152

Tanácsát megfogadva, kérésükkel külön megkeresték a 
katolikus rendeket. De ugyanakkor az országgyűlés egyetemét, 
sőt újból Rákóczit is. Berzeviczy megbízásából sorra írtak fel 
a túróci prépostság, a bányai és a bozóki javak ügyében s a 
jogi érvek hosszú sorával bizonyítgatták, hogy azoknak jogos 
birtokosa nem lehet más, mint csak a Társaság. Szavuk és 
érvük azonban a pusztába hullott s a rendek óhajára Berzeviczy 
megkapta Rákóczi feleletét a VI. artikulus kíséretében, hogy a 
jezsuiták necsak tudomásul vegyék a határozatot, hanem ahhoz 
alkalmazkodjanak is.lj3 Eszerint nekik, ha nem akartak teljesen 
gyökértelenné válni Magyarországon, le kellett tenniük a szö
vetségi esküt, de legfőképpen az osztrák provinciától kellett el- 
szakadniok. Sem az egyiket, sem a másikat maguktól nem 
tehették. Ami az elsőt illeti, arra nézve a nagyszombati házi- 
tanács kimondta, hogy nem teljesíthető, amennyiben ellenkezik 
az V. kongregáció 89. dekrétumával. Ezt, mint mondták, tudatni 
fogják a magyar urakkal is.154

A provincia kettéválasztása előttük sem látszott oly lehe
tetlennek, de mégsem oly könnyű feladatnak, mint Rákócziék 
elképzelték. A fejedelem kívánságait közölték római generálisuk
kal, Gonzalez Thyrsus-szal, jelezvén azt is, hogy a feltételek 
elfogadása institutumaik ellen van.15:j Hogy most már Rómában 
miként döntenek, az nem tartozott rójuk. Rákóczinak azonban 
nem akarták ily nyíltan megírni a valót, ellenkezőleg készséget 
mutattak, hogy feltételeit hajlandók teljesíteni. Erre vall egyik 
levelük, melynek írója eképpen igyekszik őt kiengesztelni : meg
vallom, hogy közülünk néhányan már a háború kezdetén súlyos

1*1 V. ö. Kazy : i. m. 172. 1.
152 V. ö. Szabó Adorján : i. m. 16. I.
153 Egyet. kvtr. : Kézirattár : Hevenesy-gyüjt. 8. k. 92—94. 1. Litterae 

Francisci Rákóczi ad P. Berzeviczy S. J. rectorem Tyrnaviensem datae. 1705. 
V. ö. még u. 0 . Kapr.gyűjt. 42. k. 251—57. 1.

154 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. consult. 1705. pag. 15.
155 U. o.
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okokat szolgáltattak Nagyságodnak a jogos méltatlankodásra, 
de még többen voltak, akik szóval és tollal melléje álltak és 
most sem hiányoznak, akik imádkoznak érte és azért, hogy 
az ország szerencsés körülmények közé kerüljön vissza. A 
továbbiakban arra kéri, hogy függessze fel a tagok kiutasítását 
s ígéri, hogy Isten dicsőségének a szolgálatán kívül mással 
nem törődnek. Türelmet kért, mivel érintkezésbe lépnek a 
generálissal, hogy a provincia szétválásának az engedélyét ki
kérjék.150 P. Gonzalez azonban 1705. decemberében meghalt 
s így e kérdésnek az elintézése egy ideig függőben maradt.

E szomorú eseményt is közölték Rákóczival, arra kérvén 
ismét, hogy legyen hozzájuk türelemmel, míg az új generálist 
meg nem választják. De akadt hatalmas pártfogójuk, hat fel
vidéki vármegyében is. Névszerint Pozsony-, Nyitra-, Trencsén-, 
Túróc-, Árva- és Liptómegye terjedelmes feliratot156 157 intézett a 
fejedelemhez, melyben a Társaság országos érdemeire hivat
kozva arra kéri, hogy száműzése és javainak elkobzása ügyé
ben hozott végzést töröltesse el. Rákóczi érezte, hogy a tör
vénycikk kimondása nem volt a legszerencsésebb, különben 
válaszában nem nyilatkozott volna oda, hogy maga is fél a 
kártól, ami a jezsuiták száműzésével bekövetkezik. Veszedelem 
fenyegeti ezzel — úgymond — nemcsak a katolikus egyházat, 
hanem végveszély a tudományt és az iskolákat s bűntelen kell 
bünhődniök a rendben élő magyar tagoknak is. Elismeri a 
jezsuiták kiváló érdemeit, azonban — a protestáns nyomástól 
kényszerítve — mégis csak azt hangoztatja, hogy a jezsuiták 
is pótolhatók.158

Tulajdonképpen ez volt Rákóczi válasza a hat megye 
kérelmére, nem pedig az a pamílettízű irat, mely Responsio 
Francisci Rákóczy, Anno 1706. ad Supplicationem sex Comi- 
tatuum protestantium contra Religiosorum S. Jesu Patrum ex 
Hungária proscriptionem 159 címet viseli s amelyet történetírásunk 
egy része neki tulajdonított. Anélkül, hogy e helyen külön 
részleteznek a benne foglalt gyalázkodó vádakat és támadásokat, 
elkoptatott meséket és sikamlós történeteket, lehetetlennek tart
juk, hogy ezek Rákóczi tollából eredtek volna. Hitelességüket 
már Katona is kétségbevonta, sőt egyenesen hamisítványnak 
jelentette ki,160 már csak azért is, hiszen 1784. előtt ismeretlen 
volt, ekkor adta ki egy névtelen, állítólag a bécsi császári könyv
tár kézirattárából. Igen ám, csakhogy Denis Mihály, akkori 
könyvtárnoknak 1784. május 1-én kelt levele szerint ott ezt a 
kéziratot nem bírták fellelni, de a  kutatás másutt sem bírta

156 Egyet. kvtr. : Kézirattár : Kapr.-gyüjt 34. k. 45G. 1.
157 Tartalmi kivonatát közli Zsilinszky M. i. m. IV. 203—4. 1.
158 Egyet. kvtr. : Kézirattár : Kapr.-gyüjt. 34. k. 466. 1.
159 Szövegét közli Zsilinszky M. : i. m. IV. 206—25. 1.
160 V. ö. Katona István : História Critica 37. k. 402—9. 1.
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megtalálni, így kézenfekvő a feltevés, hogy a Responsio apokrif 
irat. Ezt hiszi Márki is, mert a  jezsuiták részéről nem talált rá 
utalást, amint ennek mi sem tudtunk nyomára jutni. Lehetet
lenségnek tartja, hogy a jezsuiták szóba ne hozták volna, midőn 
ismételten Rákóczihoz fordultak s különösen, mikor 1707. május 
8-án az esztergomi érsek előtt tiltakoztak kiűzetésük ellen.161

De ha feltételezzük — amire ugyan semmi alapunk nincs 
— hogy mégiscsak 1706-ban íródott volna, akkor is a szerző
ségtől mentesítenünk kell a fejedelmet. Eltekintve a jezsuitákra 
szórt durvaságoktól és ízléstelenségektől, csupán a 10 pontban 
foglalt feltételekre utalunk, melyek teljesítéséhez kötötte a válasz
irat ittmaradhatásukat, már ez is kizárja, hogy Rákóczi lett 
volna az egésznek akár a sugallmazója, akár pedig a  meg- 
írója. A válaszirat engedményeknek nevezi a feltételeket, amiket 
csak azért tesz, hogy a kérelmező megyék kívánságait, 
amennyire lehet, a közérdekkel összeegyeztesse. Ezek szerint 
meg kellett volna ígérniök, hogy lemondanak ingatlan javaik
ról s megelégesznek azzal, hogy meghatározott számú tagjaik 
a közpénztárból fizettessenek ; hogy iskoláikat, akadémiáikat és 
gimnáziumaikat, melyek az ifjúságra nézve mindmegannyi gya
korló iskolái a kémkedésnek, odahagyják ; hogy gyóntatni nem 
fognak ; hogy leveleiket csak rendes posta útján, közönséges 
betűkkel írják, hogy amit az akatolikus honfiak legfőkép sür
getnek, a negyedik fogadalmat eltörlik, amellyel a pápának 
engedelmességet s az eretnekek kiirtását (?) fogadják stb.162 
E feltételek rövid kivonatát is iparkodtunk durva körítéseitől 
megszabadítani s csupán a lényegét adni. Első elolvasása is 
meggyőzhet bárkit, hogy Rákóczi hithű katolikus lelke távol 
állott ilyesmitől, hanem csak azok gyárthatták, akár korábban, 
akár későbben, akik esküdt ellenségei voltak a jezsuitáknak.

Ha ők a becstelenségnek oly kiáltó példái lettek 
volna, mint ahogyan a  Responsio bemutatja őket, tisztán lehe
tetlen, hogy Széchenyi Pál a közeledő miskolci gyűlésre való 
tekintettel ismét közbevesse magát érettük s kérje (1706. január 
20-án) a fejedelmet, hogy in justis et licitis mutassa irántuk a 
maga gratiáját, hadd imádkozzanak szívesen a fejedelem dol
gainak s úgy szegény nemzetünknek szerencsés előmeneteléért.163 
S az is lehetetlenség, hogy e válaszirat után a  Társaság meg
bízásából P. Cseles és P. Pahy meg mertek volna jelenni a 
nevezett gyűlésen, hogy érdekeiket védelmezzék. Hisz legjobb 
esetben itt szóba sem álltak volna velük, hanem sorsukat 
hagyják a feltételek által megszabott úton lebonyolódni. Már 
pedig mi történt velük? Károlyi Sándor 1706. február 4-iki fel
jegyzése szerint : második prepozíció volt az jezsuiták instan

161 Márki S. : i. in. Π. 403. 1.
162 V. ö. Zsilinszky M. : i. m. IV. 221—23. 1.
163 ü. ο. IV. 205. 1.

281



tiája, kiknek is provinciálisok (generális helyett 1) meghalása 
miatt, válaszok nem jöhetett, hogy elszakadhassanak az 
ausztriai provinciától. Azért adatott nekik respiriuirwmég két 
hónap, a lma febr. anni huius.161 Február 9-ről pedig ezt olvashat
juk a fejedelemnél tartott tanácskozás eredményéről : az jezsuiták 
is sok consideratióra nézve hajtassanak ki az országbul és az 
jószáguk adassanak azoknak, akiké volt s az többi azoknak, 
kik helyettük iskolákat fognak tanítani és erigálni. Ezen utolsó 
reflexiót repróbálván az szenátus, suspendálíatott úgy, hogy az 
ausztriai provinciáiul elszakadván, ha mikben excessusok vol
tának,, corrigáltassanak és emendáltassanak.16"

Érdekessége a Károlyi-tudósításnak, hogy meg sem említi 
a Responsió kíméletlen vádjait és kemény feltételeit, amiket 
alig hallgatott volna el, ha azok valóban elhangzottak, vagy 
leíródtak volna. Nehéz elképzelni, hogy ezeknek visszhangjuk 
ne lett volna a miskolci gyűlésen, már pedig itt csupán a 
provincia kettéválásához kötötték itt maradhatásukat s általános
ságban még csak azt kívánták, hogy az excessusokat korrigál
ják és emendálják. Zsilinszky az egész Responsio-ügynek 
azzal vet véget, hogy szerinte a felső vármegyék legalább lát
szólag elfogadták a fejedelemnek jóakaratu válaszát, de Berze- 
viczy Henrik a magyarországi összes jezsuiták nevében tilta
kozott a rendnek Magyarországból való kiűzetése ellen.164 165 166 Ez 
a megoldás így nagyon egyszerű, csakhogy nem födi egészen 
a valót. Nem a Reponsiot fogadták a  megyék „látszólagos“ 
megnyugvással, hanem Rákóczinak fentebb vázolt feleletét, de 
ezt sem úgy, hogy még egyszer el ne jártak volna nála a 
jezsuitákért. Berzeviczy tényleg többször is tiltakozott, de egy
előre még a miskolci gyűlés után sem a száműzetés generális 
foganatosítása, hanem annak kimondása ellen. Erre most még 
nem is volt szükség, hiszen Miskolcon 2 hónapi haladékot 
kaptak s így a száműzetés tiltakozására csak 1707. május 8 án 
került a sor, amikor a felkelők a VI. artikulusnak érvényt sze
reztek. Ekkor valóban felemelték a jezsuiták tiltakozó szavukat 
az esztergomi érsek előtt, ezt azonban nem szabad akár 
Rákóczi fiktiv válasziratával, akár pedig a miskolci gyűléssel 
kapcsolatba hozni.

A Társaságra egyelőre az a kötelesség háramlott, hogy a 
két hónapi határidő alatt a provincia kettéválasztását keresztül
vigyék. S ha kezdetben vonakodtak is ettől, most azonban, 
mikor látták, hogy itteni sorsuk egyre komolyabbá vált, ők is 
komolyan tették meg a lépéseket, hogy e feltételnek megfelel
jenek. S ha ennek ellenére sem sikerült, az nem rajtuk múlott, 
hanem oly tényezőkön, amelyek az ő hatáskörükön kívül álltak

164 Gróf Károlyi-család Oklevélt. V. 385. 1.
165 U. ο. V. 389. 1.
166 Zsilinszky M. i. m. IV. 225. 1.
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S a magyar jezsuitáknak kellett hozzájuk alkalmazkodni nem pá
dig megfordítva. Az ő szempontjukból a lehető legrosszabbkor 
következett be Gonzalez halála is. Okvetlenül be kellett várniok 
a legközelebbi generális káptalant, hogy az elhalt helyébe meg
válasszák az utódot s vele a  tárgyalást megkezdhessék. Rómá
ból azt az értesítést kapták, hogy a választás 1706. március 
17-én lesz meg s ezért újból kérték Rákóczit, hogy nyújtsa ki 
a határidőt.16' Ugylátszik, az új generális, P. Tamburini 
Michelangelo hajlott arra, hogy önálló magyar tartomány alakul
jon s ilyen irányban a legkomolyabban haladtak a tárgyalások. 
A nyár folyamán P. Cseles egyik társával, Pécsy Ferenccel már 
Bécsbe utazott, hogy az ottani provinciálissal, P. Resgalli 
Ferenccel megbeszélje a kettéválás módozatát. A magyarországi 
rész első vizitátorának is Cselest nevezte ki a  generális.

Két hónap azonban mindenképpen rövid volt arra, hogy 
ezt a fontos kérdést befejezéshez lehessen juttatni. A jezsuiták
nak tehát arra kellett kérni Rákóczit, hogy adjon további hala
dékot, viszont ellenségeik szorították, hogy a két havi idő 
letelt, ne üljön fel a további bíztatásoknak, hanem teljesítse 
esküvel vállalt kötelességét. S hogy nyomatékot adjanak eme 
sürgetésüknek, tűrték és nem bánták, hogy megismétlődjenek 
azok az esetek, miket Nagy-, Felső- és Selmecbányán már 
láttunk. P. Akay István megbotránkozva írja (1706. február 23.) 
Erdődy György grófnak : rettenetes dolog, hogy az kálvinista és 
lutheránusság mindenütt praevaleal.. . Irtózásra való dolog, kit 
írnak Eperjesrül, hogy az P. Jezsuita uraméktól erővel elvevén 
az templomot, az oltáron levő boldogságos Szűz képét kivesszőz- 
tették vénasszonyok által, mondván ereggy ki Marinka, már 
elégh üdeigh itten laktál és gané közé ásták, de másnap ugyan
csak az oltáron találták, az honnan egy mocsáros rút, mély 
vízbe vetették, de ismég az oltáron másnap találkozott, kezében 
lévén nagy vessző, mellyel a  csudatevő kép fenyegette az be
járó kálvinista eretnekséget, kik is megijedvén visszaadták az 
templomot. Hogy is várhatnánk — sóhajt fel a levélíró — Isten 
áldását országunkban, mikor máshol is megismétlődnek ilyen 
esetek amire Csallóköz egyik falúját említi meg.168 Rákóczi látva 
a protestánsok engesztelhetetlenségét, hogy ezt némileg csillapítsa 
néhány rendházat újból feloszlatott, hol a tagok többsége 
németes érzelmű hírben állott.

így esett áldozatul most a zsolnai rezidencia, melynek 
lakóit, számszerint 14-et 1706. szeptember 30-án 3 kocsira rak
ták s azután az est szürkületében, hogy minél kisebb feltűnést 
keltsen, a lengyel határ felé szállíttatták. Kíméletlenebbül bántak 
el a besztercebányiakkal. A kuruc katonák nem várva be

!67 Nemz. Múz. : Tod. kvtr. Lib. consult. 1706. pag. 21.
168 Nemz. Múz. : Thaly-hagyaték 1389/5 föl. lat. 470. 1. Egyéb eperjesi 

durvaságokra nézve 1. még Ruby József i. m. 29. 1.
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Schmidegg megérkezését, előbb bekerítették a rendházat, majd 
kapuját kiemelve sarkaiból berontottak s a még korábbról ott 
maradt jezsuitákat kikergették s a házat teljesen feldúlták. A 
város kapuit azonban zárva tartották, nehogy a jezsuiták 
elmenekülhessenek s mikor már Schmidegg is megérkezett, 
összefogdosták és a rendház udvarába terelték őket s az itt 
várakozó szekerekre felültetve névszerint P. Dományi András 
házíőnököt, P. Boza Mihály minisztert és még a többi 10 tagot 
a szó szoros értelmében kihajtották a városból.169 Sorra követ
kezett ezután a lőcsei, ungvári és eperjesi rendházak kiürítése 
és az ott lakó jezsuiták kiutasítása. Templomaikat a protes
tánsok kapták meg s ha az eperjesit a kálvinisták nem is 
merték birtokba venni, annál inkább a lutheránusok. Ok már 
kevésbé féltek a csodatevő Mária-kép haragjától. Mindez intő
jel akart lenni a jezsuiták számára, hogy így jár valamennyi 
kollégiumuk és rezidenciájuk, ha a feltételek teljesítésével 
nem sietnek.

Ezen újabb csapások igen megrendítették őket, de még 
mindig nem adták fel a reményt, hogy a rendet mégis csak 
sikerül valahogy megmenteni Magyarországon. A látszat azt 
mutatta, hogy most már Rákócziban sem bízhatnak ; őt ellen
ségeik annyira körülfonták, hogy szinte tehetetlen volt velük 
szemben. A fentebbi házak megszűntetésével s a kiutasítottakkal 
kapcsolatban az itt maradtak nem tehettek mást, mint ismétel
ten tiltakoztak. De bár megindult a lavina rájuk, mégis volt egy 
horgonyuk, amibe bizton belekapaszkodhattak s ez egyeseknek 
és közületeknek megható ragaszkodása, mely ebben a legvál
ságosabb időben is kitartott mellettük. Ha a fejedelmet szünet 
nélkül ostromolták a protestánsok, nem maradtak nyugton a 
katolikusok sem, akik viszont arra kérték, hogy ne törjön pál
cát egykori nevelői felett s ne szolgáltassa ki őket egészen az 
ellenség oktalan szenvedélyének. A sok kérvényezők között, 
főképpen három érdemel említést. Az egyik Nagyszombat város
tanácsa volt, mely levelében így esdekel kedvelt szerzetes pap
jaiért : a nagyszombati Jézus-társaságra kimondott számkivetés 
olyan fájdalommal töltött el bennünket, hogy vigasztalásra 
szorulunk : ezt pedig Kegyességedtől várjuk, akihez alázatosan 
folyamodunk : és mi nagy bizodalomra gerjedve reméljük, hogy 
ugyanaz a kéz mely sebet ütött rajtunk, meggyógyítja fájdal
munkat és az egész város szomorúságát eltöröli. Maga a jám
borság, mely a Társasággal saját száműzetését látja, azt kéri 
Kegyességedtől, elődeinknek ősi vallása, — mely városunkban, 
mintegy főhelyén, számtalan jámbor gyakorlatok közt a Jézus 
Társaságtól emeltetve örült és szabadon örvendezett, — hévvel 
könyörög ne engedje Kegyességed, hogy annyi különös római

169 Orsz. Levéltár : Acta Cam. S. J. Irreg. Miscell. fase. 3.
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kegyelem, vagyis szent búcsújárás, ami naponként elkövetett 
bűneink büntetésének váltságául alapítva, annyi könyörgés, 
melyek az ájtatosság növelésére és az Isten haragjának a 
kiengesztelésére oly alkalmasak, de főleg a  magyarok nagy 
úrnőjének, országunk Pátronájának a  tisztelete Jézus Társaságá
val együtt városunkból elvitessek és így az régi dicsőségét 
elveszítse, a nép üdvössége pedig az örök veszedelem vál
ságába jusson. De a  jó tudományok is az ország díszére és 
fenntartására Magyarországba éspedig elsősorban városunkba 
a polgárok valódi szerencséjére Jézus Társasága által behozatva, 
igen nagyon kérik Kegyelmességedet és azért könyörögnek, 
hogy őket ápolóik száműzetésével az ország legnagyobb kárára 
ne engedje elveszni. Nincs más amit még ezekhez adhatnánk, 
csak ismételjük kérésünket és Kegyességedet Megváltó Krisz
tusunk sebeire és érdemeire, az ő szentséges Szűzanyjára, 
mind arra, ami Kegyességednek kedves és drága, kérjük hogy 
ha a mi óhajtásunk a  tudomány és a  vallás kívánsága meg
indítja Kegyességedet, ne engedje városunkat a jámborságot 
és a jó tudományokat sebeikben sínylődni, a  római Egyház 
oszlopát ledöntvén, a  katolikus vallást megdönteni.170 E levél 
nem maradt hatástalanul, amennyiben Rákóczi levétette a nagy- 
szombati kollégiumot az eltörlendő házak listájáról s reményt 
gyújtott a  rettegő jezsuiták szívében, hogy lesz még hely, honnan 
a nagy orkánzúgás után ismét kitavaszodhatik az élet. Ugyan
így szállt síkra értük Rozsnyó városa is arra kérve a fejedelmet, 
hogy ne zavarja ki őket Rozsnyóról, hiszen ide az esztergomi 
érsekek telepítették meg őket ; fundációjukon kívül egyéb 
jószáguk nincs ; lelkiismeretesen dolgoznak a templomban és 
iskolában, hol nem egy előkelő gyermek nyeri tőlük oktatását 
és nevelését. Rákóczi Rozsnyónak már kitérő választ ad (1706. 
november 13.) ; azzal hárítja el magától a felelősséget, hogy a 
határozatot a confoederált státusok hozták s ő ezt meg nem 
változtathatja.171

De Rákóczi bizalmasai közt is akadt egy ember, aki fel 
mert szólalni érdekükben s ez nem más, mint Sennyey István, 
Erdély kancellárja volt. Levelét (Kassa 1708. szeptember 8.) 
sokoldalúsága miatt érdemesnek tartjuk változatlanul leközölni. 
Kegyelmes Uram ! Az itt nyavajgó jezsuiták in procinctu van
nak ugyan az országbul való kimenetelre, tegnap mindazon
által oly híre jött az P. Rectornak, hogy már az magyarországi 
provinciának az Ausztriától való divisiója és mindenekben

170 Eredetije latinul Kazy F. : i. m. 174. 1. Magyar szövege : Horváth 
Zoltán : A nagyszombati kát. érs. főgimnázium története. Nagyszombat. 1895. 
37—38. 1.

171 Egyet. kvtr. : Kézirattár : Hevenesy-gytijt. 8. k. 153. 1.
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leendő independentiája resolváltatott s megengedtetett volna 
mind az Generálisoktól s mind az udvariul s P. Cseles pro 
totaliter independenti ab akis provincialibus, provinciális decla- 
ráltatott volna az Generalistul. Mely dolog ha így volna, eleget 
tevén az Confoederatio legnagyobb kívánságának, az országbul 
való kimenetelre nem volnának méltók. Sőt mint némelyeknek 
discursusából collimalom, ha ugyan különben nem lehetne az 
Confoederatiót is letenni, készek volnának, csak regulájuknak, 
melyeknek megtartására hittel obstrictusok, ne praejudikáljon, 
lelköket és Istenöket avval meg ne sértsék. De másként is, hogy 
ebben a dologban csekély opiniomat Nagyságodnak alázatosan 
most is megjelentsem, valamint ezelőtt is egy-néhányszor meg
mondottam, megvallom most is, országunkból való kimenetelöket 
praecipitálni nem javalloin, mert ami, mindenekfelett legnagyobb 
ratio, soha úgy nem ratiocinálkodhatunk, se nem mesterked
hetünk, hogy ily hirtelen kimenetelekkel az Istennek tisztelete 
ne minualtassék, az Cath. religió nagy fogyatkozást ne szenved
jen és az eretnekség nagy szarvat ne emeljen és előmenetelt 
ne vegyen, egyszersmind hazafiaknak is tanításokban nagy 
csorba ne essék. Melyeknek eltávozíatására ámbár ugyan vétet
tek volna is valaha annyira valót, vagy most is vétenének, kit 
én megvallom nem tapasztaltam bennök, talán még mások is. 
De mégis illendőbb volna fogyatkozásukat más modalitással 
corrigálni és hogy többször afféléktől abstrahálják magukat, 
mógyát feltalálni, hogy sem mint az felől megírt ratiókra nézve, 
mind bűnöset, ha van köztek olyan mind ártatlanját az Hazábul 
kiözni s másként is tarthatni attul, hogy ha Istenünknek tisz
teleti diminutióját nem ponderáljuk ő Szent Felsége is ne 
diminuálja ezen mostani munkánkban eddig mutatott nagy 
kegyelmességét. Az külső katolikus potentatorok is, adja Isten 
ezen kimenetelöket másra ne magyarázzák (kit ellenségünk s 
még az kiűzött megkeseredett jezsuiták is másra magyarázván 
velek könyen elhitetnek) meg ne vonják eddig hozzánk mutatott 
affectiojokat.

Kire nézve kérem nagy alázatosan Nagyságodat az meg
írt s jobb rátiókra nézve is, méltóztassék ezen kimenetelek iránt 
másként gondolkozni. Igazán írom Kegyelmes Uram, már az 
acatholikusoknak az nagyjában egynéhánytól hallottam, akiknek 
nem tetszik ezen dolog, sőt a minap egy ugyan kért, hogy 
írjak Nagyságodnak iránta s micsoda praedikamentumban kever- 
tetünk mi katholikusok, hogyha csak mi fogunk okoztatni 
kimenetelek iránt, bölcsebben megítélheti Nagyságod nálamnál. 
Hogy Nagyságodat ezen unalmas levelemmel búsítom, Nagy
ságodat követem ugyan nagy alázatosan, mindazonáltal Istenem
hez elsőben s Cath. religiomhoz mindenekfelett való köteles
ségem, egyszersmind Hazámnak javára célzó csekély opiniom 
kéntelenítetvén írnom, ezt Nagyságodnak elhittem, legalább jó 
szándékomért nem neheztel meg Nagyságod reám érte. Kívánom
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szegény hazánk szabadságára tarcsa Isten Nagyságodat számos 
esztendeig friss, jó egészségben.1 72

Ezek szerint Sennyey elsősorban a közérdeket : a katolikus 
egyházat és a magyar hazát tartja szem előtt, mikor azt ajánlja 
urának, hogy ezt a  száműzetést ne „praecipitálja.“ Tart attól, 
hogy a jezsuiták kimenetelével a  katolikus religió nagy fogyat
kozást szenved, az eretnekség pedig szarvat kap az előmene
telre, de nem utolsó érve, hogy emiatt Isten Őszent-Felsége ne 
diminuálja eddig mutatott kegvelmességét s megtörténhetik az 
is, hogy ezért a külföldi katolikus hatalmak szintén megvonhat
ják a felkelés iránt mutatott affectiójukat. Rámutat arra is, hogy 
távozásukkal nagy csorba esik a hazafiak tanításán, amiért 
hazája kultúráját félti. Nem hiszi őket oly bűnösöknek, mint 
ellenségeik és sokan vannak, akik így gondolkoznak róluk. Még 
az akatolikusok közt is ismer néhányat, akiknek ez a dolog nem 
tetszik. Védelmükre felhozza még, hogy hallomása szerint a 
provincia szétválása megtörtént, az esküt is készek letenni, 
csak ezzel meg ne sérték regulájukat, lelkűket és Istenüket.

A jezsuiták nem vonakodtak megtenni mindazt, aminek 
teljesítése lelkiismeretükbe nem ütközött. A sok hajsza eleinte 
megtörte ugyan őket, de azután annál elszántabban mentek a 
maguk által helyesnek ismert úton. A ütköző pontokat kerülték, 
de viszont igazukat nem hallgatták el. A kassai kollégium nyíl
egyenesen megírta (1706. december 14.) : mi a Nagyságos feje
delmet hithű odaadással tiszteljük és az ő parancsait mind
abban, ami megengedett s a bűnnel összekötve nincs, készek 
vagyunk teljesíteni. De mindazzal, ami elébe vág a katolikus 
egyháznak, a szent kánonoknak, az egyetemes zsinatok ren
deletéinek, a római pápák határozatainak és mindezekkel ellen
tétben áll, így részünkre kiközösítés terhe alatt tilos, egyetérteni 
nem tudunk s az ellen a mindenható Isten és az ő szentjei 
előtt tiltakozunk. Hogyha erőnek-erejével utasítanak ki, aminek 
ellenállni nem akarunk és nem is tudunk, ügyünket a minden
ható Istenre bízzuk.1'3

A jezsuiták belefáradtak a sok kilincselésbe ; látták, hogy 
hiába vonul fel mellettük a magyar katolikus társadalom színe- 
java, tehát elkészültek a legrosszabbra. A nagyszombati kol
légium 1706. októberében tartott házi tanácskozásán már készen 
volt az a kinyomtatandó declarátió is, mely ország-világnak 
tudomására hozta, hogy a Társaságot ártatlanul űzik ki az 
országból.172 173 174 De míg ez meg nem történt, addig titokban tar
tották s azon fáradoztak, hogy a felkelők által kívánt provincia 
szétválása minél gyorsabb ütemben bekövetkezhessék. Ugyan
akkor, midőn letárgyalták a tiltakozás szövegét tényleg meg

172 Orsz. Levéltár : Acta Cam. S. J. Irreg. Coll. Cassov. fasc. 1.
173 Orsz. Levéltár: Acta Cam. Soc. Jesu. Collég. Cassov. fasc. 1.
174 ^Nemz.5 Múz. : Tod. kvtr. : Lib. consult, pag. 26.
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érkezett Pozsonyból az a hír, hogy a szétválasztás megtörtént. 
Elhatározták tehát, hogy Pyber püspöktől kérnek tanácsot, vájjon 
ő közölje-e ezt Rákóczival, vagy pedig ők maguk? Ugylátszik 
Pyber jobbnak látta, ha ezt maguk teszik meg s írtak is a feje
delemnek, ő azonban azt válaszolta vissza, hogy hiteles doku
mentumban mutassák be ezt neki, hogy hitelt nyerjen a kon- 
föderált rendek előtt is.17,1 Rákóczi e kívánságával a jezsuitákat 
a sarokba szorította, amennyiben a hír nem bizonyult valónak 
s a kért dokumentumot nem tudták felmutatni.

A provincia kettéválásából ugyanis sem most, sem pedig 
később nem lett semmi. Ebben azonban nem szabad tisztán a 
jezsuitákat elmarasztalnunk. Nem egészen helyes az a meg
ítélés, mely szerint minden, amit egyelőre ebben a kérdésben 
tettek, csak a  látszat kedvéért, szorultságból, a körülményekhez 
való kényszerült alkalmazásból történt. Egyelőre húzással-ha- 
lasztással, ellenfelük vádja szerint azen ürügy alatt, hogy a pro
vincia felosztása már folyamatban van, akartak kitérni a szö
vetkezett rendek követelései elől. Magát az elkülönülést sajátos 
szerzetesi álláspontjuk szerint, csupán kívülről jövő s rendi szer
vezetükbe ütköző illetéktelen beavatkozásnak tekintették, mert 
az osztrák provinciától és a nevezett provincia fejétől való el
válást rendi kánonaik a legszigorúbban ellenezték.176

Az nem szenved kétséget, amit egyszer már hangoztattunk 
is, hogy a  felkelés politikai parancsszavára nem volt nagy ked
vük engedelmeskedni s főképen nem, mikor az rendi szerve
zetüket érintette. De viszont, mikor látniok kellett, hogy innen 
nincs más menekvés, mint az osztrák rendtartománytól el
válni, akkor komoly igyekezettel, nem pedig húzással-halasz- 
tással próbálták a szétválást nyélbe ütni. Nekik a Magyarorszá
gon való maradás többet jelentett, semhogy azt az unióhoz 
való görcsös ragaszkodással kockáztathatták volna. Ezt felis
merte Tamburini is ezért megadta az engedélyt a kettéválás
hoz. De a  nagyobb érdekek szemmeltartásával nem ellenezte 
Resgalli sem.1'1 S hogy mégis megakadt éspedig azon a pon
ton, mikor azt hitték, hogy már megoldódott, az a még nagyobb 
hatalom, a  bécsi udvar közbelépésének tulajdonítandó.

Amint Lipót hűséges támaszait látta a jezsuitákban, azon- 
képpen utódja I. József is. Amikor értésére jutott a szécsényi 
VI. artikulus meghozatala s a Társaság viszontagságos élete, 
levelet intézett (1705. október 8.) P. Bischoff Engelbert gyón- 
tatójához, melyben a következőképpen vigasztalta fenyegetett 
magyar rendtársait : nálam nem szorul különösebb bizonyításra

175 U. ο. V. ö. még: Orsz. Levéltár: Acta Cam. Soc. Jesu. Collég. Tyrn. 
fase. 1.

176 Szabó Adorján : i. m. 24—25. 1.
17 7  ü. 0 . 24. 1.
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az a hűség és ragaszkodás, amit a Társaság irántam tanúsít s 
aminek legújabban oly fényes bizonyítékát adta, mikor vona
kodott a hűségesküt letenni a forradalmárok vezérének Rákóczi
nak. Bárcsak a jó égiek megmentenék attól, hogy Magyar- 
országból száműzetésbe kelljen mennie, de ha ez mégis bekövet
keznék, majd jogos fegyvereimmel telepítem vissza, a vesztes
ségeket és károkat bőségesen pótolom s hathatósan megvédem 
mindazok ellen, kik szembe fordulnak vele. Jól tudom, hogy 
Magyarország csak úgy lesz hűséges hozzám és Istenhez, ha 
Jézustársasága ott maradhat.178 József császár ezt elég biztosí
téknak tekintette arra nézve, hogy a jezsuiták még a legna
gyobb áldozatok árán is tartsanak ki mellette és se a hűség
esküt ne tegyék le, se pedig az elszakadást ne kívánják. Az 
előbbire feltétlenül nem is voltak hajlandók, de az utóbbinak 
a szorgalmazásában nem láttak felségvétséget. Tették ezt annál 
inkább, hiszen a magyarság közóhaja volt. Erről különben a 
császár is meggyőződhetett az 1708. évi pozsonyi országgyűlé
sen, ahol nemcsak a megjelent világi, hanem az egyházi ren
dek is kérték, hogy a provincia kettéosztását engedje meg. 
Nevükben Esterházy Pál szerkesztette meg a felterjesztést, amely
ben hangsúlyozta, hogy a  magyar provincia ugyanazokat a jo
gokat és kiváltságokat kapja meg, melyek osztatlan részese 
eddig az osztrák volt. Kitért még a Pázmáneumra is, kérvén a 
királyt, hogy ezt szintén a  magyar tartomány birtokába en
gedje át.179

Ezen az országgyűlésen a bécsi provinciálist P. Hevenesy 
Gábor képviselte. Ekkor már őt csakugyan hidegen hagyta a 
kettéválás gondolata, aminek oka kétségtelenül az volt, hogy a 
magyar jezsuiták száműzetése már rég megtörtént és így semmi 
értelmét nem látta, hogy azt továbbra is szorgalmazza. De míg 
ez be nem következett, addig rajta voltak, hogy sikerüljön, de 
a bécsi udvar ellenállt eme törekvésnek. Nem teljesítette ezt a 
pozsonyi rendek kívánságára sem, sőt nagy a valószínűsége 
annak, hogy P. Tamburini generálist is felszólította, hogy a 
kettéválás gondolatát egyelőre függessze fel. Erre vall a gene
rális 1709. június 28-án kelt levele, melyben értésére adja Res- 
gallinek, hogy a provincia szétosztását alkalmasabb időre kell 
elhalasztani s erre majd a  császárt is meg kell kérni.180 Az 
utóbbi nem jó néven vette, akik ezt a kérdést feszegették s 
azon magyar jezsuitákat, akik azt legjobban sürgették, a fel
kelés lezajlása után megdorgálásban részesítette.

Akik a jezsuiták ellen voltak, a történtek után igazolva lát
ták magukat, hogy az önálló magyar rendtartomány úgysem

178 Pannonhalmi Levéltár : Paintner-iratok 119 B. 8.
179 Egyet. kvtr. : Kézirattár : Hevenesy-gyüjt. XII. k. 329—30. I. V. ö. 

még Zsilinszky M. i. m. IV. 397. 1.
180 Wien, Hofbibliothek : M. S. Nr. 14823.
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fog megvalósulni s ezért Rákóczit nem szűntek meg zaklatni, 
hogy végre csináljon tabula rasa-t a jezsuita kérdésből. Maga 
is látta, hogy hiába vár s ezért megkezdte a végleges felszá
molást, de úgy, hogy az utolsó szót majd a rozsnyói gyűlés 
mondja ki. Az ellenséges áramlat mindent elkövetett, hogy a 
gyűlés a legkisebb mértékben se lágyuljon meg a jezsuiták 
iránt. Ámde a másik oldalon ott volt Bercsényi, aki házi káp- 
láni minőségben magával hozta P. Csetét is. Nagy része volt 
e kettőnek, hogy a jezsuiták ellenségei nem mindenben értek 
célt. De kitett magáért ismételten Sennyei is, aki csatlakozva 
hozzájuk, váltig kérlelte a fejedelmet, hogy szíve jobbik suga- 
latára hallgasson s necsak igazságos, hanem irgalmas is legyen. 
Ennek köszönhető, hogy a szenátus némileg eltért a szécsényi 
határozattól s feladta azt az elvet, ha a provincia ketté 
nem válik, valamennyi jezsuita távozzék az országból. Ehelyett 
1707. január 14-én tartott ülésen kimondta, hogy a nagyszom
bati és kassai egyetemek később megnevezendő tanárai helyü
kön maradhatnak azon feltétellel, hogy a jezsuita jellegüket 
megváltoztatva, csak mint világi paptanárok, papi ruhát viselve 
szolgálják a magyar tanítás és nevelés ügyét.181

Eme megszorítással Rákóczi módot adott arra, hogy né
hánynak mégse kelljen a vándorbotot a kezébe venni. Igaz. 
hogy ezzel csak a nagyszombati és kassai jezsuiták közül kiméit 
meg néhányat, később azonban belátta, hogy a jezsuiták nél
kül holtpontra jut az egész közoktatásügy, éppen ezért ki akarta 
terjeszteni ezen kedvezményt a még fel nem oszlatott házak 
tagjaira is. Sajnos ezzel a gondolatával megkésett.

Amikor Rákóczi belement a fentebbi határozatba, eleget 
akart tenni esküjének, de nem csukta be teljesen a jezsuiták 
elől sem az ittmaradás kapuját. Magyarországon így kellett cse
lekednie, de hogy nem szívesen és kizárólag a külső nyomásra 
tett így, azt bizonyítja erdélyi esete is. A száműzetés híre ide 
is eljutott s mikor Kolozsvárra érkezett, gróf Mikes Mihály arra 
figyelmeztette, hogy Pekri a jezsuitákkal szemben az erdélyi 
országgyűlésen a magyarországinak megfelelő végzést indítvá
nyozott. Erre mondta: Gróf uram, odaki a magyarok példáját 
ide alkalmaztatni nem lehet; mert mi a magyaroknak ura nem 
vagyunk, hanem elöljárójuk. Ittbenn parancsolunk, mint urak 
és nemhogy megengednénk, azoknak hántására végezzenek 
Erdélyben, sőt ha Isten továbbra boldogítja igaz ügyünket, odaki 
azokat is, akik kimentek és ha Indiáig bujdosnak is, vissza
hozzuk őket.182 E kijelentéshez nem szükséges kommentárt 
fűzni, mert önmagában is megvilágítja Rákóczi érzésvilágát az 
egész jezsuita kérdésben.

181 Szabó Adorján : i. m. 34. 1.
182 Márki S. : i. m. II. 405. 1.
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A száműzetés végrehajtása
Amíg a jezsuiták nem érezték annyira a jam proximus 

ardet Ucalegon valóságát, addig élt bennük némi optimizmus, 
hogy talán sikerül valami módon megúszni a VI. artikulus ve
szélyét. Ám több jel. mint pl. javadalmaiknak zár alá helye
zése, egyes rendtagoknak már addig foganatosított kiutasítása, 
több templomuknak az elvétele és barbár meggyalázása, néhány 
rendházuknak a kiürítése arra mutatott, hogy a felkelők nem 
hajlandók babra játszani s ez bizakodásukat meglehetősen le
csökkentette. Lassankint megérlelődött bennük az a szomorú 
tudat, hogy rendházaik elhagyása után, búcsút kell majd mon- 
daniok Magyarországtól is.

A nagyszombati kollégium házi tanácsának már 1705. 
novemberében foglalkoznia kellett azon hírrel, hogy Bercsényi 
biztosokat készül hozzájuk küldeni irományaik megvizsgálása s 
vagyonuk, értékeik összeírására. Hogy ezt kikerülhessék, meg
kérték Pyber püspököt, beszélné le a fővezért eme szándékáról, 
de a hír arra is intette őket, hogy mozgatható értékeiket könyv
táruk és levéltáruk becsesebb darabjait, pénzüket és egyéb kin
cseiket, úgy itt, mint másutt igyekezzenek biztosabb helyre el
rejteni. A jelen esetben még sikerült megmenekülniök az efféle 
zaklatástól, de a szécsényi gyűlés után napirenden voltak a 
templomosztó biztosok megjelenései és foglalásai. A jezsuiták
nak érdekében állt, hogy nehezen szerzett értékeik, templomi 
kincseik közül minél kevesebbet adjanak át az idegen kezébe 
s kitegyék azokat, mint nem egy esetben láttuk, a profanizá- 
ciónak. Ennek elkerülése végett a nagyszombati kollégium a 
templom drágaságait Pozsonyba szállította, hogy megkímélje 
azokat a kurucok prédálásától.183 Részletes lajstromunk van a  
Selmecbányái rendház elrejtett tárgyairól is. Szerepel itt a többek 
közt 1 nagy aranyozott, ezüstből készült mostrancia, 1 ugyan
ilyen fémből készült cibórium, 4 ezüst kehely, 5 ezüst patena, 
6 nagy 4 kisebb ezüst gyertyatartó, Loyolai szent Ignác és 
Xavéri szent Ferenc 1—1 ezüst szobra, 1 ezüst pacifikáié, ezen
kívül sok kisebb értékű egyházi kegyszer, pluviálék, kazulák, 
antipendiumok. velumok, dalmatikák, purifikatóriumok, azután 
ebédlői és konyhai felszerelések, ezüst evőeszközök stb.184 Ugyan
így mentették, ami menthető, a többi házak is.

Ez a  gondoskodás egészen indokolt volt, hiszen nemcsak 
a templomosztó biztosok károsították őket, hanem híre járt, hogy 
Rákóczi külön bizottságokat is szervezett, hogy ami még meg
maradt náluk, azt liquidálják, velük szemben pedig a kimon
dott száműzetést foganatosítsák. Tényleg a fejedelem a nyugati 
részekre báró Schmidegg Tamást, Huszár Józsefet, Bory Gábort

183 Nemz. Múz. ; Tod. kvtr. : Lib. consult. 1707. pag. 32.
131 Szittyay-gyűjt. : Epist. Soc. Jesu in Hung. D. 208. 1.
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és Kosztolányi Zsigmondot, a tiszai és északkeleti vidékre pedig 
gróf Szentioányi Lászlót, Orosz Tamást és Usz Ferencet küldte 
ki e feladat elvégzésére. A hozzájuk intézett (Érsekújvár 1706. 
augusztus 1.) megbízó levélben kitért arra, hogy mivel a jezsuiták 
a szécsényi gyűlésen hozott végzéshez mindeddig nem alkal
mazkodtak, azért nem maradt más hátra, minthogy az ország szö
vetséges részéből kimenjenek, vagy pedig kivezettessenek. Ennek 
végrehajtását a mellékelt instrukció értelmében az ő köteles
ségükké teszi és pedig oly módon, hogy e megbízatás kézhez
vételétől számított két hét leforgása alatt végezzék be feladatukat.185

A mellékelt instrukció 9 pontban összefoglalva részletes 
utasításokat adott a biztosoknak. Nevezetesen 1. amint bármely 
kollégiumba, vagy rezidenciába megérkeznek, hirdessék ki a 
tagoknak a szécsényi gyűlés róluk hozott végzését, mely szerint 
összesen hat hónapi haladékot kaptak, hogy a benne foglalt 
feltételeknek eleget tehessenek és mivel ennek nem feleltek 
meg, ezért rászolgáltak a  kivezettetésre. 2. Minden időhalogatás 
és mentség figyelembevétele nélkül ki kell előttük jelenteni, 
hogy a szövetkezett országrészeket hagyják el s ha ezt vona
kodnak megtenni, úgy papi és szerzetesi jellegük tiszteletben- 
tartása mellett ki kell őket a határra vezettetni. 3. Ha akad 
köztük olyan, aki hajlandó magára ölteni a világi papi ruhát s 
az artikulus feltételeinek megfelelni, az ilyent vissza lehet tar
tani, de Kassára kell küldeni, hogy ott várja be a további 
fejedelmi intézkedést. 4. Mielőtt útra kelnének az egyes házak 
elöljáróságától el kell venniök az anyagi javakat feltüntető és 
egyéb fontosabb iratokat és okmányokat. 5. Sorra kell venniök, 
de külön-külön a javadalmas és az alapítványi birtokokat s 
ezek úgy leltározandók, hogy kitűnjék, mely kollégiumhoz illető
leg rezidentiához tartoztak s kezelésük majd az esztergomi, a 
nyitrai és az egri káptalanra hárul. Osszeirandók az egyes 
családoktól eredt javak is, hogy ezeket vissza lehessen szár
maztatni az eredeti tulajdonosoknak. 6. Inventárium készítendő 
a kollégiumok, rendházak, templomok és kápolnák mindennemű 
ingóságairól, pénzeiről, kincseiről stb. is s ezen értékeket le 
kell pecsételni. 7. A távozók saját írásaikon és breviáriumukon 
kívül, semmi egyebet nem vihetnek magukkal s a biztosoknak 
gondjuk legyen arra, hogy a könyvtárból semmi el ne tűnjék. 
8. A rendi pénztárakból azonban a biztosok kiutalhatnak annyi 
költséget, amennyit az utazásra szükségesnek látnak. 9. Gondos
kodnak kell arról is, hogy útközben a legkisebb bántódás se 
érje őket, ezért a legközelebbi parancsnoktól kérjenek számukra 
katonai kíséretet.186 Ugyancsak az egyes jezsuita házak is kap

185 Orsz. Levéltár : Acta Cam. Soc. Jesu. Irreg. Collég. Cassov. 1706. 
fase. 1.

186 U. o. Acta Cam. S. J. Miscell. fase. 3.
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tak Rákóczitól íelszólítást, hogy a biztosok rendelkezéseinek 
engedelmeskedjenek.

E rendelkezések végrehajtásának augusztus közepe után 
be is kellett volna fejeződni, de sok olyan tényező játszott 
közre, ami még hónapokra kitolta a jezsuiták kitoloncoltatását. 
Láttuk már, hogy érdekükben számosán eljártak, hogy a fejedel
met meglágyítsák. Maguk a jezsuiták is újabb és újabb hala
dékot kértek. De nem siettek kivezetésükkel a biztosok sem. 
Ezek történetesen úgy lettek összeválogatva, hogy nagyobb 
részük a Társaság barátja volt, így nem igen siettek a fejedelmi 
parancs teljesítésével. Egyelőre azzal akartak időt nyerni, a  qui 
habet tempus, habet vitám alapján, hogy az instrukció világos 
rendelkezése ellenére több kérdést intéztek megbízójukhoz. 
Nevezetesen mely úton kísérjék őket a határig, kisebb, vagy 
nagyobb csoportban ? A kíséretben nekik is részt kell-e venni, 
vagy pedig csak a kirendelt katonaságnak? Személy szerint 
kiknek kell átadni az inventáriumokat ? Vájjon tisztán csak 
irataikat és breviáriumukat vihetik-e magukkal a kiutasított 
páterok ? S végül az útiköltséget miből fedezzék azon esetben, 
ha egyik-másik rendház kasszáját üresen találják?

Rákóczit ingerültté tették e kérdések s augusztus 19-én 
megírta a  biztosoknak, hogy ily ceremóniázással ne halogassák 
az időt. Azon az útvonalon kisebb csoportokban és csak katonai 
kíséret mellett kell őket útnak bocsátani, amelyen a legrövidebb 
idő alatt megközelíthető a határ, Az inventáriumokat azok a 
kanonokok kapják kézhez, a nevezett káptalanokból, akiknek 
erre megbízatásuk van. A páteroknál hagyhatók azok a köny
vek, más „aprólékok és dib-dáb portékák“, melyek a bibliothe- 
kákban regesztrálva nincsenek s a templom kollégium, vagy a 
rezidencia ingóságai közé nem tartoznak. Ha a házak kasszái
ban nem található pénz, úgy „viatikummal nem szabad őket 
terhelni, arra pedig — adja az utasítást tovább —, gondja 
legyen, hogy semminemű csalárdság által magukkal az collégium, 
vagy residentia javaiból gyűjtött pénz el ne vitessék.“ 187

Ennek birtokában a biztosok most már akadály nélkül 
megkezdhették volna, a felszámolás munkáját, azonban még 
mindig késlekedtek. Úgy látszik számoltak azzal ők is, hogy 
talán a  provincia szétosztása sikerül s így nem akartak feles
leges munkát végezni. Elmúlt két hét, utána újabb kettő, anél
kül, hogy eredményt mutattak volna fel. Rákóczinak nem tet
szett ez a huza-vona s szeptember 2-án keményen rájuk írt. 
Levelében csodálkozó álmélkodásnak ad kifejezést, hogy noha 
a jezsuita páterokat a megadott instrukció értelmében ki kellett 
volna küldeni, ehelyett inkább őket tekintve, mint fejedelmi 
parancsát, hatalmukban nem álló módon, időhúzással késlel
tetik, „a közjónak s a nemes konfederált statusok elvégzett

187 U. o. Esztergom-tábor 1706. aug. 19.
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akaratának a teljesítését.“ Utoljára figyelmezteti őket, hogy jár
janak el a maguk tisztjében, ne merjék kitolni a meghatározott 
terminust, hanem menten kezdjenek hozzá azon szerzetbeli 
páterok kiküldetéséhez, azt ne merészeljék a legkisebb idő
vontatásával halogatni, különben ha tovább való késedelmezé- 
süket kénytelen tapasztalni, vezérlő fejedelemi tekintélye és a 
konfederált státusok elvégzett közrendelése ellen való csele
kedetükért számot fognak adni.188

A két bizottság tagjainak ebből látni kellett, hogy uruk 
nem tréfál, de viszont nagy kedvet még így sem éreztek a 
rájuk rótt kellemetlen feladat elvégzésére.Valamit mégis csak kellett 
tenniök. Elsősorban tehát azon rendházak felett húzták meg a 
lélekharangot, ahol a  templomosztók már elvégezték az odiózus 
munka javát s ha még maradtak ott jezsuiták, azok élete már 
ugyiscsak tengődés volt. Ekképpen került sorra a már vázolt 
zsolnai, selmeci, besztercebányai, lőcsei, ungvári és eperjesi 
rendház teljes és végles kiürítése. De hogy ezt mennyire nem 
szívesen végezték, arra jellemző az egyik főbiztos Schmidegg, 
akinek — Kazy előadása szerint — szemét a könny öntötte 
el, amikor a páterokat el kellett távolítania Selmecről és Besz
tercebányáról s fájt neki, hogy ily gyűlöletes, minden jó ember 
előtt megvetett szerepet kell betöltenie és ha csak látszat szerint 
is úgy viselkedne, mintha a Társaságnak, amelyet mindig szere
tett, ellensége lenne.189

Rákóczi hiába fenyegetődzött, mert ily beállítottsággal csak 
lassan ment ez a kellemetlen megbízatás előre. S nemcsak 
Schmidegg bizottsága, hanem Szentiványié is kereste az 
ürügyeket, amikkel halogatni lehetett. Akik nem jó szemmel 
nézték ezt, vádaskodtak ellenük a fejedelemnél, akik pedig 
örültek neki, nevettek az egészen. Rákóczit bosszantotta az 
állandó vádemelés, de azért az sem tetszett neki, hogy feje
delmi parancsait ily felületesen teljesítik. November 30-án külön 
is írt Szentiványinak, kiemelve indokolatlan mulasztását s még 
határozottabban megfenyegetve, hogy minő következményeket 
von maga után, ha valaki a kiadott parancsolatok teljesítésében 
késedelmeskedik és nyíltan szembehelyezkedve ellenszegül az 
országos végzésnek.190

Volt még egy pont, amiért annyira kifakadt s ez házikáp
lánja, Szakmáry János beiktatásának az elmulasztása a mislyei 
prépostsági birtokba. Elvként szerepelt, hogy az ilyfajta bir
tokokat a világi papságnak kell odaadni. így került a nagy- 
szombati kollégium turóczi prépostsága az esztergomi káptalan 
birtokába, amit Mérey Mihály kanonok vett át s a meghagyott 
jezsuiták fizetését Okolicsányi Mihály főállamügyész a közpénz-

188 U. o. Acta Cam. S. J. Irreg. Collég. Cassov. faso. 1.
189 Kazy P. : i. m. 175. 1.
190 Orsz. Levéltár : Acta Cam. S. J. Irreg. Collég. Cassov. fasc. 1.
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tárból utalta ki. Viszont a kassai kollégiumhoz tartozó mislyei 
prépostság javadalmasának Szakmáry neveztetett ki. E kineve
zéssel megindul a kassai kollégium zaklatása is. Szakmáry első
ízben 1706. október 28-án jelenik meg Mislyén, hogy a  javakat 
átvegye. Szentiványi nem akar résztvenni e kínos jelenetnél s 
ezért maga helyett Orosz Tamás társát küldi oda. Megjelenik 
a színhelyen P. Madocsányi András kassai rektor vezetésével 
néhány páter is. Miután Orosz felolvassa az adományozó levelet 
s Rákóczinak az installációra vonatkozó rendeletét, a rektor 
tisztelettel, de jogos önérzettel tiltakozik a  prépostság elidegení
tése ellen. Eladományozása szerinte csak hamis információk 
alapján történhetett. A prépostság az egyházi és állami jóvá
hagyás alapján a kassai kollégiumot illeti meg, ennek rektorát 
senkisem fosztotta meg tőle, így hát más nem is veheti bir
tokába. Ez ellen annál is inkább tiltakozik, hiszen még a  forma 
sincs betartva, amennyiben a fejedelmi rendelet három és nem 
egy biztosra bízza annak végrehajtását. Szakmáryt a jelenlevő 
páterok egyike arra kéri, hogy tekintettel az előrelátható nehéz
ségekre, mondjon le a  prépostságról, mert azzal a zsinati hatá
rozatok megsértéséből származó botrányt is elkerüli.191

Az új prépost azt hitte, hogy simább lesz az installációja, 
most azonban látnia kellett az ellenkezőjét. Megtudta azt is, 
hogy reménybeli javadalmát III. Ferdinánd adományozta a 
kollégiumnak, hogy ebből személyi és dologi kiadásait fedezni 
tudja. Adománya nemcsak a magyar egyházi és világi főrendek 
tetszésével találkozott, hanem a pápáéval is, aki azt megerősí
tette, a világi papság pedig az 1648. évi nagyszombati zsinaton 
készséggel mondott le minden igényéről, amit a prépostsággal 
szemben támaszthat. Amikor mindezt hallania kellett, odanyilat
kozott, ha előbb tudja semmiesetre sem fogadja el az ado
mányozást s így is kész róla lemondani. Az új szituáció kel
lemetlenül érintette Oroszt, de annál kevésbé Szentiványit, aki 
egykedvűen mondogatta, mit bánja, ha mindjárt kiátkozzák is 
emiatt.192 De most jött Rákóczi ! A javadalmat a jezsuiták min
den tiltakozása ellenére Radies András, kassai parancsnokkal 
karhatalmilag elfoglaltatta, Szentiványit pedig ekként leckéztette 
meg : csudáljuk aztat is, hogy T. P. Szakmáry János udvari 
káplánunknak általunk conferált mislyei prépostságában való 
installációja, noha megparancsoltatott Kegyelmednek, mind- 
azáltal abban is keresztülállván, említett káplányunknak hátra
maradást, magunknak pedig nyilvánvaló praejudiciumot merész
lett tenni. Ahhoz képest valamikor említett káplányunk részéről 
requiráltatik, sem az P. Jezsuiták, kiknek egyébiránt is contradi- 
calasbeli jussok is nincsen, sem más akárki contradictiója semmit 
sem obstálván, menten maga azon prépostságban, maga, vagy

191 Szabó Adorján : i. m. 27. 1.
192 U. o. 28. 1.
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avégre deputálandó comissarius társa által installálni el ne 
mulassza. Másként okvetlen számot ad érette.193

Tekintettel arra, hogy Rákóczi parancsából Radies amúgy 
is lefoglalta a prépostságot, sok értelme nem volt annak, hogy 
Szentiványi továbbra is akadékoskodjék az installációval s 
ezzel még jobban magára vonja ura haragját, éppen ezért 1706. 
december 7-én beiktatta Szakmáryt a fejedelemtől kapott java
dalmába. A kassai jezsuiták ezzel elestek életfenntartásuk egyik 
lényeges forrásától s nem vigasztalhatta őket Rákóczi későbbi 
beismerése, hogy helytelenül volt tájékoztatva a mislyei pré- 
postság körülményeiről s a jezsuitáknak a hozzá való jogos 
igényéről. Ők világosan megmondták, hogy lefoglalása az egy
házi és világi törvények ellenére történik s ha mégis megtörtént, 
ebben a vétkes Rákóczi, illetve azok voltak, kik a szécsényi 
végzésre hivatkozva nem hagytak neki nyugtot mindaddig, 
amíg úgy ezt a jezsuita javadalmat, mint a többit, nem 
vette el tőlük.

Ettől kezdve a kassai jezsuitáknak nem volt maradásuk. 
A jelzett levélben a száműzetés fenyítékének a kimondásával 
Szentiványi arra is kapott felszólítást, hogy haladék nélkül 
lásson hozzá a kollégium egyéb értékeinek az összeírásához, 
lefoglalására s valamennyi rendtag kiutasítására. Nem akarván 
önmaga és családjának a  romlását, kénytelen volt e kellemetlen 
feladatot lebonyolítani. Először december 14-én jelenik meg két 
társával a kollégiumban. Mindhárman előbb misét hallgatnak, 
utána a sekrestyébe mennek, hol már várakoznak rájuk 
Madocsányi vezetésével a páterok, nemkülönben Petthes András 
püspöki vikárius megbízásából az egri káptalan két tagja : Ber
zsenyi Demeter és Györki Péter. Szentiványi a jezsuitákhoz 
fordulva így vezeti be súlyos kötelességének a teljesítését : azért 
jöttem kedves tisztelendő atyák, hogy azt, amit ennek a szent 
és nekem mindenkor igen kedves rendnek az országból és 
nevezetesen Kassa városából való kiűzésére vonatkozólag a 
hatalom ezidőszerinti birtokosai a legnagyobb fenyegetések közt 
meghagytak, tisztelendőségtekkel közöljem. Majd felolvastatja 
Orosz Tamással az erre vonatkozó rendeletet, mely után Ber
zsenyi szólal fel. Kijelenti, hogy az egyházi előírások szerint 
az egyházi átok legsúlyosabb büntetésének terhe alatt arra 
vannak kötelezve úgy ő, mint egész káptalanja, de elsősorban 
felettes hatósága, a püspök és az ő vikáriusa, hogy a szerze
tesek ellen elrendelt ilynemű .eljárást, mint aminő a jelen bizott
ság küldetése is, eltiltsák. Éppen ezért egyházi felettesének 
nevében megtiltja a biztosoknak, hogy szándékukat végre
hajtsák.194 Ez az értelme Madocsányi tiltakozásának is. Az egy
házi rendeletek idevonatkozó részeinek a felolvasása mellett,

193 Orsz. Levéltár : U. o. Collég. Cassov. fasc. 1. Rozsnyó, 1706. nov. 30.
194 Szabó Adorján : i. m. 30. 1.
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úgy a maga, mint rendtársai nevében kijelenti, hogy kész 
örömmel engedelmeskednek a fejedelem mindazon parancsainak, 
amik nem sértik lelkiismeretüket, nem ütköznek bele rendi 
szervezetükbe, az egyház, a zsinatok és a pápák határozataiba, 
de amik ezekkel ellenkeznek, már csak a kiközösítés átka 
miatt is tiltakoznak ellenük, ezekbe bele nem egyeznek, így 
a száműzetésbe sem, s ha otthonukból erőszakkal űzetnének 
ki, ügyüket az isteni itélőszék döntésére bízzák.195 Ezekután 
Szentiványi nem tehetett mást, mint a hallottakat írásba foglalta 
és felterjesztette Rákóczinak, hogy a továbbiakra nézve ő döntsön.

De nemcsak ő informálta a fejedelmet, hanem Madocsányi 
is írt neki. De az eddigi szomorú tapasztalatakon okulva, szá
mított rá, hogy szava a pusztába fog elhangzani, azért társaival 
egyetértve hivatalos tiltakozást nyújtott be az egri káptalannak. 
Hangja a  tehetetlen üldözöttek keserűségével emel óvást első
sorban Szakmárynak jogtalan beiktatása ellen a mislyei prépost- 
ságba ; tiltakozik az eddigi s a még ezután következő zaklatások 
és erőszakoskodások ellen, tiltakozik az ellen is, hogy a  kollé
gium ingó és ingatlan értékeit összeírják és lefoglalják, s végül 
tiltakozik azok ellen, akik már eddig is, vagy a jövőben elfog
lalni merészelik a Társaságnak a Felvidék 13 vármegyéjében 
fekvő kollégiumait, rezidenciáit, missziós telepeit s ezek jószágait, 
a társakat pedig jogtalanul kiutasítják az országból.

Rákóczi, nem akarván az egyik következetlenségből a 
másikba esni, hogy a  jezsuiták ellenségei ne vádolhassák 
erélytelenséggel, mit sem törődve a tiltakozással, utoljára figyel
meztette főbiztosát, hogy nem nézve sem jobbra, sem balra, 
„lásson hozzá commissárius társaival együtt a statusok által 
elvégzett dologhoz és az jezsuiták kiküldetésében tovább hátra
maradást ne tegyen“. Felhatalmazza arra is, hogy azon házakat, 
amelyekben a jezsuiták ellenszegülni mernének, katonai kar
hatalommal szállja meg.196

E rendelet vétele után Szentiványi úgy tett, mint valamikor 
Pilátus, mosta a kezét, ráhárítva a következményeket azokra, 
kik a  parancs kiadásában részesek voltak, maga pedig, ha ked
vetlenül is, de teljesítette kötelességét. 1707. újév napján ismét 
megjelenik a kollégiumban s a rektort értesíti az újabb fejle
ményekről. Hivatkozik arra is, hogy magát és családját nem 
teheti ki a  végveszélynek s így kénytelen a parancs értelmében 
eljárni. A rektor most már csupán arra kéri, hogy adjon neki 
egy napi haladékot, hogy társaival megbeszélje a további 
teendőket. A házi tanács úgy határozott, hogy a további ellen
állásnak már nem volna értelme, azért mást nem tesznek, mint 
újból tiltakoznak az egyházi és világi személyek előtt és sor
sukat Istenre bízzák.

195 u . o. 31. L
196 Orsz. Levéltár : U. o. Collég. Cassov. fase. 1. Kassa, 1706. dec. 26.
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Másnap a rektor szobájában játszódik le a drámai jelenet. 
Szentiványi el-elakadó hangon közli a jezsuitákkal fejedelme 
parancsát és hivatalosan is kimondja a száműzetést. Legfőbb 
vágya az lett volna, hogy halogatásával jobb útra terelje az 
egész kérdést, ez azonban nem sikerült, a további ellenkezésnek 
már nem lett volna értelme, hiszen már eddig is magára hara
gította a fejedelmet anélkül, hogy ezzel kedvelt pátereinek 
használt volna. Egyébként Radies is megkapta a parancsot, 
hogy hajdúival legyen készenlétben s ha kell, szállja meg a 
kollégiumot. Erre nem volt szükség, hiszen a rendtagok ellen
kezni tovább már nem akartak. Szentiványi fellépésére Mado- 
csányi röviden csak ennyit válaszolt : mivel már odajutottunk, 
hogy fegyvert ragadnak ellenünk, mi a fegyvernek ellenállni se 
nem tudunk, se nem akarunk. Magatartásunk a kiűzetéssel 
szemben engedékeny természetű lesz, anélkül azonban, hogy 
abba pozitíve és feltétlenül beleegyeznénk. Hogy mi következik 
ezután, az a  biztos urak dolga; ők lássák, hogy mi lesz a 
tennivalójuk.197

A következő teendő a kollégium, a  templom, a konviktus, 
a szeminárium és gyógyszertár ingó és ingatlan értékeinek az 
összeírása és zár alá helyezése volt. Miután ez megtörtént, 
Szentiványi újabb jelentést tett Rákóczinak, akitől január 15-én 
az a  válasz érkezett, hogy a jezsuitákat Árva megyén át kísér
tesse ki a sziléziai határig s onnan menjenek tovább, amerre 
akarnak.

A kiutasítás azonban még még mindig késedelmet szen
vedett, de most már nem a biztosok hibájából. Rákóczi, mint 
tudjuk, megváltoztatta eddigi terveit, s hogy az ifjúság magasabb 
nevelése és tanítása biztosítva legyen, egy-két kollégipmot és 
megfelelő számú jezsuita tanárt meg akart tartani. Óhaját a 
rozsnyói gyűlés akként teljesítette, hogy a  kassai és nagyszom
bati kollégiumoknak megkegyelmezett s nem bánta, ha e két 
legnevezetesebb iskolavárosban néhány jezsuita megmarad, 
legalább addig, míg másokkal pótolhatók lesznek. Ez a körül
mény új helyzet elé állította a kassai jezsuitákat, de a bizto
sokat is. A jó hírt február 2-án hallják először s rá két nap 
múlva Szentiványi is közli velük, persze egyelőre még titokban, 
hogy név- és számszerint kiknek kell távozni. A hivatalos köz
lés február 8-án történik meg s ennek értelmében Madocsányi 
rektor vezetésével 16 rendtag visszamaradhat, hétnek azonban 
menni kell. Az újabb rendelet azt is megszabta, hogy a vissza
tartottak közül kinek mi lesz a feladata, s melyik osztályban minő 
tantárgyat taníthat. Eltartásukat az állami kincstár vállalta.

Elképzelhető, hogy a jezsuiták a szerencsétlenségben is 
minő szerencsének tekintették, hogy nem kell valamennyinek 
száműzetésbe menni. Egy dolog aggasztotta őket, s ez a pol

197 Szabó Adorján : i. m. 32—33. 1.
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gári hatalom beavatkozása bel életükbe, ami ellenkezett rendi 
institúcióikkal. Aggodalmukat azonban eloszlatta Petthes, aki 
biztosította Madocsányi rektort, hogy ezután is szabadon ren
delkezhetik a rendi tagokkal. A szenátus katolikus tagjai csak 
azért vetették oda a rendi tagok nevéhez a betöltendő hivatali 
állást, hogy a jezsuiták ellenségeivel szemben annál többet 
menthessenek meg közülük, ezzel is mintegy bizonyítani akarták, 
hogy mennyire nélkülözhetetlenek az országban.198 Ez némikép 
megnyugtatta őket, s ha íájdalommal is búcsúztak február 12-én 
Lengyelország felé induló hét társuktól, de megkevesebbedve 
is azon reményben folytatták munkájukat, hogy még eljön az 
idő, mikor viszontlátják őket, addig pedig még nélkülözések 
árán is kitartanak, mert amit elvesztettek most, csak így nyer
hetik vissza később.

Kissé részletesebben foglalkoztunk e kollégium sorsával, 
de tettük ezt azért, mert lényegtelen megtöréssel tükörképét 
mutatja a másik jezsuita gócpont, a nagyszombati kollégium 
felszámolásának is. Itt szintén ugyanilyen huzavonával döcögött 
a  kérdés előre és Schmidegg rajta volt, hogy a páterokat meg
mentse. A rozsnyói határozat meggátolta, hogy egészben sike
rüljön, s ennek következtében először úgy volt, hogy 28 személy 
megmaradhat, a többi 49-nek, élén Berzeviczy vicerektorral, 
távoznia kell, később azonban még 11-et sikerült visszakönyö
rögni. Akiknek nem kegyelmezett meg Rákóczi — számszerint 
38-nak —, azoknak május 10-én kellett elhagyni Nagyszombatot. 
A katolikus hívők sírva vettek tőlük búcsút, a protestánsok 
pedig örömükben még a harangokat is meghúzták s addig 
szóltak, míg a 18 parasztszekér jezsuitakaraván el nem hagyta 
Nagyszombatot.199 P. Berzeviczy helyére P. Kapy Gábor került 
Kolozsvárról, míg P. Cseles tisztsége egészen megszűnt. E rendi 
vizitatort, mivel Bercsényi néhány kompromittáló levelet fogott 
el tőle, a felkelők Munkács várába zárták s itt tartották fogva 
egészen 1709-ig. Rákóczi ekkor megkegyelmezett neki, de sza
badságának már nem sokáig örvendezhetett, mivel a  sok 
viszontagság megtörte s miközben övéihez sietett, Patakon 
meghalt.

Kassa és Nagyszombat lett a jövendő élet két kiinduló 
pontja, a többi jezsuita állomás mind megszűnt. Az északi 
városoktól fokozatosan lefelé haladva nem találunk helyet, ahol 
a  jezsuitáknak az említett két városon kívül megkegyelmeztek 
volna. Telekessy nagy tekintélyben állott a felkelők előtt, de 
még az ő közbejáró szava is gyenge volt, hogy egyházmegyéjének 
e két jelentős helyén : Egerben és Gyöngyösön meghagyták 
volna őket. Mennyivel kevésbbé ott, hol nem akadt számukra 
ily hatalmas pártfogó. Végigkísérve a kitessékelés szomorú

188 U. o. 35. 1.
199 Kazy F. : i. m. 177. 1.
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útvonalát északról délig, elég ha most annak legalsóbb pont
jánál Pécsett állunk meg. Az itteni rezidencia főnökének P. 
Kollernak megjegyzése szerint előbb a kurucok, utánuk a rácok 
törnek a városra s oly kegyetlenül elpusztítják, hogy állítása 
szerint egyelőre csak a kutyák lakhatnak meg benne.200 A rom
bolás első célpontja nem lehet más, mint a jezsuita rendház 
és templom. Mindkettőt kirabolják s négy jezsuitát és egy náluk 
lakó világi papot felkoncolnak.201 Ezután 1712-ig íratlan marad 
a rendház krónikája, mert a jezsuiták kiűzésével nincs ki foly
tassa a ház históriáját.

Ha már most számszerűleg összegezzük a veszteségeket, 
akkor a következő adatokat kapjuk meg. Az 1706. évi személyi 
kimutatás szerint a jezsuitáknak hazánk területén, nem számítva 
ide Erdélyt, összesen 32 házuk volt 323 rendtaggai. Ezekből 
megmaradhatott a kassai és a nagyszombati kollégium 55 
taggal. Feloszlatott tehát 30 ház és kiutasíttatott 268 rendtag.202 
Ez utóbbiak 1707. nyarán már mind kint voltak hazánk terü
letén. Mielőtt azonban útra keltek volna, nehogy hallgatásuk a 
száműzetésbe való beleegyezést jelentse, Berzeviczy vala
m ennyik nevében május 8-án még egyszer tiltakozott az esz
tergomi érsek előtt ezen eljárás ellen. Magyarországból — így 
szólt a tiltakozás — fenséges Rákóczi Ferenc fejedelem paran
csára s a  hozzá ragaszkodó hazafiak egy részének akaratából 
ártatlanul küldik száműzetésbe a Jézustársaságot ! Ebben a 
nemesi személyes szabadság megsértését látják, mert megelőző 
idézés és ítélet nélkül büntetik őket. A jezsuiták hazafiak és 
jobbadán nemesek s ezt a jellegüket nem vesztették el az egy
házi rendbe való lépésükkel sem. Oly súlyos büntetésre, mint 
a száműzetés, csak törvényes eljárás után ítélhették volna őket. 
Bűnül csak azt róhatják fel nekik, hogy kánoni tilalom követ
keztében nem tettek esküt a szövetségre. Ha ez bűn, akkor 
bűnösök a Macchabeusok is, akiket pedig a Szentírás a hazai 
törvények rettenthetetlen, bátor és állandó védelme miatt 
dicsőít. Ezután következik annak elsorolása, hogy mi mindent 
tettek a lélekmentés, a kultúra, a szociális és karitativ tevé
kenység terén. S mindennek ellenére a Társaságnak ki kell 
mennie Mária országából, szülőföldje határaiból ; kimegy idegen 
tartományokba, de kényszerítve, erővel és hatalommal kizárva. 
Ez ellen valamennyien tiltakoznak éspedig az őket meghono
sító 1687 :20. te. alapján, nehogy hallgatásuk beleegyezés
nek lássék.203

A kiutasítás megtörténte után felelnünk kell még egy kér

200 Kiss Albin : A pécsi gimnázium története (1914/15. évi Értesítő).
201 U. o.
202 y. ö. Catalogi Personarum et officiorum Prov. Austr. 1694—1714. 

Szittyay-gyűjt.
203 y . ö. Márki S. : i. m. II. 403—404. 1.
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désre, mely állandóan kísérlett bennünket, valahányszor írnunk 
kellett a jezsuitákkal való erőszakoskodásokról s egyes rend
házaik és templomaik barbár pusztításairól. Mályusz többször 
idézett tanulmányában úgy látja, hogy az egyes templomok és 
a hozzájuk tartozó ingó és ingatlanok felosztása a katolikusok 
és a protestánsok közt a béke és az egyetértés jegyében tör
tént meg. Erre nézve, mint ő mondja, az esetek garmadájából 
csak egy-két példát kap ki,204 számszerint négyet éspedig a 
bátorkeszi, udvardi, mócsai és a nagymegyeri eseteket. Nem 
kételkedünk abban, hogy e helyeken a katolikusok és protes
tánsok békésen egyeztek meg a templom birtokolásában. De 
szerettük volna, ha a „garmadából“ még több példával támasz
totta volna alá következtetését, mert így erős kétségeket hagy 
bennünk a békés megegyezés valósága felől. S e kétségünk 
annál jobban növekszik, sőt válik el nem hívéssé, minél 
inkább meg kellett győződnünk, hogy mennyire durván bántak 
a jezsuitákkal, templomaikkal és házaikkal ellenfeleik. A négy 
esettel szemben mi pontosan tiz olyant soroltunk fel, mely a 
protestánsok részéről minden mást bizonyít, csak nem békés 
természetet a katolicizmussal és annak egyik legkiválóbb tes
tületével a jezsuita renddel szemben. És itt csak egy jelenték
telennek látszó példát említünk fel. Rákóczi a templom odaitélő- 
bizottságnak meghagyta, hogy vigyázniok kell, nehogy a kegy
szerek megprofanizáltassanak s ezeket a  katolikus lelkészek 
szabadon vihessék magukkal oly templomokból, melyekről le 
kellett mondaniok.205 És hogy ügyeltek erre a körülményre s 
miként védték meg a  profanizálástól, annak durva példáit láttuk 
nem egy esetben. A történtek után tehát nem mondható ki 
igazságnak, hogn a  templomosztás békés megegyezéssel és 
békés úton történt meg.

Nem rontja le ezen állításunk értékét az a tény, hogy 
jezsuiták kiűzésére rendelt két bizottság már emberségesebben 
bánt a kiutasítandókkal, sőt azon volt, hogy megmentse őket. 
Mindez igaz, de igaz az is, hogy az ő munkájuk csak enyhe 
befejezése volt annak, amit mások erőszakosan kezdtek és 
folytattak. De még az utóbbi esetben is, valahányszor arról 
volt szó, hogy a jezsuitáknak át kell adniok templomaikat és 
házukat a protestánsok, vagy mások részére, nemcsak ők, de 
a katolikusok széles rétegei is tiltakoztak e jogtalanság ellen. 
Mihelyt pedig elhangozhatik a tiltakozás, máris kétséget szenved 
a jogosság ténye és a végrehajtást rendesen csak az erősebb 
jogán lehet megtenni, ami gyakran fordult elő most is.

De egyéb példákat is találunk erre. S itt megemlítjük 
Zsilinszkyt, akit Mályusz állításának igazolására egyik forrásául 
használt. Ha figyelmesen végigtanulmányozta e szerző művének

204 Mályusz E. : i. t. Rákóczi Emlékkönyv. II. 57. 1.
205 V. ö._Zsilinszky M. i. m. IV. 167. 1.
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a kérdést tárgyaló részét,206 207 igen gyakran megüthette fülét a 
katolikus lelkészek és hívők „protestálása, tiltakozása, ellent
mondása és vonakodása“ a templomok átadása terén. Kissé 
meglep bennünket, hogy azok után, amiket ott olvashatott, ily 
határozott következtetést mert megkockáztatni. És még egyet : 
a templom-biztosok munkájának az eredményével, maga 
Rákóczi sem volt kibékülve. Az események egyik szemtanú
jának a leírása szerint a templom- és plébánia-elvételek követ
keztében, igen sok katolikus pap jutott koldusbotra. Ezeknek 
sorsa részvétet keltve benne, 3000 rajnai forintot utaltatott ki 
számukra gyorssegélyként, hogy addig is élhessenek, míg tud 
valamit velük tenni. Igen gyakran kikelt az akatolikusok ellen, 
hogy minden várakozását felülmúló jogtalansággal és erőszakkal 
jártak el a katolikusokkal szemben. A katolikus mágnásokkal 
és nemesekkel együtt el volt határozva arra, hogy mihelyt meg
felelő békét köthet törvényes királyával az ország szabadságá
nak és kiváltságainak a megoltaimazására, ugyanakkor rajta 
lesz, hogy az elbizakodott eretnekséget visszaszoríthassa s a 
katolikus vallást régi állapotába helyezhesse vissza.20'

Ha tehát Rákóczinak is szemet szúrt az erőszak és jog
talanság, akkor megint csak azt kell mondanunk, hogy az igaz
ság a katolikusok javára nem igen érvényesülhetett. Ahol pedig 
nincs igazság, ott kár beszélni a békés megegyezésről.

A jezsuiták visszatérése
Rákóczi fentebbi nyilatkozata mutatja, hogy maga is érezte 

mozgalmának az igazságtalanságát a katolicizmussal szemben. 
S ha így volt meggyőződve általában, mennyivel inkább be 
kellett látnia, hogy még nagyobb igazságtalanság történt a 
Jézustársasággal. Érre azonban csak akkor jött rá, mikor már 
megkésett s a magyar katolicizmus jezsuita-fókuszaiból többé 
már nem gomolygott a hitélet tömjénfüstje a magasságok felé. 
Lelkiismeretét annál inkább bánthatta a kiűzetés, hiszen a 
nagyszombati és kassai kollégiumokkal kapcsolatban tapasztalnia 
kellett, hogy az itt maradt páterok néma fájdalommal tűrik 
mostoha sorsukat. Nem zúgolódnak, hogy megkisebbitett lét
számukra megnövekedett munkakör szakadt, megadással visel
ték, hogy rájuk tört a  nélkülözés is. A jobb jövő reményében 
mindent elviseltek. Magukról megfeledkezve tanítottak és pász- 
toráltak, de az irgalmas szeretet egyéb tevékenységéből is 
kivették részüket. Ott voltak mindenütt, ahova a felebaráti

206 V. ö. Zsilinszky M. : i. m. IV. 166—275. 1.
207 Status Religionis Catholicae in Regn. Hung. 1706. Epist. Soc. Jesu 

in Hung. Szittyay-gyííjt.
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szeretet s a papi hivatás hívta őket. Amikor pl. Kassán az 
1709—10. év nyarán és őszén a pestis a város lakosságának 
majd a felét pusztítja el, a páterok ezekben a szomorú idők
ben is halálmegvetéssel teljesítik kötelességeiket. Embertársaik 
üdvéért saját életük kockáztatásával is felkeresik a fekete halál 
kiszemelt áldozatait. És míg a szerencsétleneken segíteni akar
nak, maguk is a pestis áldozatai lesznek. így pusztul el három 
társuk, névszerint : Moró Ferenc, Blaskovics János és Berényi 
páter.208

Ennek és ehhez hasonló önzetlenségnek a láttán el-eltűnő- 
dik Rákóczi, hogy minek is kellett a szécsényi VI. artikulus. 
De szívesen visszacsinálná az egészet, ha módjában állana. 
Alighogy a páterok a határ felé mennek, már is bánja, hogy 
mit tett és ír a szepesi grófnak, hogy „hova-hamarább tegyen 
olyan rendelést“, hogy a különböző helyekről „kimozdult jezsui
ták“ álljanak meg Lőcsén, vagy azon a helyen, ahol éppen 
éri őket a rendelés s a további diszpozíciójukat várják meg.209 
Későn történt ez is, mert azon a részen már nem volt, kit 
megállítsanak.

Rákóczinak egyelőre be kellett érni azzal, hogy az itt 
maradiakat istápolja és anyagilag támogassa. Ezt, amennyire 
és ameddig kincstárának anyagi helyzete engedte, meg is tette, 
a továbbiakra nézve pedig csak ígéretet tehetett. A sors azon
ban megtagadta tőle, hogy amit nem is saját akaratából 
cselekedett, azt alkalmasabb időben jóvátegye. Vállalkozását, 
mint a szú rágta a személyi meg nem értés, egyenetlenkedés, 
versengés rákfenéje. Akikben bízott, a külföldi hatalmak is 
cserben hagyták. Seregére és népére szakadt a nyomor, aminek 
a tetejébe jött a tizedelő járvány. Annyi akadály, hogy Rákóczi 
képtelen volt velük megbirkózni s így mozgalma a legbiztosabb 
bomlásnak indult. A nyugatról felszabadított hadak sorra vonul
tak be a szövetkezett rendek Magyarországába s Rákóczit az 
egyik vereség a másik után érte. Itt már nem volt mód a 
jezsuiták megsegítésére, amikor a saját és hadseregének a 
megmentésére kellett gondolni. A szécsényi hibát másnak 
kellett jóvátenni s ez ismét csak Bécs volt.

Amit I. József Bischofíhoz intézett levelében megígért, most 
hogy a felkelésnek a leveretése sikerrel bíztatott, nem mulasz
totta el beváltani. Az előkészületeket erre tüstént a jezsuiták 
kiűzése után megkezdte, amikor parancsából Esterházy Mik
lósnak fel kellett hozzá terjeszteni mindazon veszteségeket, 
ami házakban, templomokban, ingó és ingatlan értékben érte 
őket. Erre azért volt szükség, hogy az államkormányzat majd 
a Társaság helyreállítása alkalmával tudja, hogy mit és hol 
kell keresnie. S mikor a császáriak egyre nagyobb területeken

208 Szabó Adorján ; i. m. 43.1.
209 Orsz. Levéltár: Acta Cam. Soc. Jesu. Irreg. Collég, Cassov. fase. 1.
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vetik meg a lábukat, Heister generális ura nevében 1709. 
október 17-én az összes vármegyék ispánjainak és a városok 
magisztrátusainak körrendeletét bocsát ki, melyben szigorú 
büntetés terhe mellett meghagyja, hogy mindazon templomokat, 
kegyes alapítványokat, egyházi javakat és világi katolikus bir
tokokat, melyeket a felkelők jogtalanul lefoglaltak, juttassák 
vissza azok birtokába, kiké a Rákóczi felkelése előtt volt.210

Ez a rendelet még nem intézkedett róluk kimondottan, 
bár nem is zárta ki őket, A rájuk való vonatkozását alig lehet 
kétségbe vonni, igaz ugyan, hogy csak általánosságban beszél 
a vesztesekről, a legnagyobb vesztesek azonban ezidőtájt két
ségtelenül ők voltak Magyarországon. Mindamellett még nem 
mertek hazaszállingózni, hiszen még nem tudhatták, vájjon 
nem fordul-e a kocka a felkelők javára s ha igen, mint hívatlan 
vendégeknek nem mutatnak-e újból nyitott ajtót. Az okosság 
azt tanácsolta, hogy várják be a mozgalom végét s csak akkor 
induljanak, ha az út teljesen szabad lesz előttük. A szatmári 
béke ezt is meghozta, azonban, hogy senkinek eszébe ne jut
hasson őket háborgatni, június 25-én az uralkodó külön rende
lettel is megszüntette száműzetésüket s kimondotta, hogy mind
azon kollégiumok, templomok, iskolák és ezeknek összes 
járulékai, amiket a jezsuiták a felkelés előtt Magyarországon 
jogosan birtokoltak, de a felkelők jogtalanul megfosztották 
tőlük, azok ismét mind visszaszállnak rájuk.211 Erre már nyu
godtan visszatértek, 5 kivételével csakhamar elfoglalhatták a 
többi összes házaikat s a tagok száma is megütötte a 325-öt.212 
Ingatlanaikat is visszakapták, de az ingóságok közül igen sok 
érték megrongálódott, még több elkallódott- A néhány esztendős 
kényszerű száműzetés alatt súlyos veszteségek érték őket, de 
még ezek árán is hálát adhattak Istennek, hogy a Rákóczi- 
mozgalom valláspolitikájának a viharait és túlélve, újból mun
kába állhatták jelszavukhoz híven : mindent Isten nagyobb 
dicsőségére !

Meszlényi Antal.
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Házassági iör vény ja vasiatok 
a XVIII. század elején

A házasság szabályozása Magyarországon kilencszáz éven 
át az Egyházat illette meg. Ezt a tételt a világi törvényhozó 
soha kétségbe nem vonta. Hogy a XVÎI1. század elején mégis 
találkozunk a házassági jogot érintő törvényjavaslatokkal, az 
annak a kodifikatórius fellendülésnek a következménye, mely 
a szatmári béke után a magyar jog egész területén érezhető 
volt. Ezek a kísérletek azonban nem az Egyház hatáskörének 
megnyirbálását célozták, hanem egyrészt a fennálló jog szaba- 
tosabbá tételét, másrészt a házasság intézményének hathatósabb 
védelmét. Megértésükhöz mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy 
e javaslatok idejében milyen fórumok milyen jog szerint jártak 
el a házassági ügyekben, tehát I. a szentszékek házasságjogi 
gyakorlatát és II. a  kánonjog magyarországi érvényesülését kell 
röviden áttekintenünk, hogy III. a házasságjogi reformtörek
véseket igazán megismerhessük.

I. Köztudomású tény, hogy a házasságügyek a forum 
ecclesiasticum hatáskörébe tartoztak. Pedig ez a  hatáskör az 
idők folyamán lényeges változásokon ment át : számos olyan 
ügy került az egyházi bíróság elé, amely nem volt kifejezetten 
egyházi jellegű. A XVII. század jogszolgáltatásának hiányos 
működése folytán a  szentszékek módfelett kiterjedt ügykörben 
jártak el s a törvények1 hiába rendelték el, hogy a nem hozzá
juk tartozó ügyeket az illetékes bírósághoz átterelő parancsok
nak (mandata declinatoriaj engedelmeskedjenek. Végre az 
1647 : 15. és 16. t. cikkek a  végrendeleti, házassági és eskü- 
szegési ügyekre korlátozták a  szentszékek valamikor igen széles 
hatáskörét.2 Ezek a  változások azonban a házasságügyeket nem 
érintették. A XIII. század elején éppúgy a szentszéki ügyek 
között szerepelnek ezek, mint a  XV. vagy XVII. században3

1 1618 : 70., 1638 : 31., 1647 : 15., 1715 : 19.
2 Szilágyi Mihály 1458-i dekrétumának 9. cikke szerint a fentieken kívül 

a hitbér, női különvagyon, leánynegyed, tized, nők és papok megsebzése, meg- 
verése is ide tartoztak.

3 1231:17., 1458 : 9., 47. ; 1462 : 3., 1464 : 17., 1492 : 46., 1647 :15., 16.
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és figyelemreméltó, hogy az átterelő parancsnak minden ügyben 
engedelmességgel tartoznak a szentszékek, egyedül a házassági 
ügyekben nem,4 5 6 amint az országos törvényszüneteket is minden 
nerben meg kell tartaniok, egyedül a házassági perekben nem." 
Tudjuk, hogy az átterelő parancsoknak valóban nem adtak 
helyt ilyen ügyekben,0 vagyis a régi magyar jog szerint a szent
széki hatáskör minden (nem eo ipso egyházi7) ügyre nézve 
más fórumokkal konkurráló, a házassági ügyekre nézve kizáró
lagos hatáskör volt, másszóva! a házasság éppúgy nem tartoz
hatott más mint egyházi bíró elé, akár a papok személyi ügyei !

II. A szentszékek az eléjük tartozó ügyekben, s így a 
házasságügyekben is a kánonjog szerint jártak el. Ez az elv 
azonban nem volt jogfejlődésünk egész folyamán kétségtelen s 
érvényesülése összefüggött a kánonjog magyarországi gyakor
latával. Fölösleges kitérés lenne általánosságban rámutatni arra 
a hatásra, melyet az Egyház joga a magyar jogra gyakorolt, 
vagyis azokra az esetekre, mikor a világi jog tartalmilag átvette 
(recipiálta) az egyházit,8 itt csak azokat a szabályokat akarjuk 
vizsgálni, amelyek az egyházjogot magyar jogforrássá tették, 
vagyis amelyek révén a világi jog formailag is érvényt biztosí
tott az egyházinak (azt delegálta).

Keresztény jogunknak első megnyilatkozása, Szent István 
törvénykönyve már biztos irányt mutat kérdésünkben. Az egy
házi eredetű II. k. 2. cikk elvként kimondja, hogy a püspökök
nek hatalmuk van az egyházi ügyekben a kánonok szerint 
intézkedni.9 A tételt még élesebben kiemeli Werbőczy, mikor

4 1618 : 7o. te. : ...... imposterum universae causae (dem ptis m a trim o n ia li-
bus) ad mandata declinatoria transmittantur. . . “ 1638:31. te. §. 1. : „Declina- 
toriis quoque iudicum regni ordinariorum mandatis in  omnibus causis (m atri- 
m onialibus solum m odo exceptis) . .. loeus detur.“ 1647 : 15. te. §. 2. : . . man
datis porro declinatoriis . . .  ex tra  solas causas m atrim onia les sub amissione 
beneficiorum loeus detur. . . “

5 1723 : 29. te. : „Iuristitia . . .  praeter solas causas m a trim on ia les, ad 
sacres etiam sedes extenduntur.“

6 R o szn er  Ervin br. : Régi magyar házassági jog, Budapest 1887., 343. 
lapon id. oklevél.

7 Ilyenek a papok személyi ügyei stb. L. K liló sz  Pál : Praxis seu Forma 
Processualis Fori Spirituális etc. Tyrnaviae, 1756., 28. 1.

8 Hiszen ennek a ténynek Werbőczytől kezdve minden nagy jogászunk tuda
tában volt, sőt K elem en  Imre (Institutiones Iuris Hungarici Privati, Buda 1818. 
I. 75.) egyes magyar törvényeket Mózes törvényeire vezetett vissza. Nem mon
dom ezzel, hogy a kérdés részletes kutatása felesleges volna, sőt azt igen 
szükségesnek tartom.

9 II. 2. (a Corpus Iuris beosztása szerint) : „. . .  episcopi habeant pote- 
statem rés ecelesiasticas providere, regere et gubernare, atque dispensare 
secundum canonum authoritatem.“ Eredetére 1. már K elem en  i. m. I. 78.
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az egymással ellenkező kánonjogi és világi jogi normák konflik
tusának kérdését akarja megoldani. „Ha a törvény az egyházak 
régi szabadságával és a nekik engedélyezett kiváltságokkal 
ellenkezik, érvénytelen. Ugyanez áll, ha a lelkiüdvösségre vonat
kozó dolgokról szól a törvény. A világi ügyekben pedig a pol
gári törvények lerontják és érvénytelenítik a  kánonokat.“ Kiegé
szíti ezt a szokásra vonatkozó tanítása is, mely a kánonjoggal 
szemben érvényesülő gyakorlattól a negyven éves időmúlást 
kívánja meg s ezzel a kánoni szokást is elismeri.10 Vagyis 
szerinte is lelki és egyházi vonatkozású tárgyakban a kánon
jog, világiakban a profán jog érvényes. Ennek a szabálynak 
egyes konkrét ügyekre vonatkozó törvényeink is megfelelnek, 
melyek — a keresztény vallás elleni cselekményekre, a zsinatok 
tartására, a javadalmak betöltési idejére nézve — kifejezetten 
a kánonjogot teszik forrássá (egy jogforrás — egy szabályozás), 
vagy pedig — a vérrokonság házassági akadályára, a főpapok 
kötelességeire, az ünnepnapi törvényszünetekre nézve — a 
kánonjog intézkedésével egyezően rendelkeznek és egyúttal 
a kánonjogot is érvényben hagyják (két jogforrás — egy sza
bályozás).11

Azonban a szétválasztást nem lehetett egészen követ
kezetesen keresztülvinni. Különösen első királyaink egyházi 
hatás alatt álló törvényei lényeges kivételeket tettek az említett 
szabály alól az Egyház javára azokban az ügyekben, melyek 
nem voltak tisztán világiak, hanem erkölcsi vonatkozásokkal is 
rendelkeztek. Szent István és Szent László az emberölés külön
böző alakjaira, az esküszegésre, a papi kétnejűségre kiszabják 
a világi és az egyházi büntetést is, vagyis a hazai jognak és 
a  kánonjognak együttes érvényt biztosítanak (két jogforrás — 
két szabályozás).12 Ez a rendelkezés logikus volt ugyan az elv 
szempontjából, de nehézkes lehetett gyakorlati szempontból, ha 
nem kivihetetlen. Ezért Kálmán törvényei az ilyen kettős jellegű

10 Prol. tit. 9. „Séd quaerendum videtur, an val eat statútum contra ius 
canonicum, vei naturale, vei divinum? Die quoad ius canonicum: si statútum 
est contra libertatém ecclesiarum diuturnam, vel privilégia eis concessa, non 
valet. Idem dicendum, si circa ea fiunt statuta, quae salutem animae respiciunt. 
Circa causas vero profanas, statuta civilia derogant canonibus, et eos tollunt.“ 
Statútum a Tr. terminológiája szerint egy ország törvényét jelenti. A szokásra 
1. Prol. tit. 10.

11 Előbbiek Szt. István Π. 12., 1498 : 68 , 1467 :102. te. Utóbbiak 1464 : 2. 
te. 14. §. és 1495 : 4. te. 13. §. nyomán Tr. I. 108., ; 1715 : 60. te. ; Kithonich 
János: Directio Methodica Processus Iudiciarii etc. Tyrnaviae 1619.,Cap.IV. Qu.12.

12 Jellemző különösen Szt. István II. k. 14. cikke : „Si quis comitum 
. . .  uxoris homicidio polluetur, secundum decretum regalis senatus cum quin 
quaginta iuvencis parentibus mulieris reooncilietur, et secundum mandata cano- 
num ieiunet. . . “ Hasonló a H. k. 13., 15., 16. cikke, Szt. László I. k. 1. c., III. k 1. c.
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cselekményeket (ölés különböző alakjai, magzatelhajtás, nőrab
lás, házasságtörés) teljesen az egyházi szabályoknak vetették 
alá,13 míg a későbbi szokás inkább a világi jogot terjesztette 
ki rájuk.14 15 Kétes helyzetet eredményeztek a szentszékek hatás
körébe került világi ügyek is,10 mert ezekben a bíróság a  kánon
jogot iparkodott érvényesíteni,16 noha jelentékeny hazai szokás
jog is fejlődött ki rájuk nézve (pl. hitbér, leánynegyed). Tehát 
annak ellenére, hogy az egyházjogot tételes jogunk és jog
tudományunk 17 minden korban elismerte a magyar jog forrá
sának, mégis éppen a szentszéki hatáskör nagy kiterjedése 
miatt kétséges lehetett, hogy az egyházi bíróságnak az egyházi 
jogot kell-e és lehet-e alkalmaznia.

Tételes törvényeink a XV. és XVI. században többször 
kijelentették, hogy az egyházi bíróságok az összes eléjük tar
tozó ügyekben a kánonjogot alkalmazzák.18 Ezekkel szemben 
az 1559 : 40. t. cikk ugyancsak az összes ügyekre nézve Mátyás, 
Ulászló és más királyok dekrétumainak alkalmazását rendelte 
el. Úgy vélem, hogy ez a többieknek ellentmondó, időbelileg 
két vele ellenkező törvény közé eső szabályozás, ha az élet
ben érvényesült is, csak formai kérdésekre vonatkozhatott. 
Mátyás és Ulászló törvényei ugyanis a szentszékekre nézve 
csak alaki kérdéseket tárgyalnak, így a világi ügyekben való 
ítélkezést eltiltják, a római székhez való felebbezést a rendes 
út megtartásához kötik, az ügyeket meghatározzák, a patvar- 
kodási esküt elrendelik.19 Az 1559 : 40. t. cikk tehát nem érinti 
a kánonjog érvényesülését, de rámutat vitás voltára a kérdés
nek, melyet azután Kitonich nagy gyakorlati érzékkel úgy old 
meg, hogy a peres felek addig támaszkodnak a hazai jogra, 
amíg az ügyüknek hasznára van, de mihelyt a helyzet meg
változik, az amúgy is bőségesebb és szélesebb körre kiterjedő

13 Kálmán I. k. 50., 58., 59., 61. cikkelyek ; ilyen már Szt. László I. k. 
20. cikk is.

14 Így a házasságtörő nö nem egyházilag bűnhődött, hanem a férj meg
ölhette (Tr. I. 105).

15 L. 2. jz. Rámutat ennek a ténynek zavartkeltő voltára már Kithonich, 
i. m. Cap. XII. Qu. 12.

18 Roszner 69.
17 Csak példaképpen említem a XVI. századból Werbőczy (Tr. Prológus), 

a XVll.-ből Kithonich (i. m. Cap. I. Qu. 13.), a XVlll.-ból Szegedi (Tripartitum 
Iuris Hungarici Tyrocinium, Tyrnaviae 1734., Prol. tit. 9.), a XlX.-ből Kelemen 
(i. m. I. 78., 127.) felfogását.

18 1458 : 9., 1553 : 22., 1563 : 27., 1567 : 25.
10 Összeállítva 1. Kovachich Márton György, Codex Iuris Decretalis 

Ecclesiae Hungaricae etc., Pest 1815. I. 132—135, 11. 482—485. 488—490. 
Összefoglalva tárgyalja Kithonich i. m. Cap. Xll.
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kánonokhoz folyamodnak.20 Emellett azonban ő is kiemeli, 
hogy az eljárást illető kérdésekben a hazai törvénynek és szo
kásnak kell érvényesülnie, egyébként egyedül a kánonjognak, 
mint azt a törvények alapján mi is kimutatni igyekeztünk s 
arra okleveles adataink is vannak.21

Megállapításainkból önként adódik a következtetés, hogy 
a házassági ügyekben22 23 a szentszékeknek a kánonjogot kellett 
alkalmazniok. Hiszen a házasság annyira egyházi ügy volt, 
hogy az egyházi hatóság kizárólagos hatáskörébe tartozott s 
így a Szent István és Werbőczy által leszögezett elv szerint az 
egyházjog hatálya .alatt állott. De még a  Kitonich-féle gyakor
lati ügyeskedés sem változtathatott ezen a tényen, hiszen a 
világi jog csak a házasságügyek fórumát jelölte meg, egyéb
ként csak egyetlenegyszer szólt bele azoknak érdemébe, amikor 
Kálmán király híres II. k. 15. cikkében elrendelte a nyilvános 
házasságkötést.28 Minthogy azonban alkalmasint ez sem lépett 
hatályba,24 25 * * a kánonjoghoz kellett folyamodni, aminthogy egy
korú munkák és oklevelek tanúsága szerint házasságügyekben 
valóban az volt alkalmazásban.20 Bízvást kijelenthetjük tehát, 
hogy a XVIII. század elején élő világi házassági jog nem 
létezett.

III. Ennek a világi házassági jognak a megteremtését céloz
ták azok a félénk kísérletek, amelyek a Systematica Commissio

20 I. m. Cap. Xll. Qu. 12. : „. . .  tamdiu solemus nos legibus regni firmare, 
quamdiu eas nobis, ac causis nostris suffragari viderimus ; ast ubi iis destituti 
fuerimu8, illico ad dictas sanctiones canonicas confugium capere cogimur, quae- 
longe ampliores sunt, et latius sese extendunt. . . “

21 A Roszlernél id. okleveleken kívül említhetjük az 1712. orsz. gy. tárgya
lásait, melyek a végrendeleti ügyekben érvényesülő kánonjogí szabályokat 
helytelenítik és az idegen papok jogtudatlanságának róják fel. L. Kovachich- 
féle kéziratos Diaria Diaetalia, VI. köt. 1712. jún. 6-ról. Orsz. Ltár.

22 Nem értve ide a hitbér stb. ügyeket, melyeket az 1458:9. te. is 
külön említ.

23 „De desponsatione coniugali piacúit sanctae synodo : ut omnis con- 
iugalis desponsatio in conspectu ecclesiae, praesente sacerdote, coram idoneis 
testibus, aliquo signo subarhationis, et consensu utriusque fieret ; aliter non 
coníugium, séd opus fornicationis reputetur."

24 E o szn er  (i. m. 58—65) K ováts Gyula (A házasságkötés Magyarorszá
gon egyházi és polgári jog szerint, Budapest 1883.) nézetével szemben be
bizonyítja ezt a tételt.

25 W erbőczynél (I. 105—106) a válás mint vagyonjogi következmények
(egyházilag eldöntendő) előkérdése szerepel ; Szegedi (i. m. P. I. tit. 106—108.) 
tanúsítja a házasságügyek kánonjogi elintézését, E o szn er  (i. m. 355.) 1636-ból
oklevelet közöl, mely kifejezetten „ex praeseripto sacrorum canonum adeoque
legis divinae" dönt házasságügyben stb.
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1719-ben készült kódexében, a Novum Tripartitumban öltöttek 
testet. A talajt az ilyen irányú törekvésekre előkészítette már 
az 1712-iki országgyűlés (Bencsik-íéle) büntetőjogi javaslata, 
amely a házasság védelmét a magyar jog régi alapjait felhasz
nálva időszerűen építette ki, s amelyet részben az 1723-iki 
országgyűlés cikkelyezett be.26 A házasság egyházjogi mivol
tának érintetlenül hagyásával annak 1. magánjogi27 és 2. bün
tetőjogi szabályozását kívánták nyújtani e tervezetek.

1. A Novum Tripartitum 1. részének 15—17. címeiben fog
lalkozik a házasságkötés előzményeivel, módjával és egyes 
akadályaival. Ennek a szabályozásnak magva a sponsalia két 
fajtája közötti különbségtétel, mely a N. Tr. szövegezésében 
így hangzik : „Az eljegyzés az eljövendő házasság kölcsönös 
ígérete, melyhez a puszta megegyezés is elegendő s ha ez nyil
vánvaló, távollevők között is köthető. A kánonisták két főfaj
táját említik : sponsalia de praesenti és sponsalia de futuro. 
Sajátos értelemben amazt lehet csak eljegyzésnek mondani és 
a jövőre szóló megegyezést tartalmazó szerződésekhez sorolni, 
emezt pedig nem. Mert senki sem ígéri a jövőre nézve azt, 
amit már a jelenben nyújt. így a sponsalia de praesenti 
helyesebb elnevezése matrimonium, vagy nuptiae, amikor valaki 
egy leánynak feltétel nélkül, tisztán és egyszerűen házasságot 
ígér Isten és emberek előtt, ha nem is történt meg az egyesü
lés, mert a házasságot nem az elhálás, hanem a megegyezés 
létesíti.“ Ennélfogva a sponsa de praesenti a N. Tr. szerint 
feleséget jelent.

A meg nem engedett házasságot tárgyalja ezután a kódex. 
Werbőczyhez28 ragaszkodva kijelenti, hogy a vérrokonság 
negyedfokig akadályozza a házasságkötést és ezt kibővíti azzal, 
hogy a felmenők és lemenők közt usque ad infinitum tilos a 
házasság. A sógorság pedig azok között, akik szülői és gyer
meki viszonyban állanak, mint az após és menye, az anyós 
és veje, a mostohaszülő és gyermek, valamint azok leszár
mazol a végtelenségig, a többi oldalági rokonok között negyed- 
fokig bontó akadály. Kifejti a kódex, hogy sógorság csak a 
férj és feleség vérrokonai között és viszont jön létre : a férj

26 Ezeknek előzményeire és létrejöttére itt nem térünk ki, 1. erre nézve 
Bónis György : A magyar büntetőtörvénykönyv első javaslata 1712-ben, Buda
pest 1934. (Angyal-Kiadványok 26. sz.) és A bírósági szervezet megújítása 
III. Károly korában, Budapest 1935. (Eckhart-Értekezések 5. sz.)

27 Itt a házassági vagyonjogot nem vesszük figyelembe, mert arra nézve 
a N. Tr. lényeges újítást nem hozott.

28 „Consanguinitas enim, secundum sacros canones, et regni quoque 
nostri legem ; usque quartum gradum inclusive, connubium prohibet atque 
vetat.“ I. 108. A törvényeket 1. 11. jz.
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rokonai a feleség sógorai lesznek, a feleség rokonai a férj 
sógorai. Közöttük a házasság negyedfokig tilos ; de tilos azok 
között is, akiknek sógorságát nem törvényes házasság (tör
vényes sógorság), hanem parázna közösülés közvetíti (törvény
telen sógorság). A férj rokonai és a feleségéi között azonban 
nem áll fenn sógorság ; így két fivér nőül vehet két nővért, 
atya és fiú más családbeli anyát és leányt, a férj más anyától 
való fia a feleség más apától való leányát és viszont.

A kétes esetek eldöntésénél azonban szükség van a rokon
ság és a  sógorság fokainak pontos körülírására. Ezt egyenesen 
azzal az indokolással teszi a  N. Tr., hogy a  házasság bizonyos 
fokon belül tiltva van s az izszámítás a gyámság és öröklés 
kérdéseinél is fontos. Az ág, az ős, a fok, a családfa meg
határozása után a korabeli jogi nyelvre élénk fényt vető fel
sorolást ad az egyes rokonok elnevezéséről, melyre itt nem 
térhetünk ki. A sógorság fokainak meghatározásánál végül 
kijelenti, hogy a feleség vérrokonai ugyanolyan fokban sógorai 
a férjnek, mint amely fokban rokonai az asszonynak és viszont.

E titulusokon áttekintve mindenekelőtt észre kell vennünk, 
hogy a N. Tr. összeállítójában, Prileszkyben a törvényszerkesztő 
meglehetősen háttérbe szorult a jogtudós mellett, mint nagy 
mesterében, Werbőczyben is nem egy alkalommal. De ez a 
jogtudós nemcsak a magyar jogban jártas, hanem a kánon
jogot is ismeri és műve, ha újítást nem is jelent, az egyházjog 
megbecsüléséről és érvényesüléséről így is tanúságot tesz. Az 
eljegyzés és házasság megkülönböztetésénél lehetetlen fel riem 
ismernünk a  kánonjognak először az irodalomban, majd a 
tételes jogban megjelenő sponsalia-distinctióját,29 mely Európa 
többi országaihoz hasonlóan nálunk is általános elterjedtségnek 
örvendett.30 31 De ez a megkülönböztetés már nem a maga ere
deti alakjában jelentkezik szerzőnknél, hanem a kornak meg
felelő módosítással, sőt kritikával együtt. Hiszen míg a közép
korban a „sponsalia“ kifejezés többnyire házasságkötést jelen
tett,81 a tridenti zsinatnak a házasság megkötését formákhoz 
kötő rendelkezése után a formátlan sponsalia de praesenti már 
nem létesített egyszerűen házassági köteléket s így a szó ere
deti római jogi jelentése jobban az előtérbe jutott. A tridenti 
zsinat házassági rendelkezéseit pedig nálunk is alkalmazták a

29 A részletes fejlődésmenetet és Irodalmat 1. Reiner János : Az egy
házi házasságkötési jog tanának kifejlődése, Budapest 1908., kül. 80. sköv 1. 
A distinctio III. Sándor „Licet praeter solitum“ kezdetű dekretálisa óta jutott 
a kánoni törvénytárba.

30 L. Roszner i. m. 70—74, Kováts : Szilágyi Márton tanítása az eljegy
zésről 1690-ben, Budapest 1885. (Akad. ért., társ. tud. VII. k. 10. f.) 54.

31 Reiner i. m. 196, Roszner i. m. 76—77, Kováts i. m. 38—39.
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szentszékek.32 Míg a protestáns Szilágyi Márton 1690-ben a 
házasságkötő erejű eljegyzés hagyományos felfogását hirdeti,33 
az ugyancsak protestáns Prileszky 1719-ben a distinctio ismere
tében éles különbséget tesz az eljegyzés és házasság között 
a katolikus kánonjog állapotának megfelelően. S ha az emlí
tett megkülönböztetést érdemesnek is tartja kódexébe felvenni, 
ezért annál kevésbé illethetjük őt az elmaradottság vádjával, 
mert a tridenti zsinat a házassági tan lényegét nem érintette 34 
s a verba de praesenti és verba de futuro alapján való elkülö
nítés még a  zsinat után kétszáz évvel írott theológiai munkákban 
is megtalálható.35

A rokonság és sógorság házassági akadályának tárgyalá
sánál a N. Tr. a kánonjogi izszámítás és a negyedfok kiemelé
sével nemesek a kánonjogot, hanem a magyar törvényt és 
gyakorlatot is követi. Hiszen nálunk is a  parentela-számítás 
volt használatos és a mi törvényeink is csak a negyedfokig 
sújtották a házasságot (és egyáltalán a  közösülést) fej- és 
jószágvesztéssel.36 De hogy a N. Tr. nemcsak a hazai jog 
becikkelyezését szolgálta, hanem kifejezetten és tudatosan a 
kánonjog rendelkezéseit és fogalmait vette át, azt a kánonis
tákra való hivatkozásokon kívül37 az egyes definíciók szöve
gezése is mutatja. Állítsuk pl. egymás mellé az ág meghatá
rozását a  N. Tr. és a jezsuita Sanchez, a házasságról szóló 
egykorú monográfia 38 szerzőjének fogalmazásában :

N. Tr. : Linea autem est 
collectio personarum, ab eo- 
dem stipite descendentium 
gradus continens et cogna- 
tiones distinguens.

Sanchez : Dicitur verő li- 
nea ordinata collectio per
sonarum ab unó stipite des
cendentium diversos conti
nens gradus.

A tárgyalt törvényjavaslat tehát, ha nem is hozott külö
nösebb reformot, a kánonjog magyarországi érvényesülésének 
újabb módjait jelölte meg. À formai és tartalmi érvényesülés 
közti különbségtétel szempontjából a N. Tr. jelentőségét abban 82 * * 85 * 87 88

82 Szegedi i. m. P. I. tit. 106—108. §. 2.
88 K o vá ts  i. m. 39.
34 R e in er  i. m. 204, K o vá ts  i. m. 62.
85 B illu a r t, Carolus Renatus : Summa S. Thomae . . .  sívé Cursus Theo- 

logiae etc., Virceburgi 1767, Tom XIX. p. 253—4. Sanchez Thomas : De Sancto 
Matrimonii Sacramento Disputationes, Venetiae 1726. (Ed. 2.) Tom. I. Lib. I. p. 2.

88 1464 : 2., 1495 : 4, Tr. I. 14.
87 „ . . . d e  iure canonico etiam per illegitimam coniunctionem . . .  contra- 

hitur affinitás.“ (I. 15.) „. . .duae principales a canonistis referuntur species.. .“ 
(I. 16.)

88 Sanchez idézett munkáját nálunk is használták, 1. Szegedi i. m. P. I. 
tit. 106—108. §. 8. Az itt közölt szöveg Tom. II. Lib. Vil. p. 140.
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látjuk, hogy az addig delegált kánonjogi szabályozást recipiálni 
akarta. Tette pedig ezt akkor, amikor Európa más államaiban 
az Egyháznak házassági törvényhozó és bírói hatalma a pro
testáns és abszolutista államférfiak működése folytán meg
ingott és nálunk sem állott messze az 1731-i korlátozástól.89 
Ha tehát hajlandók volnánk is jogászi fejtegetéseit a gyakor
lati élet szemszögéből nézve kevésre becsülni, el kell ismernünk 
azoknak fontosságát az Egyház kánonilag biztosított jogai integ
ritásának szempontjából.39 40

2. A Bencsik-javaslat rendelkezései különösen azokban a 
vonatkozásokban érdekelnek bennünket, melyekből a kornak 
a házassági jogról alkotott felfogását ismerhetjük meg. Amint 
a negyedfokig terjedő rokonság akadályát büntetőtörvények 
mondották ki nálunk először,41 úgy a Bencsik-javaslat nota- 
fejezete is élénk fényt vet a vérferiőző házasság elbírálására. A 
régi jog egységes fej- és jószágvesztési szankciójával szemben 
a javaslat az első- és másodfokon elkövetett incestust a rokon
sági fok szerint súlyosbítandó fejvesztéssel, a harmad- és 
negyedfokon elköveteítet a bíró belátása szerinti büntetéssel 
(a nyomán készült 1723 : 12. törvénycikk három, illetve két évi 
börtönnel) sújtja. A kettős házasságról szóló részben pedig a 
bigámia poenáját, a kardhalált csak akkor szabja ki, „si copula 
carnali consumitur matrimonium“, egyébként, ha az egyházi 
kötés után a felek tartózkodtak egymástól, a bíró belátására 
bízza a büntetést.

Büntetőjogi szempontból a javaslat nem jár töretlen uta
kon. Hiszen a házasság intézményének büntetőjogi védelmét 
már a XVIII. század előtt is számos törvényünk célozta. Így 
büntették a házasságtörést, az erőszakos közösülést, a kettős 
házasságot, a vérfertőzést.42 A tárgyalt javaslat érdeme, hogy 
ezt a védelmet a régi alapokon építette újjá és az intézmény 
lényegébe nem avatkozott.43 Ehelyett azonban rámutatott a 
rokonsági fokoknak a házasságnál latba eső különböző súlyára 
és arra a különbségre, mely az elhált és el nem hált házasság 
között még a Tametsi decretum után is fennmaradt.44 Ez a

39 S ipos, Stephanus : Enchiridion Iuris Canonici (Ed. 2.) Pécs 1931, 482.
40 „Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices eccle- 

siasticos, anathema sit.“ Cone. Trid. sess. XXIV.
41 L  36. jz.
42 Adulterium : Szt. László I. 13. Tr. I. 105. ; stuprum : 1514 : 47, 1522 : 

36.; bigamia: 1559:36., 1548:48, 1625:6., incestus 34. jz.
43 Hiszen nemcsak a magánjog nyúlhat bele az egyházat illető házasság

jogi rendezésbe, hanem a büntetőjog is, mint az 1894:31. te. 123. §-a teszi 
mely a lelkészt, aki a polgári kötés igazolása nélkül a feleket összeadja, pénz- 
büntetéssel, ismétlés esetén fogházzal bünteti.

44 R e in e r  i. m. 204.
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distinctio is az egyházjogból van átvéve, mint a N. Tr. tárgyalt 
szakaszai, tehát nemcsak elszigetelt szimpátiákra, hanem jogi 
közfelfogásra utal.

A XVIII. század elejének házassági javaslataiból, a 
szürke sorok közül átvilágít egy nagy kor nemes lelke, amely
ben harmóniába olvadtak az erkölcs és a jog legmagasabb 
elvei, megadván mindenkinek a magáét : a császárnak, ami a 
császáré és az Istennek, ami az Istené.

Bonis György.
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A budct-labáni Szent Katalin 
plébánia-templom

Kedves kisvárosi külsejű egyház ősi telepedés helyén, 
amelyről csak archaeológiai látszatok megbeszélésénél esik szó 
és a legbeavatottabbak is alig tudnak érdemlegeset mondani. 
Plébánia-templom egykor legsűrűbben lakott, de legszegényebb 
városrészben, amelyben keresztvíz alá tartatott és árnyékában 
nevelkedett az anyák megmentője, Semmelweis Ignác, amely
ben gyakran misézett, majd belőle temettetett a tőszomszédsá
gában visszavonult Virág Benedek, a nemzeti léleknek tüzes 
ébresztője... Barokk arculatú templom a budai várhegy déli 
lábánál, amelynek hangulatos környezete élte alkonyán roman
tikusokat, lírikusokat ihletett ábrándozó alkotásokra, de amelyet 
a városrendezés megfosztott apróház környezetétől és ezáltal 
híveinek derékhadától. Ez a tabáni római katolikus, alexandriai 
Szent Katalin tiszteletére dedikált plébánia-templom, amelynek 
nem akadván eddig historikusa, időszerű legalább vázlatosan 
szólni múltjáról, emlékeiről.

A föllendült helytörténeti kutatás e templom helyén, vagy 
közvetlen környékén igyekszik föltételezni a sok ízben vitatott 
árpádkori, bizonyosan román stílusú, de ma is kérdéses Szűz 
Mária, vagy Szent Gellért tiszteletére emelt egyházat, amelyről 
csak szerencsés újabb okleveles levéltári adat, vagy módszere
sen végzett ásatás adhat irányító fölvilágosítást. Egy bizonyos, 
még pedig az, hogy a mai templom nem e föltételezett árpád- 
kori egyházból épült, hanem a törököktől emelt Tábán-dzsámi- 
ból, mecsetből fejlődött, amely mecset az 1686. évi fölmentő 
ostrom vérzivatarából szinte ép állapotban menekült meg, 
amint azt Juvigny tói közvetlenül az ostrom után rajzolt és 
Greischertől rézre metszett, e mecsetet két oldalról is bemutató 
két városkép bizonyítja. E karcsú minárés, támasztópillérek
kel övezett, zömök, kerek, kupolás mecsetet a kamarai kormány
zóság 1689-ben engedte át az illyr ajkú római katolikus lakos
ság számára egyházul, amelynek az új feladathoz alkalmazkodó 
némi módosító átalakításával egyidejűleg lelkipásztorai a vízi
városi ferencesek közül kerültek ki.

Ez a mecset-templom, vagy inkább kápolna 1721-ben
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részesülhetett gyökeresebb átépítésben, egykorú tollrajz-vázlatból 
ítélve ; ezidóben kerek épülete félgömbtető helyett meredek 
kúptetővel, a mecsetfal magasságáig lebontott mináréja pedig 
árkádos harangházzal és kettős laposgömbű sisakkal födetett. 
Az új toronyban használt négy harang közül kettő régebbi 
származású volt, kettő pedig 1723-ban készült; egyike másfél
mázsás súlyú volt, Mátyás és Tamás reliefjével ékesen a 
következő legendával volt ellátva: „Gos mich Jacob Nosbicher 
den 21 Sept 1723“ (Nosbicher-Nusspicker, harangöntő Pesten), 
másika szintén másfélmázsás és állítólag Szűz Máriának volt 
ajánlva annak reliefképével, és szintén 1723-ban öntetett. Az 
így módosított, majd Staudinger-féle orgonával ellátott mecset
templomhoz, illetőleg eléje déli irányban 1728. augusztus 26-án 
történt alapkőletétellel kezdett épülni új — a mai — hajótest, 
amelynek a kivitelezése a karinthiai származású Obergruber 
Keresztély kőművesmesterhez fűződik és egyenlőtlen terjedelmű 
szakaszokból alakuló befejezése s belső kiképzése, úgy látszik, 
1736-ig húzódott el az elszámolások tükrében. A mai hajóval 
kibővített és a régi mecsetet szentélyül használó templom szá
mára 1738-ban Staudinger János átalakította 1725-ben készített 
orgonáját; 1740-ben Weibl Tamás szobrász szószéket faragott, 
Kranawetter Gábor festő Szent Család és Szentháromság oltár
képet festett; 1743—1744. folyamán Enders János asztalos 
készítette a főoltárt, amelynek gazdag plasztikai díszítését és 
szobrait Weibl Tamás faragta, viszont festését és aranyozását 
1747-ben Stettner Sebestyén és Schervitz Mátyás festők végez
ték; majd 1748-ban Schervitz festette és aranyozta a szószéket; 
1749-ben pedig a hajó alá egész terjedelmében kripta épült. 
Ez a  részletről részletre lassan haladó munka találóan jellemzi 
az anyagiakkal küzködő templompénztár hullámzó ár-apályát, 
amely Brezovácz János, Roth Lénárt és más elhúnyt hívek 1739. 
évi kegyes adományaiból kerekedett tőkét hasznosította belső 
berendezés kivitelezésére s a folytatólagos építés bevégzésére.

A templomhajó főhomlokzatának nyugati sarkához asz- 
szimmetrikusan tervezett toronynak 1750. augusztus 11-én rakták 
le az első alapjait; építése s a főhomlokzatnak a végleges ki
alakítása már Nöpauer Máté bécsi származású kőművesmester 
terve s vezetése szerint 1753-ig tartott; ennek kőfaragómunkáit 
Kugler János végezte, három kőszobrát és két kővázáját Eber- 
hardt Antal szobrász faragta sóskúti kőből ; négy új harangot 
pedig Zechenter Antal öntött 1755-ben. Az 1756. március 25-én 
megtartott kánoni vizsgálat már jól fölszerelt templomot talált, 
amelynek belsejét a következőképen tükrözteti vissza az akkor 
fölvázolt leltár. A középütt alexandriai Szent Katalin olajfestésű 
képével ellátott főoltárt jobbról András apostol, Lőrinc vértanú, 
László magyar király, balról Péter apostol, István első vértanú, 
István magyar király szobrai díszítették ; felső részének az Atya 
Istent ábrázoló képe, két oldalról Erzsébet és Klára szentek,
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továbbá két—két angyal szobraival volt ékesítve ; a tabernaculu- 
mot négy adoráló angyal szobra övezte, míg a két szélen egy- 
egy gyertyát tartó angyalszobor díszítette hat fafaragású és két 
rézgyertyatartó között. A szentélyt záró korláton kívüli fal lecke
oldalát Flórián, Orbán szentek, Mária olajfestésű képei és a 
brünni Mária kis szobra díszítette, evangéliumi oldalát Szent 
Vendel képe díszítette, amely mellett lépcső vezetett a négy 
evangélista szobrával ékesített mellvédű és stigmatizált Szent 
Ferenc, továbbá hét angyal szobrával díszített tetejű szószék
hez. A hajó evangéliumoldali első oltárát, amely a Szenthárom
ság tiszteletére annak olajfestésű képével volt díszítve, hat 
szentnek, hat angyalnak a faszobra övezte, míg az oltármenzán 
ölében kisdedét tartó Mária szobra állott. A vele szemben levő 
Immaculatának olajfestésű képével ellátott mellékoltárt kétoldalt 
két-két szentnek és négy-négy angyalnak a szobrai övezték. A 
szakaszválasztó pilléren Szent Antal apát és kisdedét ölében 
tartó Mária olajfestésű képei függtek. A következő páduai Szent 
Antal-mellékoltárt kétoldalt két-két angyal és két-két szent 
szobra ékesítette ; a  vele szemben levő Szent Anna-mellék- 
oltárt, amelynek oromzati képe a keresztrefeszített Krisztust, 
oltárképe Szent Annát leányával, Máriával, tabernaculum előtti 
képe Szent Rozáliát ábrázolta, kétoldalt alul is, felül is két-két 
szentnek a szobra díszítette. A pilléreken Szent József és 
páduai Szent Antal, az előcsarnok falán hat szentnek a képe 
függött és az utolsó pillér falába épített fülkében állott a ma is 
meglevő Ecce Homo faszobra. A torony alatti kápolna a Szent 
Kereszt-mellékoltárnak volt szánva, amely a kereszten függő 
Krisztus, a siránkozó Mária és János tanítvány szobraival 
Kálváriává volt kiképezve és négy gyertyát tartó angyal szob
rával ékesítve ; ez az oltár használtatott szentsirul is, mert alul 
állott Krisztus tetemét ölében tartó Fájdalmas anya szobra, négy 
angyaltól övezetten.

A főleg sok szoborral ékeskedő templomnál a kánoni 
vizsgálat azonban erősen kifogásolta, hogy szentélyül még min
dig a régi török mecset szolgál, habár némileg módosított alak
ban is. Az új szentély építésének előzményeire s tervére a 
bécsi hadilevéltár aktái deríthetnek csak világosságot. A budai 
városi tanács levelezéséből is azonban nyilvánvaló, hogy a 
tornyos és hajós templom új szentélye 1765. folyamán épült 
és pedig a bécsi udvari hadi tanácsnak az engedélye alapján, 
amelyet a budai magisztrátus csak oly értelmű reverzáíissal 
eszközölt ki, hogy ellenséges esemény alkalmával a templomot 
saját költségén köteles lebontatni. E terhes föltétellel engedélye
zett, valószínűen Nöpauertől tervezett és épített új szentély evan
géliumi oldalához emeletes oratóriummal rendelkező új sekrestye 
is épült, amelyből a falon át lépcső vezetett a szószékhez. Az 
építészetileg befejezett templom belsejébe 1769—1770. folyamán 
Weich Kristóf asztalos két mellékoltárt készített : Szent Sebes
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tyén oltárát borromei Károly és Donát szentek szobrai továbbá 
üveg alatt Szent Rozália faragott képe díszítette ; Szent József 
oltárát, amelynek haldokló szent József képét és menza feletti 
feszület képét Falconer Ferenc festő festette 1770-ben, Szent 
Jeromos és Szent Ágoston egyházatyák szobrai díszítették. 
Végül 1775-ben létesült a szenvedésben segítő tizennégy szent 
tiszteletét ápoló pestis-oltár, amelynek főképe a 14 segítő szentet 
ábrázolta s alatta nepomuki Szent János kerek képének keretét 
két faragott angyal tartotta.

A templom kriptájába vezető belső lejárat helyett 1776-ban 
Nöpauer a szentély apszisának külső falán át új bejáratot épí
tett. Ez év őszére készült el a torony rézsisakja, amely 1777. 
május 15-én keresztföltevéssel kapcsolatosan megáldatott. Ugyanez 
évben azonban a templomot övező temetőbe való temetkezés 
megszűntetett. A templom belső berendezésének kisebb szerze
ményeit figyelmen kívül hagyva, aminők a szenteltvíztartó 
medencék kagylói, amelyeket vörösmárványból Carlo Adami 
szobrász faragott Süttőn 1778-ban, jelentékenyen emelte a 
templom belső fényét az újonnan szerzett orgona, amelyet 
Hartmann Vilmos készített 1797-ben, míg a zenekórus korlátját, 
mellvédjét Kurtzweil János szobrász faragta 1798-ban ; legfon
tosabb volt azonban a teljesen új főoltár építése 1803—1806. 
folyamán, amelynek kőfaragómunkáiban Hofhauser Ferenc mel
lett Antonio Allio is résztvett, szobrait Held Frigyes szobrász 
faragta, festését pedig Helm József és Schöft József K. festők 
végezték. Teljesen befejezett és fölszerelt állapotban érte a 
templomot 1810. szeptember 5-én délben Schuller János pintér 
udvarából kerekedett tűzvész, amely elhamvasztotta e templom 
fedélzetét, toronysisakját, szentélyének és hajójának a beren
dezését és Tabánnak négyszáz házára hozott pusztulást.

A hordóégetés közben föllobbant tűz déli széltől fölkavarva 
irtózatosan pusztító erőre kapván, alig négy órán át tartott, azon
ban a templom rendbehozatala pénzdevalvációval is tetézve 
évtizedekre terjedett. A tűzvész után elsősorban a boltozatot és 
falazatot védő fedélzet és ablakok elkészítése, majd új Szent 
Katalin főoltárkép megfestése, amelyet Schöft J. Károly festett, 
volt a  legsürgősebb. 1812. folyamán Danko József, 1818. folya
mán Kimnach Lajos restaurálta az egész templomot, miközben 
magánosok ajándékából épültek a mellékoltárok és készültek 
egyéb berendezési tárgyak, mert a harangokon, a keresztelő
medencén, a szenteltvíztartó medencepáron, a perselykövön, az 
Ecce Homo szobrán, két gyertyát tartó angyal szobrán, egy
néhány ötvösművön, szerencsésen megmentett egyházi ruhákon 
és padokon kívül minden más a tűz martalékává lön. Lassú 
pénzügyi lélegzetvétel nyomán 1820-ban kész lett a sekrestye 
bútora, 1822-ben új szószéket faragott Held Frigyes szobrász, 
1823-ban történt a torony ideiglenes befedése ; 1834—1835. 
folyamán új orgonát készített Focht Károly pesti orgonaépítő.
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Még ki ssm heverte a tűzvész pusztítását a templom, amikor 
az 1849. évi budavári ostrom lövegei újabb rombolást végeztek 
külsején és belsejében. A helyreállítás még 1849. folyamán 
óriási összeget emésztett föl. Azonban e restauráló munkával 
kapcsolatban kapott a szentély új freskódíszt, amelyet Wágner 
József festett és két kiváló oltárképet, amelyeket viszont Maras- 
toni Jakab festett, 1850—1851. folyamán.

E restaurálás után bizonyos ernyedés állott be a templom 
berendezésének művészi fejlesztésében. 1868. november havá" 
ban változás történt e plébánia templom lelkészi adminiszt
rálásában, amikor a ferencrendi atyák helyét petrinus áldozárok 
foglalták el. 1880—1881. folyamán Budapest főváros mint kegyúr 
alapos restaurálásban részesítette a templomot, módosította 
annak főhomlokzatát, elkészíttette tornyának rézsisakját és hom
lokzati fülkéit alexandriai Katalin, Gellért püspök és borromei 
Károly szentek kőszobraival diszíttette, amelyeket Szász Gyula 
szobrász mintázott. 1890-ben ugyancsak a kegyúr főváros 
freskót festetett a szentély evangéliumi oldalfalára s a szentély 
kupolájára. 1896-ban a Palota-utca szabályozásával kapcsolat
ban a szentély evangélium oldali sekrestyéje s e mellé épített 
plébániaépület lebontatott, majd pedig a szentély leckeoldali 
falához épült mai előcsarnokos és a hajó testéhez simuló sek
restye, továbbá az eredetileg sekrestyésnek szánt lakás. Köze
lebbi időpontot meg nem határozható időben az 1910-től plé- 
bánosi tisztet betöltő, igen kegyeslelkű Leimeter János bemeszel- 
tette a szentélykupola Kimnach-féle freskóját, ami 1913-ban 
hírlapi támadást váltott ki. Azonban a  templom utolsó, 1928. 
évi restaurálása nemcsak fölszinre hozta a bemeszelt freskót, 
hanem a templom többi boltozatát is újrafestette.

A templomépület olasz hatásra valló barokk főhomlok
zata egyetlen síkban emelkedik, amelyet toszkán pilaszterek 
merőlegesen középmezőre s két oldalszárnyra osztanak ; az 
evangélium oldali szárnyhoz asszimmetrikusan, de szervesen 
négyzetalaprajzú torony van építve. A plasztikus hatásra han
golt főhomlokzat magas földszinti szakaszának középmezejét a 
főbejárat timpanonos zárt tornáca, evangélium oldali szárnyát 
1806-ból származó kőfeszület díszíti A földszinti talapzati sza
kasz vízszintes párkánya fölött emelkedik az emeleti szakasz, 
amelynek középső és toronymezejét keretes ablak, oldalszár
nyait pedig keretes szoborfülke tagolja. A koronázópárkánnyal 
lezárt emeleti szakaszt magas középfalú oromzat koronázza, 
amelynek oldalszárnyai homorú volutával simulnak a  négy 
toszkán pilaszterrel és keretes szoborfülkével föllazított közép
taghoz ; a középtagot ívmezős timpanon fejezi be csúcsán 
kőkereszttel ; a leckeoldali szárnyat sarokobeliszk díszíti, míg 
az evangélium oldali szárny mellett sudárosodik a kétemeletes 
toronytest. A torony emeleteit ión és korinthosi változatú sarok- 
pilaszterek szegélyezik ; balusztrádos ablakú felső emeletét párna
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tagból, redőnyös laternából és meredek gúlából szerkesztett 
rézsisak fedi. A nyeregtetővel födött templomtest oldalai csak 
ablakokkal és lizenákkal tagoltak.

Belseje hosszanti elrendezésű ; alaprajzilag téglányhajóból, 
haránttéglányszentélyből és ívzáródású apszisból áll. Három
hajós előcsarnoka felett dongaboltozatú orgonakarzat emelkedik. 
Külömben egyetlen öblű csarnok, amelynek oldalfalait páros- 
pilaszterekkel díszített vastag pillérek 3—3 kápolnára tagolják. 
Az egyes hajószakaszok terjedelme külörnböző ; az előcsarnok 
475 m., az első szakasz 2'50 m., a második szakasz 410 m., 
a harmadik szakasz 6'25 m. mélységű. Az orgonakarzat és a 
hajó első két szakasza egységes dongaboltozattal, a hajó har
madik szakasza haránt téglány alaprajzú függő kupolával bol
tozott ; a boltozatokat kosárívű páros hevederek tagolják. A 
pilaszterek nyakörvesek és vízszintes párkánytagolású fejezetek
ben végződnek. A hajónál keskenyebb szentélybe homorú falú 
s boltozású diadalív képezi az átmenetet. A szentély haránt 
téglány alaprajzú, lapos függőkupolával boltozott és negyed
gömb kupolás apszissal zárt.

A szentélykupola iníradosát már az 1822. évi kánoni vizs
gálat szerint is falfestmény borította középütt alexandriai Szent 
Katalin alakjával, a sarkokban az evangélistákkal. Ez az első 
freskó az 1810. évi tűzvész után eszközölt restaurálás idején 
keletkezett bizonyosan magánadakozásból, mert a hivatalos 
számadások nem szólnak sem róla, se mesteréről, sem kelet
kezése idejéről. E kupola-freskó Buda várának 1849. évi föl
mentő ostromában annyira megrongálódott a kupolával együtt, 
hogy a kupola felületét 1849—1850. folyamán Wágner József 
festő új figurális freskóval díszítette, amelynek tárgya azonban 
ismeretlen. A Wágner-íéle kupolafestmény már 1888-ban annyira 
megrongált állapotba jutott, hogy a  főváros tanácsa 1890. elején 
fölszólította Kimnach László festőt a szentélykupola új falfest
ményének a megtervezésére, aki 1890. őszére elkészült a kupola 
freskójával. Ez a freskó kissé megrepedezvén, 1908-ban kijaví
tása lett szükségessé, majd Leimeter plébánossága idején be- 
meszeltetett, míg 1928-ban újra fölszinre hozta Sándor Béla 
festő. A freskó Szent Katalin apotheózisát ábrázolja, amint égbe- 
emelkedik neobarokkos lendületű angyalok és felhőtömegek 
között, míg a csegelyekben az evangélisták ihlettől megszállott 
alakjai ülnek attributumos figuráik társaságában. A szentély 
evangéliumoldali falát a sziklaüregbe temetendő Krisztus siratását 
ábrázoló falfestmény díszíti, amelyen fájdalomtól megroskadt 
Mária ölében melengeti a földön elnyúlt testtel fekvő Krisztus
nak a fejét, aki mellett sírva térdel Magdolna és kezét széttárva 
kétségbeesetten áll János tanítvány ; ezt a falfestményt viszont 
Nagy Lázár festő festette szintén 1890-ben. A templom többi 
boltozatát jelentéktelen inkább ornamentális festés borítja, amely
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sem szemet gyönyörködtető, sem lelket üdítő s az 1928. évi 
restaurálás eredménye.

A templom összes ablakait különböző adakozók kegyes
ségéből üvegfestmények díszítik nem egységes program szerint 
tervezett tartalmi ábrázolásokkal : a lourdesi barlangban meg
jelenő Szűz, a háromtagú Szent család, Máriát tanító Anna 
asszony, Máriát üdvözlő angyal, páduai Antalnak megjelenő 
kisded Jézus, Krisztus és János az utolsó vacsorán, Krisztus 
keresztelése a Jordánban tárgyai ez ablakfestményeknek. A 
zenekórus mozaikfestésű ablaka viszont egy képzeleti címert 
ábrázol, amelynek koronával és Isten szemével pártázott négy
szöglet ű alul csonkasarkú pajzsát széles felületű kereszt tölti 
ki s a keresztbe XXII. és IV. római számok továbbá fekete 
zászló van illesztve ; a  pajzs alatt három-három csillag között 
e szöveg: Leimeter 1911. édesanyánk felejthetetlen emlékének. 
Ezt az ablakot Leimeter János tabáni plébános csináltatta, aki 
1911. április 22-én hajnali álmában átélte Egerben lakó édes
anyjának haldoklását és temetését. így ez ablak címerének a 
motívumai az átélt álom mozzanataiból vannak összeállítva. 
Az üvegfestészet lényegét félreértett, anyagszerűtlen, a kor 
zavaros divatja szerint naturalista festményeket üvegtáblákra 
transzponáló és csak ezáltal színes ablakokat, amelyek éppen 
a barokkstílusú templomoknál indokolatlanul sőt stílusellenesen 
félhomályba merítik a templom belsejét, 1910—1911. folyamán 
Palka József készítette az ajándékozók nevének feltüntetésével.

A barokk fölfogású Szentháromság, angyalok, Péter és 
Pál apostolok szobraival díszített főoltár copfstílusú keretarchitek
túrájának a  közepébe alexandriai Szent Katalin eljegyzését 
ábrázoló festmény van illesztve, amelyen angyalok, Péter és 
Pál apostolok nézik a meghitt jelenetet, amint a trónoló Mária 
ölében levő kisded Jézus a hajadoni szépség teljességében 
viruló, bíbor hermelinpalástos Katalinnak ujjára gyűrűt húz. A 
menzát és keretarchitektúrát 1810—1812. között Danko József 
építőmester építette, Bauer Péter kőfaragó díszítette, szobrait 
Kurtzweil János szobrász mintázta gipszből ugyanekkor. A 
sima akadémizmussal festett, olasz típusú alakokból világosan 
komponált, kellemesen meleg színezésű oltárképet Marastoni 
Jakab festette 1850-ben. A monumentális oltárkép teljes hatá
sának érvényesülését kártékonyán gátolja az oltár retablejának 
1910-ben készített oromzata, amelynek azonban két adoráló 
angyala Kurtzweil műve, a  régi retable maradványa. Ugyancsak 
Marastoni Jakab festette az 1815. körül épült copfstílusú, lecke
oldali első mellékoltár úgynevezett Szent családot ábrázoló titulus
képét 1851-ben. E finom kivitelű, intim hangulatú olajfestmény 
tulajdonképpen keresztelő Szent János és gyermek Jézus család
jának bizalmas együttlétét ecseteli santa conversazione módjára. 
E mellékoltárral szemben levő empirestílusú szószéket Dolánszky 
János asztalos készítette, plasztikai díszét és mellvédjének
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reliefjét, amelyen a Mária köré ékalakú sorban fölsorakoztatott
apostolok fölött tüzes nyelvek alakjában megjelenik a Szent
lélek, Held Frigyes szobrász faragta 1822. folyamán.

A következő azonos kivitelű, stuccoborítású, későbarokk- 
stílusű mellékoltárpárt Schützenberger Vencel és neje alapította 
1816-ban. Oltárképeiket, az egyiken Szent József haldoklását, 
a másikon páduai Szent Antal Jézus-vízióját Schöfft József 
Károly festette Pesten 1816-ban. Nem lehetetlen, hogy oromzati 
képeik, — az egyik Szent Teklát, a  másik a Cranach-féle Segítő 
Szűz Mária távoli változatát ábrázolja — szintén Schöfft mű
helyéből valók. E mellékoltárok fából faragott, még barokk lel
kiséget tükröztető Mihály arkangyal, Imre herceg, Borbála, 
sienai Katalin szentek fehér szobrai szintén 1816-ból valók, de 
szobrászuk okmányilag nem bizonyítható, stíluskritikailag pedig 
még meg nem közelíthető, mert úgy Held, mint Kurtzweil mű
veinek karakterisztikus vonásai éppenséggel nem ismeretesek.

A szerény kivitelű Szent Anna-mellékoltárnak és vele 
azonos kivitelű Szent Teréz-mellékoltárnak gyenge minőségű 
képeit Hierwarter Antal adományából Sauer C. festő festette
1872- ben. A Szent Flórián-mellékoltár képét, amely az 1810. évi 
tabáni tűzvészt ábrázolja e városrész elpusztult parti házsorának 
pontos vázolásával, Schöfft József Károly festette Pesten 1811- 
ben. A vele szemben levő Szent Lőrinc-mellékoltárnak a képe 
a  rostélyon megégetett vértanú szenten levő sárgás mustájú 
brokát dalmatica finom megfestésével hívja magára a  figyelmet ; 
festője azonban ismeretlen. Hazai műtörténet szempontjából 
említésre méltó a sekrestye oltárának Krisztus keresztelését 
ecsetelő festménye, amelyet a kevésbé ismert Fáy Albert festett
1873- ban.

Érdemes munka az előcsarnok fülkéjében ülő és az 1810. 
évi tűzből szerencsésen megmenekült Ecce Homo népiesen 
jellemzett faszobra, amely 1830—1840. között Budán készült. 
És különálló archaeológiai nevezetessége e templomnak az 
Ecce Homo fülkéje mellett falba illesztett Krisztus sárgás 
mészkő reliefje, amely úgynevezett Majestas Domini-t, a  tanító- 
mester Krisztust ábrázolja. E töredék származási helye, körül
ményei s megtalálásának ideje ismeretlen. Bizonyos azonban, 
hogy e románstílusú relieftöredék, amelyet az evangélisták 
szimbolikus szárnyas jelképei öveztek, a XII. század második 
feléből éspedig templomkapu feletti nagyobb (kb. 130 cm. sugárú) 
ívmezőnek homlokíve alatti legfelsőbb középső részéből származik.

Jellemző darabja e templom berendezésének empire stílusú 
sípszekrényekből álló orgonája, amelyet a krisztinavárosi temp
lom Bécsben készült orgonájának a hatása alatt Focht Károly 
pesti orgonaépítő készített 1834—1835. folyamán. Ezekbe a Focht- 
féle sípszekrényekbe, amelyek eredetileg kékes színváltozatú 
márványozással voltak festve, 1905. folyamán Rieger Ottó új 
orgonaszerkezetet épített.
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A templom íüggőkép anyaga, amelyről a 18. századi szá
madások és kánoni vizsgálatok tesznek említést, az 1810. évi 
tűzvészben pusztult el. A 19. század első felének a függő képei
ről elszórt számadások viszont annyira hiányosak, hogy a mai 
raktárolt függőkép anyaggal megnyugtatóan alig hozhatók kap
csolatba. A fenmaradt képanyagból érdemes munka egy két
oldali, valószínűleg zászlóul szolgált olajfestésű kép, amelynek 
késő barokk lendületű, kellemes színezésű előlapján levő 
Immaculata a pesti egyetemi volt pálos-templom Bergl-féle freskó
beli Immaculatájának a hatása alatt készült, hátlapján pedig 
kegyeséletű szabómestert munkája közben ábrázoló, ikono- 
graphiailag eredeti tárgyú s érdekes fölfogású kép 1780. körül 
vagy után készülhetett. Ez a kép valószínűen szabó-céh zász
lajára volt alkalmazva, a templom birtokába a vallásos Pentz 
Georgina ajándékából jutott. Figyelemre méltó tanulmányfej 
Szent Pétert ábrázoló olajfestmény, amelyet Rausch József fes
tett 1844-ben akadémikus modorban.

A templom 18. századi szobrai közül csak a már említett 
Ecce Homo, a keresztelőkút szoborcsoportja, amelyek a tűzvész 
idején a zenekórus alatt voltak elhelyezve, és két gyertyatartóul 
használt angyal szobra maradt fenn. Az egyik kezükben égő 
szívet másik kezükben gyertyát tartó angyalpár fínommívű 
barokkszobrait 1743—1744. között Weibl Tamás szobrász faragta 
a főoltár számára. A Kugler János faragta keresztelőkútnak 
Krisztus keresztelését ábrázoló faszoborcsoportja egykorú a 
kőből faragott baptisteriummal, szintén 1749-ből való, de szob
rásza nem volt megállapítható. Ezeken kívül a templom tulajdonát 
képező Szent Sebestyén barokk faszobra, amely 1760—1770. 
között készült, eredetileg szintén e templom fölszereléséhez tar
tozhatott, bár alig két évtizede jutott e templom birtokába, azon
ban a Pentz-család ajándékaképpen, amely családnak kegyes
lelkű tagjai közül Pentz György templomatya lévén, közelfekvő 
a föltevés, hogy e szobor a templom 18. századi, tűzvésztől 
megmentett szobraiból való. E barokk fölfogású szobrok mellett 
érdemes alkotás a reliefhatásra komponált, hársfából faragott 
föltámadó Krisztus körmeneti szobra, amely 1810. után készült 
klasszicizmusba hajló modorban. E koruk lelkiségéből sarjadt, 
még mindig becsületes művészi, lelkes egyéni vonásokat tük
röző szobrokon kívül van ennek a templomnak is, mint — 
sajna — szinte minden székesfővárosi egyháznak, számos lel
ketlenül „szépen“ kipingált szobra, gyári termelésű talmi alko
tása, amely kívül esik a művészet és aesthetika birodalmán. 
Miként Krisztus kiűzte annak idején a templomba tolakodott 
kufárokat, úgy most is szükség volna megfelelő nagytekintélyű, 
szigorú modern Savonarolára, aki megsemmisítse vagy végleg 
száműzze a művészi hitel e parazitáit az Isten házából, ahol 
méltatlanság az Igével szemben Káin hitvány gyomjához hasonló 
holmival áldozni.
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Az aránylag kisterjedelmű, bár sűrűn lakott Tabán lakos
ságának zöme görögkeleti szerbekből és római katolikus illyr, 
horvát meg német telepesekből verődött össze. A tetemesen 
előnyösebb anyagi viszonyok között élő görögkeleti szerb egy
ház és a íranciskánusoktól vezetett, szegényebb sorsú római 
katolikus plébánia hívei között a 18. században nemes versen
gés fejlődött, hogy templomaikat a szükségelt szertartási edé
nyeken túlmenően tehetségük szerint ötvösművekkel gazdagítsák. 
Az ajándékozók nevét azonban csak ritkán, ötvöseik nevét 
még kevésbé ismerjük. Csak a fennmaradt hivatalos számadá
sok szűkszavú följegyzéseinek személyi adatai alapján bizonyos, 
hogy e templom ötvösműveit helybeli, budai ötvösök készítették. 
Így Prejszky János 1740-ben a Szentháromság-oltár elé örök
mécsest, Bucher (Pucher) János Ádám 1748-ban olajszelencét, 
Minasevics Marko 1770-ben ereklyetartót, Illiasevich Nicola 
1764-ben thuribulumot és kelyhet, Minasevics Marko 1770-ben 
ereklyetartót, Eberhard János 1771-ben a főoltár elé örök
mécsest, Lubisics Imre 1802-ben thuribulumot csinált, mind
ezeket ezüst anyagból. Hogy viszont milyen munkát készített 
Jocher Wolfgang 1801—1809. között több ízben, Jocher Edmund 
1813-ban, Mechtler Ferenc 1816—1831. között több ízben, Gall 
Ferdinánd 1831-ben, Gretschl József Károly 1835-ben, Kováts 
János 1846-ban, nem tűnik elő a számadásokból. Időnkre ez 
ötvösök műveiből csak elvétve jutott egy-két tárgy, mert egy- 
része használatban elkopott, másrésze időközönként új ötvös
művek készítésére használtatott föl és ne feledjük, hogy az 
egykorú följegyzés szerint az 1810. évi tűzvész alkalmával több 
ötvösmű részint a  tűznek, részint a tűz által támadt zavarban 
lopásnak esett prédául.

Mostani ötvösműállományának legrégibb darabja egy 
missale bársonykötésének ezüstből trébelt sarok és középveret 
készlete, amely alexandriai Katalin és assisi Ferenc szentek 
alakjait ábrázolja, budai ötvöstől származik 1723-ból. Való
színűleg 1730-ból származik, szintén budai ötvöstől Brankovics 
Stoian egyszerű ajándék barokk kelyhe. Kiváló darabja a dús 
díszítésű barokk ciboriuma, amely a Selmecbányái bányász 
testvérület számára készült 1733-ban ; mestere ismeretlen, rokokó
szárát azonban Reth János Mátyás készítette vagy javította 
1785—1790. között. E ciborium motívumainak a fölhasználásá
val budai ötvös készítette a Stoianovich Katalin ajándékozta 
barokk stílusú kelyhet, amely már 1744-ben jutott a budai egy
ház birtokába, ami viszont azt jelenti, hogy a mintául szolgált 
ciborium ekkor már a tabáni egyházé volt. Megvan még a 
Lubisics Imre ötvöstől 1802-ben készített copfstílusú thuribulum, 
de már navicula nélkül, továbbá a Wurczinger Józseftől 1824- 
ben készített empirestílusú ampolnapár. Ez ezüst művek 
mellett figyelemre méltó empirestílusú, sárgarézből készített 
tumbafeszület, amely Ernst Frigyestől vásároltatott 1848-ban.
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Csekély számban maradt ezüst anathema anyagából kiválik 
egy térdelő asszony alakja a 18. század végéről, valószínűen 
Jancso Sámuel ötvöstől, egy lánggal égő szív a 19. század 
elejéről Gretschl Vencel ötvöstől, egy balláb 1835-ből valószí
nűen a pesti Kierer Lipót ötvöstől, egy lodrosszegélyű három 
gyökerű íogpár 1849-ből Szentpétery József ötvöstől, végül 
egy térdelő asszony és térdig ábrázolt fiatal leány alakja 1857- 
ből Gretschl József budai ötvöstől.

A törökök Tábán-dzsámjából fejlődött templom külsejének 
és városkörnyékének alakulását szinte minden fázisában tanul
ságosan szemléltetik azok a metszetek és képek, amelyek 
Buda városáról a Tabán városrész ábrázolásával együtt az 
1686. évi ostromtól napjainkig készültek. Mecset alakját Iuvigny 
1686. évi rajzának metszete, 1721-ben történt átalakítását szám
adásbeli tollvázlat, 1728—1736. között épített hajóját Bél művé
ben megjelent Mikoviny-rajz Schmuzer-metszete mutatja, amely 
hatott Sparr, Georg Nicolai és Binder I. Fülöp ábrázolásaira. 
Az 1750—1753. között felépített tornyos, majd 1776—1777. 
folyamán elkészült toronysisakos állapotáról, alakjáról egyöntetű 
képet nyújt Bindernek a budai kötélverő-céh levélbeli, továbbá 
G. Hislernek Buda városáról 1785-ben és Pappirnik Józsefnek 
a budai kádár-céh levelére 1790. után készített rézmetszetű 
képe. Főhomlokzatának és tornyának felső részéről hű képet 
nyújt Franz Jaschkenak a bécsi National Bibliothekban 
levő aquarell városképe, amelyet ő Budáról és Pestről 1810. 
nyarán, tehát szeptember 5-én támadt tabáni tűzveszedelem 
előtt készített dél felől. A tűzvész után restaurált templomról 
és alacsony gúlatetős tornyáról Prixnernek a  budai ács-céh 
levélbeli metszete és Petrich Andrásnak 1819-ben Richtertől 
rézkarcban kivitelezett aprólékos rajza nyújt hű képet, amelynek 
hatása alatt készült az Artaria-féle, majd 1832-ben J. Hyrtínek, 
1836-ban gróf C. Vasqueznek, Rudolf Altnak 1847-ben meg
jelent és A. Niessennek 1860. körüli tempera festésű városképe, 
hogy csak a legkiválóbbakat említsük, akik a Gellérthegyről 
észak felé nézve ábrázolják Buda és Pest városát és benne 
részletesen a tabáni templom főhomlokzatát. Az 1880—1881. 
év folyamán módosított főhomlokzat és toronysisak viszont 
Rauscher Lajosnak 1885-ben, Nádler Róbertnek 1891-ben és 
Háry Gyulának 1910-ben készült festményein tükröződik, amelyek 
a Budapesti Székesfővárosi Múzeumban vannak.

Ez a városképbe festőién illeszkedő templom nem remekmű, 
csak a halódó barokknak szerényköntösű, becsületes polgári 
alkotása, amelyet a Tabán sorsának, fejlődésének, lelkiségének 
a története övez. Egykori környezetének apró pittoreszk házai 
eltűntek, mint a tavalyi hó, hogy helyükön új városrész fejlőd
jön, a régitől merőben különböző új hivatással. A templom 
pedig áll, várva új híveit, hogy hivatását betöltse az új jöve
vények lelki igényeihez alkalmazkodva. Kedvező átmeneti
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alkalom arra, hogy lege artis megtisztulhasson ama mozzana
toktól, amelyek nélkülözik a művészi vonást, vagy veszélyez
tetik a művészi vonásokkal rendelkező emlékeit a templomnak, 
így a templom külseje köröskörül tűzbiztonsági okokból is 
szabad térséget követel, ami a keritésrács eltávolítását és új 
sekrestye építését vonja maga után. A templom elhanyagolt, 
enyhén szólva elhanyagolt kriptája kegyeleti okokból is meg
érett a kiürítésre, ami által háromhajós souterrain helyiség 
állhat új feladatok szolgálatában. A kripta sírkövei az oldal
falakba illesztendők, eleget téve a kegyeletnek is, csökkentve 
némileg a falak sivárságát is. A hajóbeli oldalkijárat szabaddá 
tételét szellőztetési, biztonsági s forgalmi okok követelik. El
odázhatatlan már a villanyfűtés megoldása is. A színes abla
koknak eltávolítása a barokk stílusból, a belsőnek világossá 
tételéből és maguknak az ablakoknak művészi negatívumából 
önként következik. A művészi ízlést nélkülöző sablonszobroktól 
való szabadulás nem lehet sem lelkiismereti, sem vitás kérdés. 
A hajó négy első mellékoltárának hevenyészett menzája művészi 
megoldást igényel. A használaton kívüli, művészi becsű tárgyak 
raktárolása nem egyeztethető össze céljukkal, ezért egyház
művészeti múzeumba helyezendők, amelynek a létesítését 
belátják a szakkörök és a közvélemény csak helyeselheti. 
Mivel fővárosi templomaink csodálatos módon csak elvétve 
ékeskednek a velük összefüggő történeti eseményeket, vagy 
kiváló egyéniségeket megörökítő emlékművekkel, a tabáni 
templomban időszerű kegyeleti kötelesség úgy a költő Virág, 
mint az orvos Semmelweis emlékének művészi formában való 
megvalósítása. Mert nemcsak szimbolikusan, de valóban igaz, 
ami e templom XIÍ. századi Krisztus kőreliefjén köriratként 
állhatott : Orbis terrarum tollitur, pauci cum eo gradiunlur.

Schoen Arnold
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Egy katolikus államférfi a XVIII 
században

A gondolat emberének jelentősége a vallás történetében 
még nagyobb, mint az emberi élet más mezején, de az eszme 
diadala itt is a cselekvés hősének érdeme. A hitélet színe
változását vizsgálva, figyelmünket a nagy gondolkozók mellett 
az állam kormányának irányítóira is ki kell terjesztenünk. A 
következőkben Mária Terézia egyik legjelentősebb államférfié
nak, br. Borié Egyed-nek szerepét a magyar katolicizmus fejlő
désében igyekszem megvilágítani. *

A XVII. század nagy magyar katolikus megújhodásának 
sikerét az államhatalom támogatása, a nagybirtokosok vissza
térése, a papnevelés újjászervezése, papok és szerzetesek fárad
hatatlan lelkipásztori munkája biztosította. A hitélet színe lassan 
nyert katolikus vonásokat, sokkal lassabban, mint ahogyan a 
XVI. században protestánssá alakult át. A katolikus papság a 
mohácsi vész után úgyszólván ellenállás nélkül engedte át a 
teret, amelynek visszahódításáért lépésről-lépésre kemény harcot 
kellett vívnia a jól szervezett protestáns felekezetek külföldi 
egyetemeken tanult, európai műveltségű, küzdelemre kész veze
tőivel. A török-tatár harcokban kipusztult magyarság helyére 
nagy tömegben rutének, oláhok, rácok vándoroltak, ezeknek 
megtérítése ugyancsak a katolikus egyházra várt. A kettős 
vállalkozás eredménye a Pázmánytól megindított belső átalaku
lás céltudatos és megalkuvás nélküli keresztülvitelétől függött ; 
a külső erők közül a földesúri jog és az államhatalom maradt 
továbbra is a legfontosabb.

Állam és vallás szoros kapcsolatát a XVIII. század sem 
lazította meg. Vallási türelem első nyomait a felvilágosodás 
filozófusainál találjuk, e gondolatok még hosszú utat jártak 
meg, amíg a század végén a központi kormányzatban, majd a 
liberálizmus virágzásával a mindennapi életben is érvényre 
jutottak. A XVI. és XVII. század véres küzdelmeinek elükével 
a fölülmaradt fél egész Európában kíméletlenül szilárdította 
helyzetét, élvezve az államhatalom, az ekkor első virágkorát 
élő étatizmus teljes támogatását. A Habsburg-birodalom, s benne 
Magyarország sem volt kivétel. Az általános európai fejlődés
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tipikus vonásait mutatja a kor magyar vallási életének alaku
lása is, a különleges magyar viszonyok természetesen ezen a 
téren is módosítóan hatottak.

Magyarországon sem a XVI. századi protestáns térítés, 
sem a XVII. század katolikus megújhodása nem járt teljes 
diadallal. Az ország lakossága a század fordulóján megoszlott 
a római egyház hívei és a protestáns felekezetek között, az 
az Északkeleti Felvidéken, Erdélyben és a déli részeken nagy 
tömegek szláv és görög szertartású batykók, pópák és kalu- 
gyerek szavára esküdtek vakbuzgóan. Az egység utáni vágy a 
Regnum Marianum Szent Istváni ideájának életrekeltésében 
katolikus részről nyilvánult meg legerősebben, megvalósítására 
a katolicizmus belső és külső energiáinak megfelelően igen 
sokat tett is, de elérnie nem, legfeljebb részben sikerült. A 
vallási ellentétet ugyanis nemzeti, rendi, társadalmi és gazda
sági ellentétek szálai szőtték keresztül-kasul. A rutének, oláhok 
és rácok gazdaságilag és társadalmilag alacsonyabb formák 
között éltek mint a magyarság, amelytől nemzeti különbség is 
elválasztotta őket, bár a nemzeti érzés ekkor még szunnyadt 
a nép széles rétegében, csak egy-két tanult koponyában bon
togatta nagy jövőre hivatott csíráit. A hazai németség az 
erdélyi és szepesi szász területen, továbbá a városok falai 
között protestáns, de a királyi hatalom híve, bár az a királyi 
városokban a földesúri jog alapján erősen terjesztette a kato
likus hitet. A polgárság ugyanis a többi renddel — protestáns 
kisnemessegggel szemben is -— csak az uralkodótól várt és 
nyert védelmet. A köznemesség többsége protestáns, míg a 
íőurak között majdnem mindegyik katolikus. A vallási szem
pont a főnemességet az államhatalom mellé állította, de ugyan
akkor az abszolutizmus rendiellenes törekvéseivel szemben a 
protestáns köznemességgel fogott kezet. A közös rendi érdek 
erősebbnek bizonyult a vallási ellentétnél, annál is inkább, 
mert a katolikus és abszolút uralkodó egyben idegen ház sarja 
volt, idegen kormányra támaszkodott, úgyhogy az elleneszegülő 
rendiség sokszor önző küzdelmét nemzeti mezbe bujtathatta. 
A jobbágyság az államéletben még nem jutott szerephez, sorá
ban mindegyik felekezetnek voltak hívői.

Az államhatalom érvényesülése a vallási élet terén a 
mindenkori uralkodó személyétől fügött, a vallástörvények csak 
a keretet adták. A XVII. század vallásbékéit törvénybeiktató 
1608. és 1647. évi országgyűlések csak irányt jelöltek meg, 
hasonló jelentőségük volt a XVIII. századi fejlődésre az 1681. 
és 1687. évi artikulusoknak, valamint az azokon nyugvó, 
1731-ben kibocsátott Carolina Resolutiónak. Ez utóbbiak a 
bécsi és linzi békékben hangoztatott szabad vallásgyakorlatnak 
nem mondtak nyíltan ellen, de a nyilvános protestáns isten
tiszteletet csak az 1681:25. és 26., valamint az 1687:21. és 
23. artikulusokban felsorolt helyeken engedték meg, az ország
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iöbbi részén a protestánsok — templomaik és iskoláik vissza
adására kötelezve — vallásukat csak magánúton gyakorolhatták.

I. Lipót, I. József és 111. Károly uralkodása alatt a vallási 
élet homlokterében ezeknek a törvényeknek, illetve rendeletek
nek a végrehajtása állott. A protestánsok nem engedték át 
küzdelem nélkül templomaikat és iskoláikat, ekorbeli vallásos 
irodalmuk az elűzött prédikátorok és mesterek jajszavától han
gos. Községről-községre szorultak vissza, gyakran csak az erő
szaknak engedtek, bár sérelmeik az angol, francia és német 
véres üldözésekkel párhuzamba korántsem állíthatók. Az állam- 
hatalom s egyben az egész katolicizmus erejét ez a szívós 
harc lekötötte, figyelmét a görögkeletiek uniójáról és az egyház 
belső szervezőmunkájáról ha teljesen nem is terelte el, de 
jelentősen tompította. Mária Terézia uralkodásának első felében 
a helyzet nem változott.

A Carolina Resolutio rendelkezéseit az államhatalom 
továbbra is a közigazgatás segítségével igyekezett végrehajtani, 
ezen a téren a legnagyobb aktivitást a  helytartótanács vallás
ügyi bizottsága fejtette ki, aminek egyik eredménye az lett, 
hogy a  protestantizmus az egész hivatalt meggyűlölte. A mélyen 
vallásos uralkodónő a  szerinte egyedül üdvözítő tan terjeszté
sének gátat azért sem vetett, mert azt lelkiismeretbeli köteles
ségének tartotta, s mert hivatalai nyugodt lélekkel hivatkoz
hattak arra, hogy csupán a törvények rendelkezésének szerez
nek érvényt. Uralkodásának két első tizede a 111. Károly-kori 
valláspolitika töretlenvonalú folytatása. Változást az államtanács 
felállításával az 1760-as évek hoztak.

A magyar protestantizmus és államhatalom viszonyát 
vizsgáló legújabb irodalom Mária Terézia uralkodásának 
második felében a legfelsőbb kormányzatnál „a vallásügyek 
körüli nagy feszültség enyhülését“ állapítja meg, amit a királynő 
„lassú felvilágosodásán kívül“ az államtanácsosoknak tulajdonít, 
„akik egészen a felvilágosodás korának gyermekei voltak, a 
vallástól elfordult deisták, egyik-másik egyenesen ateista, mint··. 
Kaunitz. Ezeknek felfogásuk nem lehetett más, minthogy az 
állam nem rendezheti a  vallásügyet, ez minden embernek 
személyes ügye.“1 Szekfű Gyula szerint „Borié és társai már 
a laicizált államnak a tanácsosai voltak, akik személyes vallá
sosságukkal összeférhetőnek tartották az egy vallás-egy állam 
koncepcióról való teljes és tökéletes lemondást.“ 2

A következőkben azt igyekszem kimutatni, hogy az 1760-as 
évekkel kezdődő valláspolitikai irányváltozásban br. Borié Egyed- 
nek kimagasló szerepe volt, amelyet mély hittel vállalt, deizmus- 
tól, ateizmustól távol állt, az egy vallás-egy állam koncepció meg

1 Ravasz Boriska : A magyar állam és a protestantizmus Mária Terézia 
uralkodásának második felében. Bp. 1935. 7—8. 1.

2 Magyar Történet. 2. kiad. IV. k. 558. 1.
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valósítására teljes erejéből törekedett, a felvilágosodás hatása 
alatt azonban — egész magyar politikájának megfelelően — 
az észszerűtlen erőszakot kerülte, valláspolitikájának tengelyébe 
a korábbi korok elgondolásával szakítva, nem a protestáns 
kérdést állította, hanem a fősúlyt a katolicizmus belső erősíté
sére helyezte, amiből felfogása szerint az államhatalom cél
tudatos és következetes, de minden erőszakot kerülő támoga
tása mellett a katolikus vallás terjedésének, az uniónak és a 
protestantizmus lassú visszaszorulásának önként kellett követ
keznie.

Br. Borié Egyedben3 ugyanazt a lélek mélyén gyökerező 
erős hitet találjuk, amely Mária Teréziát is teljesen átitatta, 
amely számára a királynő bizalmát nem utolsó sorban bizto
sította. A felvilágosodás racionalizmusa rá sem maradt hatás 
nélkül, de egyéniségének alapszövete a vallásos érzés, az 
ateistákat, szabadgondolkozókat és vallásgúnyolókat a XVIII. 
káros szektáinak tartotta, amelyeket az uralkodónak köteles
sége kiirtani.4 Gondolatait és tetteit az érlelem vaskövetkeze
tességével fűzte egymás mellé, de szíve oltáráról száműzte az 
Ész istennőjét, ott egyedül Isten lakott. Emberek és államok 
sorsa Isten kezében nyugszik, boldogságuk attól függ, hogy 
áldását szent vallásának követésével miként érdemlik ki.5 A 
vallás ápolása az állam vezetőinek lelkiismeretbeli kötelessége, 
alattvalóik túlvilági és földi javát elsősorban ezáltal munkálják.6 
Amikor tudomására jut, hogy a besztercei kerületben kilencezer 
oláh család, számítása szerint körülbelül százezer lélek él, akik 
még keresztet vetni sem tudnak, arról, hogy Istenben hány 
személy van, sohasem hallottak, ezt a legszomorűbb dolognak 
tartja, ami katolikus uralkodó országában előfordulhat, mert 
„mindent Istennel kell elkezdeni, különben minden haszontalan 
marad.“ 7 Isten bölcs gondoskodását látja abban, hogy ez az 
állapot őfelsége tudomására jutott, akinek ilyen módon alkalma

3 Életének vázlatos történetét, Magyarországgal szembeni általános állás- 
foglalását „Magyarország és az államtanács első tagjai“ címen a Századok 
1935. évi Pótfüzetében ismertettem.

4 1766-ban a főispánok kötelességévé tette, bogy megyéjükben az ilyen 
gondolatok hirdetőit őrizzék ellen, jelentéseikben tüntessék fel, hogy őfelsége 
a hivatalviselésből kizárja és egyébként is büntesse őket. SR (Wien, Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv, Staatsratakten) 976/1766.

5 Der Seegen Gottes, welcher allein die Reiche glücklich machet, nach 
der Maas erlanget werde, in welcher mann sich für den Dienst Gottes und 
dessen Heiligen Religion verwendet. SR 2931/1762.

6 Erachte, dazu in Gewissen verbunden zu seyn, nachdeme das Vermö
gen Gottes und der Kirche auf das sorgsambste zu administriren seyn will. 
SR 2401/1762.

7 Mit Gott mus alles angefangen werden, sonsten ist alles vergeblich. 
SR 2325/1763.

330



nyílik arra,, hogy a hit világosságával ezen a „legnagyobb baj“-on 
segítsen. Évi ötezer forintot szán a lelkészek fizetésére. Száz
ezer ember közül évente tízezer ember hal meg. Harminc 
krajcár csak nem sok egy lélek üdvéért ! A hit terjedése az 
oláhok vándorlásának is véget fog vetni, teszi hozzá, jellemző 
módon kapcsolva össze az állam örök és tüstént jelentkező javát.

Vallás és állam a legszorosabb kapcsolatban fonódnak 
szemléletében össze. Az állam célja polgárainak boldogsága, 
a köz java, természetes tehát, hogy a túlvilági boldogság, a 
lélek üdve sem lehet előtte közömbös. Annál kevésbbé, mert 
hiszen az állam a polgárok összessége, jó polgár pedig csak 
jó ember, jó ember viszont csak jó keresztény lehet. Az álla
mot megszemélyesítő, Isten rendeléséből legmagasabb fokon 
képviselő uralkodó számára alattvalói hitéletének istápolása 
elsősorban Istennel szemben kötelessége, de tartozik ezzel 
országának, az állam valamennyi polgárának is. Isteni és 
emberi viszonylatban egyaránt ez legelső feladata.8 Az ural
kodó — fejtegeti Borié — saját hasznát is munkálja, ha a  vak 
tudatlanságban élő népet emberekké és keresztényekké alakítja. 
Mert aki jó keresztény, az jó alattvaló is.9 Erdély és a Temes- 
vidék természeti kincseiben Isten ajándékát látja, amelyet az 
igaz hit terjesztésével hálálhatnak meg, amivel az állam érde
két is szolgálják, mert az államok sorsa az alattvalók vallá
sosságán, az ifjúság nevelésén fordul meg.10

Állam és vallás eme szoros összefüggésében a látszat a 
felületes szemlélőt arra csábítja, hogy az elsőséget az államnak 
tulajdonítsa. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Borié az 
államnak volt tanácsosa, hogy minden gondolatát és tettét az 
állam sorsa itatta át. Nem tulajdoníthatjuk tisztán államférfiül 
fogásnak, hogy bár vallás és állam állandóan együtt fordulnak elő 
javaslataiban, az első helyet mindig a vallási szempont foglalja 
el. Ezzel nem csupán a királynő vallásosságát igyekezett véle
ménye érdekében megmozgatni, a sorrendet mély hiten alapuló 
belső meggyőződése határozta meg. Gondoljunk arra, hogy 
akkor sem adhatott volna más tanácsot, ha az államot figyel
men kívül hagyja és csak a vallást tekinti. De mint vérbeli 
államférfi ezt nem tehette meg.

Az egy állam-egy vallás koncepció, a XVI. és XVII. század 
öröké, Boriénál is tovább él, lényege nem, csak érvényesülésé-

8 Und ich dafür halte, das allenthalben bey der Religion und Einführung 
eines guten Christenthums der Anfang zu machen seye, wenn mann auch nur 
politice das Wohl des Staats betrachtet. SR 2649/1761.

9 SR 922/1765. Erdélyben, fűzi tovább, az igaz hit terjedése nagy mér
tékben javítani fogja az uralkodóház és a keleti országok viszonyát.

10 Dem Staat ist zugleich an der Formierung guter Christen und an der 
guten Erziehung der Jugend alles gelegen. Dann gute Christen, vernünftige 
Menschen seynd anbey nahrhafte Unterthanen. SR 1782/1766.
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nek külső feltételei módosulnak. E koncepció átvétele és 
továbbfejlesztése államszemléletének logikus következménye. 
Aki a Habsburg-birodalom egységét minden tekintetben cél
jául tűzte ki, az erről az egységről a legfontosabbnak meg
ismert vallási vonatkozásban sem mondhatott le. Az olyan 
uralkodó — hangoztatta — akinek alattvalói más vallás hívei, 
sohasem érezheti magát biztonságban. Az idegen hitű alattvaló 
szíve mélyén sohasem bízhat az uralkodóban, hiszen a leg
fontosabb kérdésben nem értenek egyet.11 Az igaznak meg
ismert hit terjesztését követelő lelkiismereti indítékon fölül tehát 
az állam biztonsága, belső egyensúlya is az egy áilam-egy vallás 
elv követését parancsolja. Ennek a maximának érvényét az 
az államélet egyetlen ismerője sem vonja kétségbe, a múlt 
tanulságai is mellette szólnak.12 A magyar történet nyújtja a 
valláskülönbség következményének legszomorúbb példáit, de 
a külföld egykorú eseményei is arra intik az uralkodót, hogy 
vallása érdekében a legnagyobb áldozatoktól se riadjon vissza.13

Az egy állam-egy vallás koncepció érvényesülésére, továbbá 
az állam-vallás viszony összeolvadására a legjobb példát az 
unió kérdésének megítélésében nyújtotta Borié. A pápa, tekin
tetbe véve a görög keletiek idegenkedését a római katolikus 
vallástól, úgy rendelkezett, hogy az egyesült görög katoliku
sokat tovább ne térítsék, a nem egyesültek pedig ne római 
katolikusok, hanem csak egyesültek legyenek. A pápai szék 
szándéka kétségtelenül az unió könnyítése volt, az egyház 
fejét egyedül a vallási szempont irányította, amely egyesültek 
és római katolikusok között különbséget nem látott. Borié 
szerint az uralkodó nem elégedhetik meg a vallási szempont 
érvényesülésével. Nemcsak arra kell törekednie, hogy népe az 
igaz hitet kövesse, hanem népének túlvilági és földi javát 
össze kell kötnie, mert ezen alapszik az állam java, amely 
csak egy vallást tűr meg. A nép csak akkor él békében, ural
kodójában csak akkor bízik, ha a vallási különbég sorait nem 
bontja meg. Kimutatta, hogy az egyesültek abban a tudatban

u Ein Regent, dessen Religion die Oberhand im Land nicht hat, ist nie
mahlen sicher. Ein einer fremden Religion zugethanener Unterthan kan es mit 
einem solchen Regenten im Grund des Herzens nicht gut meynen, dann er 
glaubet, das in dem edelsten Stuck, nemblich in der Religion er den Beystand 
nicht habe. SR 2433/1763.

12 Ich übergehe das Gewissen. Dieses rühret sich von selbsten. Ich be
trachte die Sach nur mit politischen Augen, und sehe mit solchen den von 
allen staatsverständigen angenohmenen, auch in dem Erfolg bewährten Satz an, 
das die Sicherheit des Regenten erheische, durch alle mögliche gelinde (Borié 
aláhúzása) Mittele die Religion, zu welcher derselbe sich bekennet, in dessen 
besonders aber denen Granizlanden zu verbreitlien. SR 1490/1766.

13 Borié a valláshoz hasonló jelentőséget tulajdonított a nyelvnek, az 
egységes birodalom nyelvének a németet szánta. SR 2716/1767.
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élnek, hogy vallásuk más, mint a római egyházé. Inkább görög 
keletieknek, mint római katolikusoknak tartják magukat. Orosz
országgal rokonszenveznek, s Oroszország állandóan igyekszik 
őket magához kötni. Ilyen körülmények között az uralkodó 
számára nem lehet közömbös, hogy a római szék olyan ren
deletet ad ki, amely az uralkodót az állam javának és bizton
ságának ápolásában akadályozza. Mivel a vallás javát nem 
csorbítani, csupán az állam javával egyeztetni akarja, joga van 
közbelépni. A pápát szólítsák lel, hogy ezeket a rendeleteket 
a monarchia területén függessze fel.14

Ez a példa bizonyítja, hogy az egy állam-egy vallás kon
cepció Borié államszemléletében még a korábbi századok 
következetességét is meghaladta, még az egyesült görög kato
likusokkal szemben is bizalmatlan volt. A kort jellemző étatiz- 
must, az állam hatáskörének fokozatos bővülését ismerve ezen 
nem is csodálkozhatunk, ennek az ellenkezőjét kellene külö
nösnek tartanunk. Hogyan lehetséges mégis, hogy az 1760-as 
években, amikor Borié hatása érvényesült az állam vezetésé
ben. az államhatalom-protestantizmus viszonyban a feszültség 
a korábbi korokhoz képest jelentősen enyhült ? Borié felekezeti 
közömbösségével ezt nem magyarázhatjuk, amint láttuk, sem 
deista, sem ateista nem volt. A látszólagos ellenmondás eltűnik, 
ha vallásügyi állásfoglalását egész magyar politikájának választó
vízében vesszük vizsgálat alá. A monarchia belső szilárdsága 
és az azon alapuló nagyhatalmi állás biztosítására a legfonto
sabb feladatnak Magyarország és az örökös tartományok szerves 
összeolvadását jelölte meg, ennek legnagyobb akadályára a 
magyar rendi alkotmányban bukkant, amelynek, akárcsak az 
egyedül üdvözítő hit általános elterjedését gátoló felekezeteknek, 
kérlelhetetlen ellensége volt. De mégsem folyamodott erőszakos 
eszközökhöz. Körültekintő gonddal ügyelt arra, hogy a királyi 
rendeletek a törvények szövegével ellentétbe ne kerüljenek, ami 
azonban nem zárta ki, hogy az alkotmány nyújtotta lehetőségen 
belül, a törvények nyílt sérelme nélkül a  rendiség visszaszorí
tására, a királyi hatalom fokozatos és következetes érvényesí
tésére mindent el ne követett volna. Ugyanezt az elvet vallotta 
a vallási kérdésben. Álláspontját saját szavai világítják meg 
legjobban. Ha egy államban, fejtette ki, az alattvalók egy része 
más hitet vall, mint az uralkodó, ennek politikai szempontból 
is arra kell törekednie, hogy vallását általánossá tegye. Eszkö
zei azonban szelídek legyenek, a lelkiimeretet ne sértsék, a 
törvényekkel ellentétbe ne kerüljenek, az állam nyugalmát ne 
veszélyeztessék, a  lakosságot kivándorlásra ne kényszerítsék.15

14 Az államtanács többi tagja azonban nem osztotta Borié aggodalmait 
s igy a pápai udvarnál közbelépésre nem került sor. SR 253/1765.

15 Ich seze dabey aber als eine nöthige Vorsicht, das die diesfaltige 
Mittele in sich gelind, von allem Gewissens Zwang entfernet, und weiter so
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Türelme tehát nem az egy állam-egy vallás összefüggés feladá
sából fakad, ellenkezőleg e viszony fokozott érvényesítésének 
a gyümölcse. Az erőszakos térítés veszélyeztetné az állam 
nyugalmát, az államra pedig a katolicizmusnak szüksége van, 
az legerősebb támasza. A protestánsok sérelmeit tehát orvosolni 
kell, még abban az esetben is, ha a törvény nyíltan nem szól 
mellettük, mert számuk oly nagy, hogy az ország békéjét köny- 
nyen felboríthatnák. Jól tudom, folytatja, hogy egyházamnak 
mivel tartozom. Kötelességemnek tartom, hogy vallásom eme
lésére, hitem terjesztésére minden tehetőt megtegyek. De csak 
olyan utakon vagyok hajlandó járni, amelyek az államra és a 
katolicizmusra nem hoznak veszélyt. Az erőszakos fellépésnek 
lehető legkedvezőbb eredménye az lenne, hogy a nem katoli
kusok az országot elhagynák. Ami nemcsak az államra jelen
tene végzetes csapást, hanem a katolicizmusra is, mert a kato
likus államot gyengítené, a nem katolikust pedig erősítené. A 
katolikus állam nem katolikus lakosai közül mindig áttérnek 
egyesek. Lassan-lassan szelíd és csendes eszközök segítségével 
közelíthetjük meg legbiztosabban a magunk elé tűzött célt. 
A hit terjesztésének belső eszközeire fektessük a fősúlyt, derék 
papokat és tanítókat alkalmazzunk, építsünk árvaházakat, 
óhajunk így magától teljesedni fog. Az uralkodó mindent meg
tehet, amit kitartóan akar, ha megfelelő eszközöket alkalmaz. 
Hite terjesztésére annyi kielégítő csendes eszköz áll a rendel
kezésére, hogy külső erőszakhoz folyamodnia fölösleges, amazok 
hatása bizonyos, emezé bizonytalan, sőt káros.16

A vallási türelmet Borié szükséges rossznak tartotta17 
Türelme nem közömbösség jele, józan megfontolás eredménye, 
amit ész és szív egyaránt aláír. Az erőszak veszedelmes az 
államra és a rajta nyugvó vallásra, mondja az ész. A lelkiis
meretet úgysem kényszeríthetik, vallja a szív, aki csak erőszak 
hatása alatt tetteti magát katolikusnak, az nem méltó arra, 
hogy az egyház kebelére ölelje.18 A felvilágosodás racionaliz
musán és az abszolutizmus étatizmusán, az uralkodói hatalom 
omnipotenciájába vetett hiten túl, az emberi lélek rúgóit tapintja 
ki és az igazi vallásosság gyökereit keresi meg, amikor nyíltan

beschaffen seyen, das dieselbe die Landesgesaze und ofentliche Pacta nicht 
beeinträchtigen, noch sonsten den Staat weeder in Ansehung des Ruhestandes, 
noch in jener des Verlustes eines Theils dessen Volcks einer Gefahr aussezen. 
Érdekes Boriénak az a megjegyzése, hogy a magyar protestánsok Porosz- 
országért lelkesednek. Tanulságos lenne ezt a rokonszenvet egész napjaink 
Hitler-imádatáig követni. SR 2717/1767.

16 SR 2288/1767.
17 Allermasen die Toleranz für ein nöthiges Übel allschon ist ermessen 

worden. SR 2540/1761.
18 Das Gewissen leidet keinen Zwang, und ein simulirter Catholick ist 

der Kirche nichts Nutzen auch dieser nicht würdig. SR 1890/1767.
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szakít a korabeli rekatolizálás szokásos eszközeivel : az erősza
kos térítéssel, templomok és iskolák lefoglalásával, prédikátorok 
és mesterek elűzésével, templom- és iskolaépítés engedélyének 
megtagadásával, nyilvános istentisztelet tiltásával stb., egyszóval 
a tűszúrásszerű kellemetlenkedések kevés eredménnyel járó, 
de annál erősebb ellenhatást kiváltó rendszerével.19 A túlzott 
szigorúságnak semmi haszna, csak kára, mert az allattvalók 
szeretetét és bizalmát az uralkodó számára semmi sem pótol
hatja. Ennek az elvnek megfelelően tiltakozott az ellen, hogy a 
vegyes vallású városokban a nem katolikus polgárokat, külö
nösen a céhmesteri cím elnyerésénél, háttérbe szorítsák. Meg
engedhetőnek vélte, hogy olyan megyékben, ahol már vannak 
nem katolikusok, ilyenek megtelepedjenek, vallásukat szabadon 
gyakorolják, imaházat építsenek. A templomok javítását, bőví
tését nem akadályozta meg, sőt beleegyezett abba, hogy ahol 
150 nem katolikus család él, templomot emeljenek. Ezt az 
utóbbi engedélyt azonban ahhoz a feltételhez kötötte, hogy 
ugyanolyan nagyságú katolikus templomot is építsenek pap
iakkal és tanítóházzal együtt, továbbá, hogy a községbe 50 
katolikus családot fogadjanak be. A pap és a  tanító fizetéséről 
őfelsége fog gondoskodni. Ilyen módon, mondotta, alkalom nyí
lik a térítésre és a katolikus vallás gyökeret ver olyan helyeken, 
ahonnan a földesurak még évekig távoltartották volna.20

Türelme tehát nem azt jelentette, hogy a katolikus meg
újhodás nagy célkitűzését, a Regnum Marianum egységesen 
katolikus államideáját elvetette. Ennek megvalósítására teljes 
erejéből törekedett, csak az erőszakos eszközöket cserélte ki a 
békés térítés fegyvereivel. Ezek közül csak egy-kettőt sorolunk 
fel. Kedves gondolatát : árvaházak felállítását is összekötötte a 
térítés eszméjével ; az árvaházakat a katolikus hit melegágyai
nak szánta, amelyekben katolikus és nem katolikus gyermekeket 
egyaránt szigorúan vallásos szellemben akart felnevelni. Keresz
tül óhajtotta vinni, hogy minden protestáns imaház mellett ka
tolikus templomban is hirdessék Isten igéjét. Jellemző, hogy 
amikor Kiskőrösön, az erősen protestáns községben, a katolikus

19 Csak egy-két példát hozunk fel. Amikor Bajtay erdélyi püspök azt 
javasolta, hogy a marosvásárhelyi reformátusok templomát vegyék el, büntessék 
azokat, akik közülük áttérni nem akarnak, kijelentette, hogy ez az eljárás 
ellenkeznék az ország alkotmányával és az okos kormányzás alapelveivel. 
Őfelsége nem akarja a felekezeteket jogaikban háborgatni. Az áttérés ne erő
szak, hanem belső meggyőződés eredménye legyen. SR 1913/1766. — Nem helye
selte, hogy a vegyes vallású szülők gyermekeit a katolikus vallásra kényszerítsék, 
mert erre nem volt törvény. SR 291/1767. — Ügy tartotta, hogy nem válik 
Isten dicsőségére, ha a nem katolikusokat az úrnapi körmenetre kényszerítik. 
SR 671/1768. — Nem a templomelvétel a fontos — mondotta — lényegileg 
egyremegy, templomban vagy szobában gyülekeznek az unitáriusok. SR 131/1763.

20 SR 2533/1765.
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papi állást betöltötték, milyen nagy súlyt helyezett arra, hogy 
minden tekintetben kifogástalan, tanult, gyakorlott, szerény és 
okos személyre essék a választás. Fizetését további előlépés 
reményével 200 helyett 400 forintban állapította meg. Főleg azt 
kívánta, hogy jó szónokot keressenek, aki okosan és szerényen 
fogjon a térítéshez. Beszédeiben eleinte kerülje az összeütkö
zést, csak olyan tárgyat válasszon, amellyel kapcsolatban 
általános érvényű igazságokat és kötelességeket hirdethet, mert 
csak így remélheti, hogy a községbeli protestánsok jóindulatát 
megnyeri, ami a megtérés első feltétele.21 Az áttérteket meg
különböztető bánásmódban részesítette, hogy példájuk követésre 
találjon.22

Különösen szomorúnak találta az erdélyi katolicizmus hely
zetét. Legveszedelmesebb ellenségének a szászokat tartotta,2'* 
ez magyarázza meg ellenszenvét irántuk, amit csak enyhíteni tu
dott németségük, továbbá az, hogy az uralkodói hatalom célkitű
zését mindenkor készségesen a magukévá tették. Vezetőjükben, 
a Bécsben nagybeíolyású br. Bruckenthal Sámuelben, különösen 
nem bízott és határozottan rosszalta, hogy a katolikus vallás
ügy tárgyalásán mint az erdélyi kancellária vezetője eleinte ő 
is résztvett.24 25 Lelkiismereti kötelességének tartotta, hogy figyel
meztesse Őfelségét azokra a veszélyekre, amelyek a katoliciz
must a  lutheránus kancellár részéről fenyegetik, de Mária 
Terézia és az udvar kegyét Bruckenthal annyira meg tudta 
nyerni, hogy Borié intelmei hatás nélkül maradtak.20

A katolicizmus erősítésére kihasználta Erdély különleges 
vallási helyzetét, a különböző protestáns íelekezetek egymás
közti ellentétét a fokozatosan terjedő katolikus hit erősítésére 
fordította.26 De a fősúlyt itt is templomok és iskolák építésére, 
papok és tanítók alkalmazására fektette. A protestáns fele- 
kezetek ellen erőszakkal még kevésbbé lépett fel, mint Magyar- 
országon, mivel a magyarországi protestantizmussal szemben, 
amelyet csak „tűrt“-nek minősített, elismerte az erdélyi „kivált
ságos“ helyzetét. Erdélyben is igyekezett a zárt protestáns szi-

21 SR 2826/1767.
22 A magyarországi áttért ifjúság gondozására a cassa parocliorumból 

kiutalt évi 200 forinton fölül a bányajövedelemből is évi 200 forintot utaltatott 
ki. SR 2248/1765.

23 Die argesten und schlauesten Feinde der römische Kirche. SR 1742/1766.
24 ich umbgehe, w ie. . .  dieses anzusehen seyn wolle, dass mann einen 

Lutheraner zu der Berathung einer solchen Sache haben beyziehen, und dessen 
schlaue, die Sachen auf die lange Ewigkeit hinausziehende und solche in 
unübersteigliche Einhangungen verleithende Ratschläge gelten lassen mögen. 
SR 2609/1765. Később Bruckenthal ezekről a tanácskozásokról távolmaradt.

25 SR 559/1767.
26 Elsősorban az unitarizmus ellen fordult, mert úgy látta, hogy ezen a 

ponton az uralkodó és a három nemzet rendisége egyet akar. SR 131/1763.
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geíekre katolikus magot vetni, igen_ sokat várt a szász városok
ban katolikus iskolák felállításától.27 A katolikus vallás ügyeinek 
intézésére a protestáns felekezetek mintájára külön tanács léte
sítését ajánlotta, amelynek tagja 1 — 1 katolikus és egyesült 
pap, 2—2 katolikus és egyesült világi lett, az egyesülteknek 
csak az uniót érintő ügyekben volt szavuk. Ez a tanács tájé
koztatta vallási kérdésekben a kormányzóságot, amelynek 
tanácsosai azonban, a pártatlanság megőrzése végett, a tanács
ból ki voltak zárva.28

Az államhatalmat Erdélyben elsősorban a hivatalok betöl
tésénél vette igénybe a katolicizmus támogatására. Ebben a 
kérdésben a legszigorúbb következetességgel járt el, bár az 
elvet titokban tartotta, még a kancellária előtt sem juttatta 
nyíltan kifejezésre.29 A protestánsokat lassan szorította ki egyik 
hivatalból a másik után, nemcsak a vezető állásokból, figyelmét 
a legkisebb megyei vagy városi hivatalnok sem kerülte ki. 
Erdély helyzete e tekintetben erősen különbözött Magyarországé
tól, ahol az uralkodói hatalomnak ilyen korlátlan alkalmazására 
gondolni sem lehetett. Az erdélyi törvények megszabták ugyan, 
hogy az egyes hivatalokban hány katolikus legyen, I. Lipót 
idejében a  katolicizmus ezekben a törvényekben joggal látott 
nagy eredményt. Az 1760-as évekre azonban a helyzet már 
lényegesen megváltozott, s Borié a  törvények rendelkezése 
fölött azzal a megjegyzéssel tért napirendre, hogy azok csak 
azt kívánják, hogy a katolikusok legalább a megállapított arány
ban képviselve legyenek, azt azonban nem tiltják, hogy számuk 
emelkedjék.

Magyarországon csak a központi kormányhatóságok tiszt
viselői karának kinevezésére, továbbá a  főispánok személyének 
kiválasztására volt a bécsi kormánynak befolyása, amelyet 
azonban korántsem érvényesített a katolicizmus javára olyan 
következetességgel, mint ahogy azt Borié Erdélyben keresztül
vitte. Az ú. n. dekretális eskü megkövetelése a protestánsok 
hivatalviselését amúgy is megnehezítette. Borié a katonai tiszt
ségeknél is a katolikusok előnybenrészesítését ajánlotta,30 31 azt 
is rosszallotta, hogy az ügyvédek majdnem kizárólag protes
tánsok voltak.’1

Ellene volt a protestánsok külföldi iskoláztatásának is, 
Erdélyben protestáns egyetem felállítását javasolta, amelynek 
kettős hasznát remélte. Egyrészt az abszolutizmus államszem
léletével ellentétes tanok elterjedését akarta megakadályozni, 
másrészt az új egyetem állami felügyelet alá helyezésével a

27 SR 4186/1762.
28 SR 559/1767.
29 SR 2156/1761.
30 SR 3246/1761.
31 SR 2936/1762.
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katolicizmus érdekének esetleges érvényesítésére is lehetőséget 
kívánt biztosítani.32 Azt azonban ellenezte, hogy Magyarországon 
is legyen protestáns egyetem, a  vallást érintő tudományokat a 
magyarországi protestánsok Erdélyben tanulhatták volna.33

Általában gondosan ügyelt arra, hogy a protestánsok 
jogaikat semmiképpen se gyarapítsák. Amilyen fontos, mon
dotta, hogy jogtalanságot ne szenvedjenek, annyira vigyázni 
kell, hogy ne erősödjenek meg. A vallásos érzelmek a  leg
erősebbek minden embernél, rejtegetni lehet őket, de elfojtani 
nem, ezért az állam sohasem bízhatik másvallásúakban.34 
Egész magyar politikájának megfelelően a vallási ügyekben is 
azt az elvet vallotta, hogy esetről-esetre járjanak el, az elvi 
kérdések feszegetését mellőzzék, mert azokkal csak föltünést 
keltenek, zúgolódást váltanak ki. Kevés beszéd, sok tett volt 
a jelszava ezen a  téren is.35

A tettek embere a katolicizmus belső megerősítését tekin
tette legelső és legfontosabb feladatának. Az állam és vallás 
közötti összefüggésből logikusan következett, hogy ezt a fela
datot az uralkodónak kellett vállalnia, a katolikus hit terjesz
tését az uralkodói kötelességek sorában az első helyre állította. 
Amikor a zaránd-megyei Kőrösbánya lakosai katolikus temp
lom építésére kértek engedélyt, szívesen adta hozzájárulását, 
mert, miként mondotta, az uralkodó semminek sem örülhet 
inkább, mint annak, hogy alkalma nyílik Isten dicsőségének 
szolgálatára, alattvalói lelkiüdvének munkálására.36 így lesz 
méltó az apostoli királyi címre.37 Amikor buzgalmát az udvar
ban egyesek túlzottnak minősítették és az akadékoskodók fon
toskodásával először megfelelő alap létesítését ajánlották, 
szilárd hittel erősítette, hogy ez az ügy nem tűr halasztást, 
mert ha az ifjúság nevelését elmulasztják, azt pótolni többé 
sohasem tudják.38

A nevelést mindennél fontosabbnak tartotta,, amiben két
ségtelenül a felvilágosodás hatását kell látnunk. Úgy gondolta, 
hogy ha az értelmet felvilágosítják, nem mondhat ellent az

32 SR 3566/1761.
33 SR 3568,1761.
34 Die Triebe der Religion seynd nach meinem Erachten bey einem 

jeden die stärckeste, und diese lassen sich zwar verbergen aber nicht ersticken. 
SR 814/1762.

35 In negotio religionis es allezeit am gerathensten ist, dass mann de 
casu ad casum fürgehe, und die Gehässigkeit deren ohne ihre Application ad 
casum ohnehin nicht würcksamen und nur ein groses Aufsehen verursachenden 
Generalien vermeide. SR 2615/1762. Weilen in Religionssachen mann . . .  viel 
thuen und wenig zu sagen hat. SR 1754/1764.

36 SR 1799/1763.
37 SR 133/1762.
38 SR 922/1765.
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ésszerű elveknek, amelyekre a kor abszolutizmusa a természet- 
jogból és az általános emberi jogból a római jogfelfogás segít
ségével levezetett állam- és társadalomszemléletét alapozta. A 
nevelés első fokának pedig a lélek művelését, a vallásos hit 
felkeltését jelölte meg. Vallás- és nevelésügy állandóan szoros 
kapcsolatban jelentkeztek javaslataiban. Templom mellé mindig 
iskolát is építtetett, a papiak mellé tanítólakást is, a lelkész 
fizetésével egyidőben a  mester járandóságát is megállapította. 
Ideális állapotnak azt tartotta, hogy minden faluban, ahol 
katolikusok élnek, legyen templom és iskola, művelt és buzgó 
papok és tanítók hintsék a túlvilági és a földi élet boldogságá
nak magvait a fiatal fogékony lelkekbe. Nem győzte hang
súlyozni a papnevelés fontosságát. Állandóan szemináriumok 
felállítását sürgette. Különösen az egyesült papság elmaradott
sága bántotta. Az unió lassú terjedésének legfőbb okát az 
egyesült papság szellemi és anyagi szegénységében látta.

Helyesen ismerte fel, hogy az unió sikerét csak úgy vár
hatják, ha az egyesült papságot gondosan nevelik és anyagilag 
is függetlenítik népe támogatásától. Természetes, mondotta, hogy 
sokai többen fognak áttérni, ha azt látják, hogy papjukat nem 
maguknak kell eltartaniok, a szentségekhez is szívesebben 
járulnak, ha keresztelésért, esketésért, temetésért nem kell 
külön díjakat fizetniök. Nem egyezett bele, hogy az egyesült 
papság fizetése kevesebb legyen, mint a római szertartásúaké. 
Általában évi 150 forintot tartott méltányos, lelkipásztori életet 
biztosító jövedelemnek, míg a tanítók évi fizetését átlagosan 50 
forintban állapította meg.

A püspököknek kötelességükké tette, hogy egyházmegyé
jüket állandóan és rendszeresen látogassák és a visitatio ered
ményéről tegyenek jelentést. Mutassák ki, hol nincsen pap, 
tanító, templom és iskola hol szorul javításra. Egyházmegyéjük 
vallás- és oktatásügyének gondozását tartsák legfontosabb fel
adatuknak, ne pedig a fényűzést és családjuk gazdagítását. 
Megütközéssel hallotta, hogy a  váradi püspök temploma és 
lakása díszítésébe öli a  pénzt, amikor az egyesült papoknak 
még tisztességes öltözetre sem tellett.39 Azt a gondolatot is föl
vetette, hogy mivel emberi gyarlóságukat legyőzni valószínűleg 
nem tudják, a püspökségek jövedelmének csak egy részét 
bocsássák rendelkezésükre, a másik részt pedig egyenesen a 
cassa parochorumba utalják.40 Amikor az esztergomi érsekség 
megürült, hosszú éveken át nem töltötték be, hogy jövedelmét 
zavartalanul a vallás céljaira fordítsák. Ezalatt az idő alatt egy 
kamarai tanácsos és egy nagyszombati kanonok vizsgálta meg 
az egyházmegye vallás- és oktatásügyét, aminek mintájára 
Borié azt ajánlotta, hogy a többi püspökséget is vessék ilyen

39 SR 2812/1762.
*0 SR 1406/1768.
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általános vizsgálat alá, amelyen a püspök oldalán egy-egy hely
tartótanácsi tanácsos vegyen részt. Az államnak ezt a beavat
kozását az egyház életébe a magyar király legfőbb kegyúri 
jogára, a ius patronatus et supremae advocatiae-ra építette.41

Az abszolutizmus befolyását az élet egész területére kiter
jesztette, a vallási élet sem volt kivétel. Magyarországon az 
állam-egyház viszonynak a XVIII. században speciális jelleget 
adott az a körülmény, hogy az egyház a még virágzó rendiség 
egyik ágát képviselte, s így az államhatalom egyházi befolyá
sának fokozatos bővülése egyben az uralkodói hatalom sikerét 
jelentette a  rendekkel szemben. Boriét a  rendiellenes szempont 
is vezette, amikor a  magyar királyok egyházi jogkörének tisz
tázására Kollár Ádámmal egyik munkát a másik után íratta. 
Az államtanács iratanyagából kétségtelenül megállapítható, hogy 
az 1764-iki országgyűlésen olyan nagy port fölvert munkát 
Kollár Borié megbízásából elgondolásának megfelelően és 
irányítása mellett írta. Borié a magyar alkotmány tüzetes tanul
mányozása közben arra az örvendetes eredményre jutott, hogy 
a pápai hatalom Magyarországon korántsem érvényesült olyan 
mértékben, mint Európa többi országában, így pl. a német 
császárságban, ahol a  felségjogokat „szerencsétlen módon“ meg
csonkította.42 E felismerésből következett, hogy a pápaság és a 
katolikus papság érintkezését tisztán a  dogmával kapcsolatos 
kérdésekre igyekezett szorítani, az egyház világi vonatkozású 
ügyeiben a legfőbb kegyúri jog alapján a király kizárólagos 
illetékességét vallotta, aminek egyik eszközét a ius piaceti 
gyakorlásában látta. Mint a királyi hatalom egyéb vonatkozásai
ban, az állam-egyház viszonyban is Szent István korát állította 
maga elé követendő példának. Míg azonban más téren a  ren
diség tényleges hatalmi állásának következményeit le kellett 
vonnia, addig meggyőződése szerint a királyi kegyúri jog érvé
nyén a szent király halála óta eltelt századok semmitsem vál
toztattak.43 Érvényesítette ezt a jogot nemcsak az unióra tért 
görög szertartásúakkal, hanem a nem egyesültekkel szemben 
is.44 A magyar papság viszont az egyház minden ügyében a 
kánonjog érvényét vitatta szemben a királyi joggal. Ebben Borié 
a királyi hatalom és a magyar alkotmány sérelmét látta, amit, 
mondotta, üldözni kell, mielőtt a baj általánossá válnék.45 Két
ségtelen, hogy a  pápai befolyástól független államegyházra való

«  SR 1274/1768.
42 SR 397/1762, 1405/1763.
43 Ich bin überzeigt, das dem jezigen König in Ungarn das ius regium 

circa sacra in der nemblichen vollen Maas zustehe, als dieses bekanntlich der 
erste katholische König Stephanus geübet hat. SR 2405/1767.

44 SR 1318/1768.
45 Und überhaupt dasiger Clerus der potestati régis, der er mit Haut 

und Haar unterlieget, sich zu entziehen trachtet. SR 3741/1762.
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törekvés, amely Febronius műveiben éppen ebben az időben 
találta meg a leghatásosabb hirdetőjét, Boriétól sem volt idegen, 
ez a gondolat az állam mindenhatóságáról vallott felfogásának 
mindenben megfelelt.

A katolikus egyház belső megerősödésével kapcsolatban 
állott külső gyarapodása, a térítés vallás és állam szempont
jából egyaránt elsőrendű jelentőségű feladata. A protestantiz
mus visszatérítését, amint láttuk, Borié nem törölte az állam 
céljai közül, csupán eszközeit változtatta meg, a rekatolizáló 
mozgalom homlokterébe azonban a  görögkeletiek unióját állí
totta. Helyesen ismerte fel, hogy az állam szempontjából sokkal 
nagyobb az a veszély, amely a nem egyesültek részéről fenye
geti, mint az, amely a protestantizmus máshitüségéből fakad. 
A görögkeletiek nemcsak vallásukban, hanem nemzetiségükben 
is állambomlasztó erők csíráit hordozták magukban ; e csírák 
a liberalizmus türelmének melegénél fejlődtek ki, gyümölcsüket 
a trianoni termekben érlelték meg, ízüktől keserű minden falat 
fajtája sorsán töprengő magyar szájában. Borié ismét és ismét 
hangoztatta, hogy a  határ mentén élő nem egyesültekben nem 
bízhatnak. Arra természetesen nem gondolt, hogy Erdélyt vala
mikor a két vajdaság ragadja magához ; Moldva és Havas
alföld primitív állami, társadalmi, gazdasági és műveltségi 
viszonyai ezt a lehetőséget kizárták a  realitások sorából. Borié 
Oroszországtól félt, attól tartott, hogy a nem egyesültek orosz 
területre vándorolnak ki.46 A lakosság csökkenése volt az, amit 
a kor impopulációs áramlata a legnagyobb szerencsétlenségnek 
nyilvánított. A nemzetiségi kérdés akkor még másodrendű 
szerepet játszott, bár nyoma van annak, hogy Borié agyában 
megfordult a gondolat : az ország határára nagy tömegben tele
pített idegen határőrség egykor még gondot okoz a monarchiá
nak. Mégis egyik határőrséget a másik után létesítették. Részint 
a török és az orosz ellen, részint, mert ezeket a  területeket az 
abszolutisztikus és népjóléti államideának megfelelően szervez
ték meg. Az 1760-as években Erdélyben is felállították a  székely 
és az oláh határőrezredeket. Az oláhokat Borié aggodalmait 
méltányolva az egyesültek közül választották, hogy így a kül
földi és a hazai nem egyesültek közé válaszfalat emeljenek.47 
Borié, amint láttuk, még az egyesültekben sem bízott, s hogy 
igaza volt, azt a történelem bizonyítja. Mindenáron folytatni 
akarta a  térítést, a  görög szertartásúakat a latin rítus számára 
igyekezett megnyerni. E célból a határőrség területére római 
katolikus lelkészeket és tanítókat ajánlott, az egyesültek térítését 
tiltó pápai rendeletek felfüggesztését javasolta, de az állam
tanács többi tagja érveit nem méltányolta és azzal fegyverezte

*S SR 2295/1761, 2575/1761. 
47 SR 2575/1761.
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le, hogy az uniónak lesz kárára, ha az uniáltakat tovább 
térítik.48 Uniós javaslatainak természetesen nem vetettek gátat.

1761-ben br. Buccow erdélyi főparancsnok egy oláh láza
dást fojtott el azzal, hogy a pópáknak türelmi rendelet kiesz
közlését ígérte, amiért azok százezer forint donum gratuitumot 
és nagyobb mennyiségű gabonát ajánlottak meg. Borié vérző 
szívvel bár, de hozzájárulását adta a türelmi rendelet kibocsá
tásához, mert az oláhok legcsendesülését csak így remélhették. 
Az ajándékban azonban vérdíjat látott, amelynek szennyét 
csak úgy moshatják le, ha követik az írás szavait : „facite 
vobis amicos ex Mammon iniquitatis“ és az egész összeget az 
unió céljaira szentelik. Úgy találta, hogy ez az összeg elegendő 
lesz az uniós mozgalom új életre keltésére és szilárd meg
alapozására. Elsősorban szemináriumot építsenek, ahol az egye
sült papokat nevelik, azután a papság fizetésére fordítsák. 
Abban látta ugyanis az unió lassú sikerének főokát, hogy a 
papság tudatlan és szegény, a nép támogatására szorul. Ismerte 
az oláh nép anyagias természetét, jól számított, hogy tömegesen 
fognak áttérni, ha új papjaiknak nem kell fizetniök. Ezért aján
lotta, hogy az erdélyi kancellária egyezzék meg az új fogarasi 
püspökkel abban, hogy a cathedraticumot és az egyéb szolgál
tatásokat egy összegben kapja, fizetését évi háromezerről négy
ezer forintra emeljék, ha a vizitációs utakat saját költségén 
teszi meg.49 50 1768-ban tízezer forintot bocsátott az egyesült 
püspökségek rendelkezésére, hogy templomaikat orosz mintára 
könyvekkel lássák el. Ugyanekkor rendezte az egyesült papság 
fizetését. Úgy intézkedett, hogy 1768. január 1-től minden egye
sült pap évi 12 forintot kapjon, azután évenkint néggyel többet, 
amíg a 150-et el nem éri. Így akarta biztosítani, hogy 39 évig 
szolgálják az uniót.“0 Tisztában volt a papság döntő jelentő
ségével. Adómentességét érintetlenül hagyta, a határőrség fel
állításakor Buccow-val ellentétben az egyházi javak lefoglalását 
a határőrség céljaira megakadályozta.51 Gondosan ügyelt ugyan 
arra, hogy a püspökök hatalma csak lelkiekre terjedjen ki, 
mégsem ellenezte, sőt az unió érdekében állónak találta, hogy 
az országgyűlésen való meglelenés jogát megkapják.52 A váradi 
püspöknek lelkére kötötte, hogy az alájarendelt görög püspök 
hatáskörét ne csorbítsa, szeretettel és barátsággal érintkezzék 
vele.53 Nagy része volt abban, hogy a munkácsi püspökséget

48 SR 2953/1762, 253/1765. Az oláhok között már az unió szónak is 
rossz csengése volt. SR 1826/1761.

49 SR 191/1765.
50 SR 967/1768.
51 SR 2575/1761.
52 SR 559/1767.
53 SR 2812/1762.
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függetlenítették az egri alól és közvetlenül az esztergomi érsek
ség alá rendelték.54

Mindez természetesen rendkívüli kiadásokat jelentett, de 
Borié nem takarékoskodott, ha a vallás céljaira kellett áldozni.55 
Erdélyben még a fiskalitások jövedelmét is hajlandó volt az 
unió javára fordítani.56 Magyarországon a cassa parochorum- 
ban találta meg azt az eszközt, amely megadta a lehetőséget 
gondolatainak tettekre váltására. A magyar kancelláriát jelentés- 
tételre szólította fel s megállapította, hogy az alapot nem ren
deltetésének megfelelően használják fel. Nem helyeselte, hogy 
a felhalmozódott tőkét kölcsönökbe fektették, ahelyett, hogy a 
vallás javára, a lelkek üdvére fordították volna, aminél sür
gősebb teendőt nem ismert.57 Az alap kezelőit, mondotta, terheli 
Isten előtt a felelősség a lelkek pusztulásáért, amit mulasztásuk
kal előidéztek. Most, írta 1762-ben, hogy rájöttek a bajra, min
dent el kell követniük az orvoslására, amit ha megtesznek, a 
magyarországi viszonyok néhány éven belül teljesen át fognak 
alakulni, mert olyan alappal, amelynek évi jövedelme 80.000 
forint, mindent elérhetnek, amit a vallás érdeke követel és ami 
őfelségét méltóvá teszi az apostoli királyi cím viselésére. A 
következőket ajánlotta. A künnlevő kölcsönöket hajtsák be, 
még a kamarának kamatmentesen nyujtottakat is. Azokat a 
püspökségeket, amelyek eddig nem járultak az alaphoz, szintén 
hozzájárulásra kötelezzék. Az állandó évi segélyt élvező lel
készségeket egy összegben elégítsék ki, hogy az alap a költ
séges kezeléstől mentesüljön. Az alapítandó lelkészségek is 
egy összegben kapják meg a segélyt. Az évenkint kiutalandó 
lelkészi és tanítói fizetések számára nagy összeget tegyenek 
szabaddá. Templomépítésre, kegyszerek beszerzésére évi 6000 
forintot szánjanak. Létesítsenek egy szemináriumot a papok 
megfelelő előkészítésére, őfelsége egyik bácsmegyei várat jelölje 
ki, fenntartására évi 10.000 forintot utaljon, idővel csak az 
lehessen lelkész, aki ennek a szemináriumnak tagja volt ; az

54 SR 2908/1765, 2405/1767. Jellemző, hogyan gondolta el az érsekség 
és a munkácsi püspökség kapcsolatát. Az érsek többször tartson· vizitációt, az 
az egyosült papság vegyen részt az érseki, az érsek pedig az egyesült zsina
tokon, ez utóbbiak határozata csak az érsek hozzájárulásával emelkedjék 
érvényre, de vita esetén a király döntsön. Az egyesült consistoriumban két 
latin, az érsekiben két görög pap legyen. Az egyesült papok az érseki szemi
náriumban tanuljanak, papok és püspökök teljesen egyenlő elbánásban része
süljenek a latinokkal.

55 Und mir beduncket, das die Ausgaaben, so für das Wohl eines ganzen 
Volckes in dem zeitlichen und ewigen Heyl gemachet werden, die allernöthigste 
seyn. SR 253/1765.

56 SR 2995/1766.
57 . . .  pro Bono Religionis, zu Würckung des Seelenheyls, welches keinen 

Vorzug ley d e t... SR 133/1762.
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ilyen halálakor vagyona egyharmadát egyházának és a szemi
náriumnak hagyja. 2000 forintot árvaházakra fordítsanak. 
Őfelsége évi 10.000 forinttal járuljon az alaphoz, amelyet az 
elzálogosított koronajavak visszaváltásával kamatoztathatnak a 
leggyümölcsözőbben. Évi 50.000 forintot fektessenek a vissza
váltásba, a cassa a kamatot kapja, a többi haszon az államé.58

Ezek a gondolatok nagyon szépek voltak, de Borié maga 
is elismerte, hogy még nyersek, remélte azonban, hogy ter
mékeny eszméket fognak maguk után vonni.59 Első következ
ményük — jellemző — bizottság kiküldése lett. Elnöke az 
esztergomi érsek, tagja két helytartótanácsi és egy kamarai 
tanácsos, akiket Borié, a prímás kivételével, hogy a többiek 
ne mögéje rejtőzzenek, anyagi felelősségre is kötelezett. A 
magyar kancellária ellenvetéseire, amelyek azt bizonyították, 
hogy a királynak pápai hozzájárulás nélkül nincs joga a pap
ság megterhelésére, kimutatta, hogy 111. Károly intézkedései, 
amelyeket jelenleg alapul vehetnek, tisztán a legfőbb kegyúri 
jog érvényesítésének gyümölcsei. A pápa hozzájárulása dön
téseinek csak megerősítése, de nem alapja volt. Mária Terézia 
uralkodásának első éveiben még ugyanígy járt el, csak később 
változott meg ez a gyakorlat, amelyet most újra életre keltenek, 
amennyiben a püspökségek betöltésénél a püspököt egész éle
tére bizonyos összeg fizetésére kötelezik.60 A cassa számadásait 
ettől kezdve a kancellária évről-évre felterjesztette, a Rechen
kammer fölülvizsgálta,61 de Borié lelkiismereti kötelességének 
tartotta, hogy tételről tételre a legaprólékosabb gonddal maga 
is átnézze.62 Az alap jövedelme természetesen nem volt elegendő 
Borié nagyszabású programmjának megvalósítására. Bár szigo
rúan keresztülvitték, hogy a rá nem szoruló lelkészségek, így 
pl. a pozsonyi királyi vár káplánsága,63 támogatását megszün
tessék s bár Erdély vallásügyeire is más forrásból merítettek,64 
az anyaország, továbbá a határvidéki és bánsági új telepek 
segélyezésére más jövedelemről is gondoskodni kellett. Püspök
ségeket hosszabb ideig nem töltöttek be, a betöltésnél nagyobb 
összegeket vetettek ki,65 rendezték a kegyes alapítványok —

58 SR 133/1762.
59 Mária Terézia is pesszimista volt : Placet obwohl glaube das nicht 

alles wird faisable sein.
60 A kancelláriai referenst (Sveticset) kicserélték azzal, hogy a kérdéshez 

nem ért. SR 2367/1762.
61 SR 1954/1765.
62 SR 2831/1765.
63 SR 2033/1762.
64 Kaunitz szerint a magyarok Erdélyre támasztott igényét erősítették 

volna, ha a papi alapból Erdélyre is fordítanak. SR 1848/1765.
65 SR 2932/1765.
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piae fundationes — kezelését,66 rendszeres kutatást indítottak 
az elárvult egyházak, káptalanok és konventek világiak által 
bitorolt javai után, Borié még a monarchia örökös tartományai
nak egyházi jövedelméből is, így pl. 1763-ban a mölcki apát
ságéból,67 a magyar hitéletet akarta fejleszteni. Az a gondolat 
is felmerült, hogy a szerzeteseket kötelezzék lelkipásztori teen
dők elvégzésére.68

Ezeknek a törekvéseknek spiritus rectora az államtanács
ból történt kiválásáig, 1770-ig Borié maradt. Távozásával a 
XVIII. század magyar katolikus megújhodása eszmékben és 
eredményekben egyaránt legtermékenyebb munkását vesztette el.

Ember Győző.

66 SR 4339/1762, 2918/1765.
67 SR 131/1763.
68 Kaunitz különösen támogatta ezt az eszmét. SR 69/1765, 2824/1767,
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Kinek iaríoííák Széni Isiváni 
a 18. században?

Szent István kultusza megszakítatlan vonalban húzódik 
végig kilencszáz év magyar életén keresztül. Az országszervező 
király és térítő apostol kettős ideálját nemzetünk soha nem 
vesztette szeme elől, tisztelete a legendaírók korától napjainkig 
egymáshoz szorosan kapcsolódó láncszemek hosszú sorát adja. 
Csakhogy minden korszak nemcsak magának megfelelő ideálokat 
keres, hanem a régi ideálok alakját is a saját gondolkozásához 
kapcsolja, a maga felfogása szerint alakítja át. Nem kerülhette 
el ezt a sorsot Szent István sem. Az egyes korok közvéleménye 
a saját szemszögéből nézte a szent királyt, tehát egyoldalú, 
sokszor ferde beállításban.

„Minő más Szent István az — írja a magyar középkor 
egyik tudós kutatója a Szent István-legendákról írt tanulmányá
ban — akinek körvonalai a majdnem egykorú, részben még 
az ő idejében éltek tanúvallomásai alapján írt legendában 
kibontakozik, mint az a nagyszakállú jámbor atya. akinek őt 
a közkeletű könyvek és ábrázolások mutatják. Az aszkézisban 
acéllá keményedett, a sohasem nevető, a térítői buzgalmában 
irgalmat nem ismerő, a tévedéseiben is nagy ember zordon 
fenségét a rövid legendákból jobban meg lehet ismerni, mint 
a conventionális történetírás sokféle szempontok által befolyásolt, 
inkább az író egyéniségét és pártállását, mintsem az ábrázoltét 
visszatükröző elbeszéléseiből.“1

És valóban. A mai köztudatban csakugyan a „nagy
szakállú jámbor atya“ él, vértelen, félszeg alakjával. Pedig ha 
Szent István személyét elfogulatlanul tekintjük, nem lágyszavú, 
prédikáló hittérítő áll előttünk, hanem erős uralkodó, aki a 
konvertiták lendületével fog hozzá, hogy egy pogány, nehezen 
fékezhető népet törjön bele vas-kézzel Krisztus igájába és az 
európai kultúrába ; aki a lázadó Koppány tetemét négyfelé 
vágatja, aki a békés szándékkal bejövő besenyő-csapatot meg
támadó magyar határőröket az utak mentén kettesével felakasz
tatja, hygy ezzel is megmutassa, hogy föltétlenül rendet és

1 Varjú Elemér : Legendae Sancti Regis Stephani. Bpest, 1928. 48—9 1.
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igazságot akar. Robusztus alakjának félelmes komolysága 
tipikusan keleti uralkodót mutat, csakhogy benne a komor 
külső alatt apostoli és Isten előtt alázatos keresztény lélek lakott.

Hogyan és mikor alakult ki tehát akkor a Szent Istvánról 
alkotott gyönge kép a magyarság köztudatában ?

Egységes magyar történelmi köztudat először a barokk 
korban alakult k i;2 Szent István alakja különösen alkalmas 
volt a katolikus barokk ideáljául, tehát erre a korra kell vissza
mennünk, a 18. századra kell vizsgálódásunkat kiterjesztenünk. 
Azt a képet kell megrajzolnunk, amely a 18. század magyar 
közvéleménye előtt az országalapítót ábrázolta és akkor fogunk 
kérdésünkre feleletet kapni.

A kérdés más szempontból is érdekes, mert világot vet a 
század közfelfogására általában, megmutatja azt is, mi volt e 
kor elgondolása a királyeszményről, a nemzet múltjáról és 
hivatásáról. Tehát a 18. századi magyar közfelfogás egy voná
sának megrajzolásához szolgálnak szerény kísérletül e sorok.

Vizsgáljuk meg elsősorban, hogy mely források tükrözik 
legjobban e kor történelmi közíudatát. Természetesen főként a 
népszerű irodalom jön tekintetbe, a tudományos történelmi 
munkák kívül esnek kutatásunk körén, mert az alighogy meg
induló tudományos magyar történetírás a század legnagyobb 
részében még csak zárt érdeklődési körre számíthatott, nem 
volt nagy olvasóközönsége, széles rétegekre tehát legfeljebb 
közvetett hatást gyakorolhatott 3 A közvéleménynek ma legfon
tosabb szabályozója, a sajtó Magyarországon a 18. században 
még nem jön számításba. Maradna tehát az iskola. A barokk 
műveltség az iskolából, elsősorban a jezsuita iskolákból indult 
ki nálunk, ezek terjesztettek el egységes életfelfogást, azonos 
erkölcsi eszméket.4 Csakhogy a jezsuita iskolák külön tárgyként 
nem tanították a magyar történelmet.5 A történelemtanításban 
elöljáró protestáns iskolák se állottak sokkal jobban e tekintet
ben.6 A piarista iskolák is csak 1752-ben rendelték el a hazai 
történet önálló tanítását 7 8 Az 1777-ben kiadott Ratio educationis

2 Hóman—Szekfű : Magyar történet. Bpest, é. η. VI. k. 138. 1.
3 Talán nemsokára egy másik tanulmányban módunkban lesz a Szent 

Istvánról alkotott történettudományi felfogás változásait nyomonkövetni.
4 Szekfű id. m. 139. s. k. 11.
5 Balassa Brúnó : A történettanítás múltja hazánkban. Pécs, 1929. 87. 1. 

és Rudimenta historica, sive brevis, facilisque methodus juventutem orthodoxam 
notitia historica imbuendi, pro gymnasiis Societatis Jesu. Auctore ejusdem 
Societatis sacerdote. Tyrnaviae, 1731. A hat kis kötetből álló tankönyv negyedik 
részében 22 oldal jut Magyarország történetének, természetes tehát, hogy Szent 
Istvánra se jut néhány sornál több.

6 Balassa id. m. 54—6. 1.
V U. o. 99. 1.
8 U. o. 131. 1.
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elméletben ugyan nagy szerepet juttatott a hazai történelem
nek, de „tétova és erőtlen botorkálás volt az a negyedszázados 
gyakorlat, melynek során a tanítás meg akarta valósítani a 
Rationak a történetre vonatkozó előírásait.“ 8

A történelemtanítás hiányait bizonyos fokig pótolták az 
iskolai színielőadások. Csakhogy a jezsuita iskoladrámák közt 
magyar tárgyú aránylag kevés volt, ezek közül Szent Istvánról 
hat előadásról tudunk. Bármilyen nagy élményt jelentett a hall
gatóság számára egy-egy ilyen előadás, bármilyen mélyen bevé
sődött emlékezetébe az ott látott kép, de ahhoz kevés ez a 
hat előadás, hogy egy század folyamán országszerte egységes 
közvéleményt alakítson ki egy történelmi személyről. Különben 
is Szent Istvánról szóló iskoladrámáról először csak 1743-ból 
van tudomásunk.9 Az iskoladrámák tagadhatatlanul nagy jelen
tősége inkább abban van, hogy hazafias szellemükkel fejlesz
tették a nemzeti tudatot, egységes szempontokat adtak a magyar
ság történelmi szerepének értékeléséhez, ezáltal bizonyos egy
séges történelmi műveltséget közvetítettek az akkori intelligens 
vezető-osztályoknak. Egyes speciális eszményképek kialakulását 
— mint amilyen Szent Istváné is — sem az iskolai történelem
tanításból, sem a drámákból nem magyarázhatjuk és nem 
ismerhetjük meg eléggé.

Az eddig említettek mellett azonban van egy egészen 
speciális népszerű Szent István-irodalom, ezek a nyomtatásban 
is megjelent Szent István napi prédikációk. Egészen bizonyos, 
hogy már a régibb századokban is országszerte mondtak 
beszédeket ezen az ünnepen, de nyomtatásban csak a 18. 
század óta jelentek meg nagy tömegben. Ebből az egy század
ból mintegy ötven darab ilyen egyházi beszédet ismerünk,10 11 
legnagyobb részük a század második feléből, Bécsben és Budán 
elmondott szónoklatok. Bécsben a Szent István-rend tagjai 
ünnepelték Mária Terézia rendeletére névadójuk emlékét ; az 
első beszéd itt Róka János váci kanonoké. Budán a szent 
jobbnak 1771-ben a királyi várkápolnában történt elhelyezése 
óta ünnepük meg minden évben augusztus 20-át.n

Ha ezeket a prédikációkat olvassuk, feltűnik, hogy a

9 Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában. Bpest, 1899. 126. skll. — Balassa id. m. 90. skll.

10 Két bibliográfiái összeállítás is van a Szent Istvánról mondott egy
házi beszédekről : Sólymos : A Szent István dicsbeszédek könyvészete és tar
talmi kivonata (Magyar Sión. szerk. Knauz Nándor, Vll. évf. 1869. 699—708, 
780—792, 841—851. 1. Toldalék a Szent István beszédekhez U. o. 851—860. 1. 
Második toldalék u. o. 935—6. 1. — és Némethy Lajos : Szent István első és 
apostoli magyar királyról mondott dicsbeszédek irodalma. Bpest, 1881. 
XIV, 68. 1.

11 Mihálovics Ede : A katolikus prédikáció története Magyarországon, 
Bpest, 1901. II. k. 674—5. 1.

348



szerzők annak ellenére, hogy a legkülönbözőbb szerzetek 
tagjai, vagy világi papok, mennyire azonos képet tárnak elénk 
a század egész folyamán keresztül. Ennek csak részben lehet 
oka, hogy főforrásuk azonos, a legenda.12 Csakhogy míg a 
a legendából nem hiányzanak a markáns vonások, ezekben 
az egyházi beszédekben a hangsúly mindig az irgalmas, aláza
tos, ájtatos jelzőkön van. A beszédek célja bizonyos fokig meg
magyarázza ezt és mivel föltesszük, hogy ez a szóbeli közlés 
alakította a közvéleményt Szent István megítélésében, ebben a 
körülményben kell keresnünk egyik okát a Szent-István-arc 
egyoldalú kialakulásának. Csakhogy ez még önmagában nem 
elég magyarázat, a másik okot mélyebben, magában a kor
szellemben kell keresnünk.

A beszédek tele vannak pateíikus jelzőkkel, színes jele
netekkel és a sok szó közt mégis szétfolyik a nagy király 
alakja. Olvasás közben önkénytelenül az az érzésünk támad, 
mintha barokk templom boltívei alatt járnánk, nagy fény- és 
árnyhatások közt, ahol a képek és szobrok alakjai égre szegzik 
szemüket és szinte a levegőben lebegnek, de minden fölemelő 
szépségük mellett valami hiányzik belőlük és ez az erő, a 
határozottság. Ilyen tipikusan barokk szentkép tárul elénk a 
prédikációkból is, ugyanaz a Szent István, akit ájtatosan félre
hajtott fejjel faragtak kőbe a kor szobrászai.

Tudjuk, milyen erővel tört be hazánkba a 18. század 
végén a felvilágosodás eszmeáramlata, de ez az új irány még 
alsóbb néprétegeknek nem igen bonthatta meg korábbi egy
séges világnézetét. A felvilágosodás terjedéséről a szentbeszédek
ben inkább csak azáltal veszünk tudomást, hogy míg a század 
elején a protestánsokkal szemben való küzdelemben állítják a 
szónokok híveik elé Szent István eszményét, a század végén 
már mind jobban feltűnik a felvilágosodás vallásellenes ten
denciáinak leküzdésére irányuló törekvés.

Ezek előrebocsátása után beszéljenek maguk a források.
*  *

*

Szent István „még anyja méhében választatott Istentől, 
hogy nem tsak a’ Szent Koronát viselje, hanem hazánkban az 
egy idvezitő hitet telyességére hozná.“ 13 A legenda tudósítása

12 A legendák közül valószínűleg a Hartvik-féle életrajzot használták, 
bár ezt is lehet, hogy csak közvetve történelmi munkákból. A nagyobb és 
kisebb legendát a 18. század végéig nem használták. Ld. Varjú id. m. 82. 1. 
— A század végén készült prédikációk szerzői már a legendán kívül tör
ténelmi munkákat is fölhasználtak, főként Pray és Katona munkáit idézik. Ezen
kívül a törvények szövegére, az Intelmekre és egyes oklevelekre támaszkod
nak, főként a hamis, de akkor még általában hitelesnek tartott Sylvester-bullára.

13 P. Hermolaus (eredeti nevén More György) : Ditsőséges Szent István 
első királyunk ’s apostolunkról való Predikátzió, melyet Bétái Nemes Magyar 
Nemzet’ Nemzeti jeles Inneplése alkalmatosságával tartott 1785. Pozsony, 1786. 
Länderer. 7. 1.
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Sarolta látomásáról és a Stephanus név korona jelentése általá
ban nagyon megragadta az írók figyelmét, valódiságában pedig 
annál kevésbé kételkedtek annak, „a’ mit erről írt Kártuitz 
(Hartvik) Püspök : mivel meg-nem foghatom — írja a pálos
rendi Billisics Aloyzius — hogy hét száz esztendők alatt nem 
találkozott volna Nálunk oly furtsa. .. elme, mely leg-alább 
kérdésbe nem vette-volna e’ Történet’ igaz-voltát, 's eképen a ’ 
többi Hazafiaknak fejekbe szeget nem ütött volna annak sze- 
mesebb megvizsgálására.“ 14

Istennek különös kegyelme, hogy a magyarok megtérítője 
nem idegen volt, „ki a ’ Magyarok nyelvét nem értené.“ „Hit
nek fundátorát és Aposto!t-is nem adott Isten mást, hanem 
Atyánkfiát : hogy a’ mint Nemzetünkből származott Egy, a ’ ki 
írta magát Isten Ostorának, és a' ki, mint üstökös tsillag ret
tentette a’ világot, a ’ Keresztyénséget dúlta mint harapozó 
farkas : úgy azon Nemzetből most támasztana Királyi Apos
tolt, s-Apostoli Királyt Szent Istvánban ; hogy a’ mit Magyar 
rontott, építse-fel Magyar, és ollyan Magyar, a’ kire az Isten 
voksolt.“ Csete István jezsuita atya szavai ezek 1703-ban mon
dott prédikációjából.15 Általában ezek az írások mind nagyon 
elítélően nyilatkoznak a pogány magyarokról és éles ellentétbe 
állítják azzal, hogy mennyire megnemesedett és átalakult a 
magyarság a kereszténység hatása alatt. Mikor Szent István 
a térítéshez fogott, nemzetünk „zabolátlan, vad, kegyetlen Nép 
v o lt... Minden Törvény nélkül élt. Semmi rendtartást nem 
követett.“ 16 A külföldi országok pusztítása közben „hány ezer 
ártatlanok’ vérével fertőztették vitéz karjaikat.. . hány szent 
épületek’ istentelen romlásiban temették győzedelmes tetteiket.“ 17 
„Irgalmatlan kegyetlenség, vérengző vágyódás, vad durvaság, 
gyalulatlan erkölcstelenség uralkodott rajtuk, 's mivel ragado
mányból éltek, pusztították az Országokat, ölték a Keresztyén
séget.“ 18 Szent István „e’ Népet bölts kormányozásával meg-

*■* Billisics Aloyzius : Magyarok’ első királya ditsöséges Szent István 
ditsérete, melyet Bétsben a’ Nemes Magyar Nemzet’ Nemzeti jeles Inneplése 
alkalmatosságával élő nyelven hirdetett. 1789. Bétsben. 3—4. 1.

15 P. Csete István : Diitsőséges Szt. István király napján, első praedikátzió. 
Győrött 1703. (Panegyrici Sanctorum Patronorum Regni Hungáriáé, tudni illik, 
Nagy Aszszonyról, magyar szentekről, Es az Országhoz tartozandó kivált-képen- 
való innepekre jeles prédikátziók . . .  néhai P. Csete István munkáiban .. . Haza 
nyelvén kibotsátotta. . .  P. Gyalogi János. Kársán, 1754. 177. 1.)

16 Alexovics Basilius : Az emberséges ember Szent Istvánnak magyarok’ 
első királlyanak és apostolának ditsirete, melyet készétett, és élő nyelvel hir
detett Bétsben a’ N. Magyar Nemzet’ Nemzeti jeles inneplése alkalmatosságával. 
1793. Bétsben. 4. 1.

17 Billisics id. m. 10. 1.
18 Szluha György : Magyar országnak első sz. királya és apostola ditső- 

séges Szent István, az-az ditsérő beszéd mellyet a’ budai királyi udvarban
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szelédítette“ 19 és ugyanebből a népből származott »annyi szent 
életű“ magyar ,,’s ez a' Nemzet hivatott az egész Keresztyén- 
ség védelmezőjének.“ 20 Ez a nagy átalakulás az apostoli király 
érdeme.

Gyermekkorától kezdve Isten-szeretetre nevelték Istvánt. 
„Nem várták azon időt: melyben a gyermek szívének indulatait 
önként, vagy jóra vagy rosszra, k i: jelentse; hanem kik ezt 
megelőzvén, már gyenge korától fogva tanították őtet azt sze
retni, a minél jobbat nem találhatni.“ 21 A pedagógia századá
ban vagyunk, nem csoda tehát a nevelés fontosságának a 
hangoztatása. ,,A’ melly útra indult az ember ifjúságában, el 
nem távozik attól vénségében.“ 22 Csakhogy Szent István neve
lése nem „ama’ ki-hirrelt Tévelygők“, vagyis a felvilágosodás 
pedagógiai gondolkozóinak eszméi szerint történt, „nem várták 
a ’ gyermeknek 15. vagy 18. esztendős korát : míg őtet az igaz 
Istennek, s ő igaz hitének, s törvényjének, tulajdonságiról, s 
fő-tzikkelyeiről oktathatni vélték, nem előbb tsak emberi, s ter
mészet szerént való jóságra, ’s Igazságra oktatták, és hogy 
nyilván ki mondjam : nem előbb jó pogányt, s emberséges 
hitetlent neveltek, hogy azután jó Keresztényt nevelnének 
belőle.“ Hogy kik ezek a „Tévelygők,“ azt nemcsak a szavak
ból következtethetjük ki, hanem a szöveghez csatolt jegyzet 
kifejezetten megmondja, hogy Rousseaut és Basedovot kell 
értenünk rajtuk.23

Alighogy az ifjú uralkodó ,,a’ Magyar Birodalmat kezébe 
vette ; ottan minden gongyát arra fordította, hogy az igaz keresz
tény Hitet tellyes erővel minden-felé ki-terjesztené. Erre-való- 
nézve, leg-elsőben is a ’ Hit’ ellenségeivel szembe-szállott, meg- 
hartzolt, meg-verekedett. .. parantsolatot eresztett, hogy a ’ 
Magyar vesse el a bálványok’ tiszteletét.“ 24 Ennek az elhatá
rozásnak a végrehajtása nem volt könnyű. Tudjuk az előzők
ből, milyen kegyetlen, vad népnek tartották őseinket a 18. 
században, méltán csodálják tehát szerzőink Szent István

építtetett Sz. ’Sigmond Templomában. . .  mondott. 1798. Pesten. 13—4. 1. — 
Hasonlóképen : a pogány magyarok közt „arma, coedes, incendia, vastitas, 
coeterique infelices scelerum foetus .. . dominarentur“ Id. Borsos, Stephanus : 
Sertum excellentiorum virtutum Divi Stephani. . .  dum. . .  S. Stephani regis 
saminarium annuam tutelaris sui festivitatem . . .  Tyrnaviae . .. recoleret. 1716.

19 Alexovics id. m. u. o.
20 Szluha id. m. 14. 1.
21 Hermolaus : A keresztény jóságnak, ’s erőségnek tüköré ditsőséges 

Szent István magyarok első ’s apostoli királyja. Bétsben, 1790. 10. 1.
22 Szluha György : Isten Szíve szerént való Férfiú Dütsőséges Szent 

István Magyar Országnak első Szent Királya, és Apostola az az ditsérő beszéd. 
1799. Bétsben. 13. 1.

23 Hermolaus : A keresztény jóság. 11. 1.
24 Alexovics : Az emberséges ember. 5. 1.
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bátorságát, „hogy a pogányságtól körülvéve“ mert síkraszállni 
a kereszténység érdekében. Csakhogy ez a bátorság nem földi 
eredetű, hanem „mikor etszer istennel kezdette ezt a ’ dolgot 
Sz. István, hogy a’ Magyarságot Istenhez meg-térítse, félre 
tette akkor a ’ földi Birodalomról a’ gondolatot.“ 25 Tehát a 
vallásos hit bátorította, a szentnek Istenbe vetett bizalma, mely 
földi szempontok által nem befolyásoltatja magát, csak örök 
célját látja.

Mikor a pogányok fellázadtak ellene „Szent Királyunk is 
bízván szándékjának igazságában, mintha egy volna mind az 
Ország békességének mind az Isten diísőségénak dolga, bátor, 
és erős szívvel reájok rohant, é s . . .  győzedelmeskedett.“ 26

Ezek a sorok erőskezű uralkodót rajzolnak, más írók 
azonban az általános Szent István-képnek jobban megfelelő 
alázatosságot és szelídséget hangsúlyozzák. Biliisics már nem 
parancsról és harcról beszél, hanem arról, hogy a királynak a 
térítés közben „felséges személyét éppen a ’ tudatlan jobbágyai
nak tanítására, durva ellenvetéseikre, engedetlenségekre ki
mondhatatlan nagy szelídséggel le-ereszteni, meg-alázni“ kellett.27 
Alexovics meg úgy látja, hogy „a keményebb nyakuakat már 
kegyesen fenyegette, már ajándékokkal édesgette.“ 28 Nagy József 
is azt mondja, hogy ahol Szent István „sajdította a ’ pogányok’ 
meghoszonkodott agyarkodó indulaíjokat, atyai kegyességgel 
tsillapította, szelédítette, és magához hódította őket.“ 29

A térítés eredményét szemléletesen és patetikusan festi le 
Hermolaus páter ; ez a kép nagy érzelmi kitöréseivel minden
nél jobban jellemzi saját korának gondolkozását, de annál 
kevésbé a  térítések idejét. Maga elé képzeli a megtérteket és 
Szent Istvánt, „azokat eddig váló tévelygései iránt, szív-béli 
bánatból, eztet szánakodó szeretetből, mindnyájokat nagy lelki 
örömből könyvezni, erős szívű férfiakat a ’ buzgóságnak nagy- 
vólta miatt lágy, meleg könnyhullajtásokat ejteni, egymást Jézus 
Kristus szerelmében meg-ölelni.“ 30

Szent István irgalma és kegyessége nemcsak a térítések 
közt, hanem minden tettében megnyilvánult, hiszen „a kegyelem 
ajándéki közül a’ kiket gazdagon vett Szent István az Úr Isten
től, Ieg-tekéntetesb az irgalmasság gyakorlása. . . Palotája 
küszöbén ha tetszik bé menni, palotát-e’, avagy ispitályt látok

25 Csete : Szent István napján, első praedikátzió, 178. 1,
26 Hermolaus : Ditsőséges Szent István, 18. 1.
27 Biliisics id. m. 24. 1.
28 Alexovics : Szent István király napján (Ünnepi prédikátziók, melyeket 

a pesti fő plébánia templomában élő nyelvvel mondott. Pest, 1789. 451. 1.
29 Nagy József : Koronás fejekben a kormányozó hatalom főtiszteletének 

köteles védelmezése, mellyet D. Sz. István első magyar királynak megbetsül- 
hetetlen érdemiből megmutatott. Buda, 1799.

20 Hermolaus id. m. 26—7. 1.
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ottan ? nem tudom, a ’ szegénzeket asztalánál rendben üln 
talállyátok.“ 31

Érdekes megfigyelnünk, milyennek látják íróink a kegyes 
királyt mint hadvezért. Egyesek — minthogy vesztes háborúja 
nem volt és a belső lázadásokat is legyőzte, nagy hadvezért 
látnak benne, „Háborúkor ellenségei’ Mény-köve, győzhetetlen 
Hadi-Vezér volt. . . békesség’ idején bölts Király, nagy Politicus, 
várasi Férfiú volt.“ 32 Mások ebben a tekintetben is belesimítják 
a már ismert ellágyuló vonalakba : „ámbár Szent Istvánnak 
felette szelíd kegyes szíve épen nem termet légyen a ’ vér-ontó 
hadakozásokra“, mégis az Ür megsegítette harcaiban is.“33

Nem fogjuk itt részletezni Szent István tetteit, melyeket 
mint apostol az egyház érdekében és mint „várasi férfiú“ a 
civilizáció terjesztésében véghezvitt. Ezeket is elég bőven fel
sorolják irataink, de aránylag kevés jellemző vonással egészítik 
ki a képet, melyet rajzolni törekedtünk. Inkább arra vessünk 
még egy pillantást, mennyire felismerhetők Szent István alak
jában azok a vonások, amelyek a felvilágosodás korának ural
kodó-ideálját jellemzik, természetesen speciális magyar voná
sokkal színezve. A német felvilágosodás államfilozófiája szerint 
az uralkodó és alattvalók viszonya olyan, mint az atyáé gyer
mekeihez, tőle függ, hogy az állam eléri-e célját, az alattvalók 
boldogságát.34 Ezeket a  gondolatokat hiánytalanul megtaláljuk 
íróink Szent István-portréjában. Már Csete István úgy látja, 
hogy az uralkodó élete „köteles szolgálat és véres veríték“ és 
mivel Szent István így fogta fel hivatását, ezért mondható róla, 
hogy „édes Attya az Országnak“.35

Még sokkal feltűnőbben találkozunk természetesen ezekkel 
a gondolatokkal a század végén. Nagy József Budán 1799-ben 
mondott beszédében elismeri, hogy Szent István első gondja a 
kereszténység meghonosítása volt, de ezen kívül „hogy világi 
képen-is boldogítsa Törvény nélkül való boldogtalan Nemze
tünket ; minden igyekezetét arra fordította ; hogy Népének mind 
szegényét, mind gazdagát tehetsége szerént megelégitse, hogy 
ne tsak megszabadítsa az örök veszedelemtől ; hanem az élet- 
ben-is gondot viselvén Nemzetségére boldoggá tegye őt. Melly

31 Csete id. m. 179. 1.
32 Alexivics : Az emberséges ember 3. 1. — Ugyanígy : Holtzer, Fran

c isco  : Siegreiche Tapfferkeit dess Heiligen Stephani Ersten Königs und Gros
sen Landes-Patron dess Apostolischen Königreichs Hungarn. Feyertags-Predigt, 
Pressburg, (1745. ?) : „einem Feind den Krieg anzukündigen, ware so viel als 
die Niederlag und Untergang desselben zu bedeuten.“

33 Kozma Ferenc : Ditsőült Szent István első apostoli magyar királyunk
nak ép romlatlan szent jobbja. Buda, 1771.

34 V. ö. Komis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777—1848. 
Bpest, é. η. I. k. 4. I.

35 Csete id. m. 180. I.
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tulajdona közönségesen szokott lenni az Istenfélő többi Koronás 
Fejeknek-is“.36 Hogy miben áll ez a boldogság, arra is meg
kapjuk a feleletet: ,,A’ Polgári Társaságnak ideig való boldog
sága, a ’ Kormányzó Hatalomnak bölts, és kegyes igazgatásában 
áll, melly az egymáshoz való segítséget, vagy-is tökélletes fele
baráti szeretetet, egyességet, s tsendes békességet eszközli ; 
az ártatlan jámborságot védelmezi, és az izmos embertelenséget 
meggyőzi“.87 De a magyar nemzet boldogságához még ez sem 
elég. mert „Miben helybeztették, és mái napig-is helyheztetik a’ 
Magyarok az ő világi boldogságokat?“ A felelet nem lehet más 
— hiszen a rendi felfogás még teljes virágában van —, mint 
hc'gy ,,a’ megbetsülhetetlen régi nemesi szabadságban, mellyet 
más Nemzetek a’ Magyarokban irigy szemmel néznek, ennek 
eredetét pedig tsak egyedül Szent István első Királyunknak 
köszönhetjük“.88

A magyar nemzet tehát végeredményben mindent, fönn
maradását, boldogságát és mi, legfőbb, „nemesi szabadságát“ 
Szent Istvánnak köszönhette. Érthető tehát az a rajongó szeretet, 
amellyel a 18. század magyar közvéleménye az apostoli király 
alakját körülvette. Kultuszát a szent jobb íelfedeztetése és haza- 
szállíttatása még csak inkább fokozta. Hiszen Szent István 
jobbkezét mindig az ország védelmezőjének tartották és emléke 
akkor sem veszett ki a köztudatból, mikor a török pusztítások 
idején hosszú századokra nyomtalanul eltűnt. 1742-ben Jäger 
Ferenc beszédében még fájdalmasan emlékezik meg arról, hogy 
a szent jobb eltűnt szemünk elől : vagy égbe ragadtatott, mert 
mi méltatlanokká lettünk rá, vagy a hitetlenek kezére jutott,80 
és nem telt bele három évtized és az egész ország hódoló 
örömmel és hálávál fogadta »Nagy kintsük, Ráguzából jött 
drága Királyunkat“.38 39 40

38 Nagy József id. m. 5. 1.
37 U. o. 13. 1.
38 U. o. 18. 1. Ezt valószínűleg Szeitz Leóból veszi, mert ezzel majdnem 

szószerint megegyezik. V. ö. Máriafi István (Szeitz Leó) : Igaz magyar, 1785. 
II. rész 312. sklL

39 Jäger, Eranciscus : Der Oesterreichiscbe Adel in Leopoldo dem Heiligen 
Oesterreicbiscben Markgrafen vorgestellet, und mit dem Hungarischen Adel im 
Stephano dem Heiligen Hungarischen König verglichen an dem Festag des 
Heiligen Leopoldi, 1742. Pressburg. : Es ist zwar der Leib Stephani nach dem 
allgemeinen Gesatz verweesen, die rechte Hand ausgenommen, welche ganz 
frisch und unversehrt gefunden worden. Es ist aber dieser so kostbare Satz 
verlohren gegangen, und weis man nicht, ob selben eine heimliche Krafft 
unsern Augen entzogen, dieweilen Wir dessen vielleicht nicht würdig waren ; 
oder ob selbe in den Gewalt deren Ungläubigen gekommen.“

40 Szent István I. M. Király Job’ Kezének a’ budai várban lett érkezé
sekor, és kívánt le-telepedésekor örvendező tisztelet. Budán, 1771. (Ld. Kozma 
Ferenc : Ditsöült Szent István).
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Akadtak ugyan ekkor már olyanok, akik „a hitnek és 
természetnek világosságát szivekben el-oltották“ ..és „magokat 
meg-világositattaknak“ 41 tartották, akik — mint Oz Pál — a 
felvilágosodás igazi brutalitásával tiltakoztak az ellen, hogy 
„egy senyvett csontot“ tiszteljenek,42 43 a hitéhez és történelmi 
múltjához hű magyar katolikusok azonban hálatelt szívvel 
fordultak az országalapítóhoz :

„Ó Sz. Kéz, tellyes örömünk, ó régi reményünk!

Ó Szentséges kéz ! mint hirdeti máj napig Ég ’s föld 
Bővséges adományid hírét ! Még most-is az első 
Két ujjod szint erre mutat, bővséges adásra 
Még most-is készszen lévén.“ 48
Az elmondottak után talán nem alaptalan az a feltevé

sünk, hogy a bevezetésben vázolt „nagyszakállu jámbor atya“ 
képe a 18. században vésődött be a köztudatba. Előzményei 
lehetnek már korábban, de azt gondoljuk, hogy általános 
elterjedését ebben a korban kell keresnünk.

fejéregyházi Csapodi Csaba.

41 Katona István : Szent István, magyarok első királya’ ditsérete. Bétsben 
1788. 20. L

42 M. Nemzeti Múz. Orsz. Széchenyi Könyvtár kézirattár Oct. Hung. 507. 
V. ö. még : Eckhardt Sándor : A francia forradalom eszméi Magyarországon. 
Bpest, ó. n. Franklin. (Ember és Természet 7. sz.) 77. 1.

43 Szent István. . .  érkezésekor. . .  örvendező tisztelet, mint föntebb.
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A bécsi államtanács és 
br. Andrássy Antal rozsnyói püspök 

királyi sequesí ratio ja

Az osztrák-magyar monarchia 18. századi modern köz- 
igazgatási szervezetét Mária Terézia 1760-ban egy csúcsszer
vezet, az államtanács (Staatsrat) életrehívásával fejezte be. Az 
államtanács eszméje az uralkodónő kancellárjától, Kaunitz 
Vencel hercegtől ered és rendeltetése az volt, hogy a nagy 
monarchiából a legfelsőbb helyre befutó, legkülönbözőbb ügyek
ről a végső döntés előtt szakavatott véleményt mondjon, sőt a 
döntést magát is proponálja az uralkodónak. Elméletben az 
államtanács kompetenciája csak az osztrák örökös tartományokra 
és Csehországra terjedt ki. Ennek látszatán Mária Terézia 
őrködött is és az ellenkező kísérletek dacára az államtanácsba 
magyar tanácsost nem nevezett ki. A valóságban azonban 
minden magyar ügy is az államtanácson ment keresztül, míg 
végre II. József a látszattal is szakított : az ő uralkodása óta 
magyar tagja is van az államtanácsnak.1 2

Az államtanács működése természetesen az uralkodók 
egyéniségéhez igazodott. Mária Terézia alatt eredeti rendeltetése 
szerint tanácsadó testület. A királynő sok intézkedéséhez az 
államtanácsból indul ki az iniciativa. II. József lázas aktivitásá
ban a legtöbbször maga kezdeményez és az államtanácsnak 
nem sok tere marad az eszmék felvetésére.3

Megint más jellegű az államtanács szerepe Ferenc király 
idejében. József császár azt szerette volna, hogy Ferenc egyenes 
vonalban folytassa az ő uralkodását. Bibi drasztikus hasonlata 
szerint „mit dem Stock in der Faust“ próbálta erre saját maga

1 V. ö. Hock C., Der österreichische Staatsrat, Wien, 1879. és Szekfű Gy., 
Magyar Történet, VI. k., 307. köv. 11., továbbá Walter F., Kaunitz’ Eintritt in 
die innere Politik. Mitteil. d. ö. J. f. Geschichtsforsch. XLVI. (1932) ; u. a. 
Der letzte grosse Versuch einer Verwaltungsreform unter Maria Theresia. Ü. o. 
XLVII. (1933); Ember Gy., Magyarország és az államtanács első tagjai. Száza
dok, LXIX. (1935), 554. köv. 11. (Pótfüzet).

2 Hock, 104. 1.
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ránevelni Ferencet/ Nem igen volt megelégedve az eredmény
nyel. Bár az ifjú főherceget szinte az érzéketlenségig menő 
nyugalma még a golyózáporban sem hagyta el, ami még József 
csodálatát is kivívta,4 a császárt a prezumptiv trónörökösnek 
épen ez a tehetetlenséget jövendölő jellemvonása nyugtalanította 
leginkább.5

A császár aggodalma csak bizonyos szempontból vált 
valósággá. Ferenc nem örökölte ugyan „második atyja“ önemésztő 
tevékenységét, de jól megtanulta eszméit. Nehezen határozta el 
magát cselekvésre, de ha egyszer döntött, makacsul kitartott 
elhatározása mellett. József valósággal munkadühöt vert beléje. 
Rendes, aktaszerető ember lett belőle, aki Gentz rosszmájú, de 
sokban találó mondása szerint csak akkor jött ki a sodrából, 
ha fizetnie kellett.6 7 Srbik úgy látja, hogy Ferenc 1809 óta min
den hitét elvesztette az új ideák létjogosultságában s hajthatat- 
lanságának jellemzésére idézi egy kijelentését : ha a sétára a 
törvény halálbüntetést mondana ki, ő az ítéletet gondolkodás 
nélkül végrehajtaná, mert törvény és elég, ha az emberek tud
nak róla.1

Ilyen alapjellem József császár eszméinek önálló tovább
fejlesztését természetesen kizárta, de viszont .garantálta azok 
konzerválását — egészen a megkövesedésig. És ez a garancia 
annál nagyobb volt, mert Ferenc trónralépésekor a császár 
eszméinek másik letéteményese : az államtanács állt mellette. 
Ferenc és az államtanács egymással szemben sem alá-, sem 
fölérendeltségi viszonyban nem állnak, hanem teljesen össze
forrnak, eggyé lesznek. Az uralkodó szinte nem több, mint egy 
az államtanácsosok közül, aki legtöbbször pedáns pontossággal 
csak a végső jóváhagyását adja a jól megrágott döntésnek.

Az államtanács szervezetéről és külső hivataltörténetéről 
jól vagyunk tájékozva Hock aprólékosan gondos és enyhén 
liberális művéből.8 9 A testület belső történetéről, szelleméről nála 
azonban csak néhány illusztráló példa igazít el. Már jóval töb
bet tudunk az államtanácsnak magyar ügyekben vallott fel
fogásáról Ferenc két nádor-öccsének, Sándor Lipót és József 
főhercegeknek hatalmas aktapublikációjaból/ Egyetlen ügy, a 
magyar államnyelv sorsa az államtanács fóruma előtt egészen

S Bibi V., Der Zerfall Österreichs, Wien, 1920., I. k., 55. 1.
4 Bibi, u. ott.
5 József császár nevelési elveit és gyakorlatát 1. igen bőven : Wolfs- 

gruber C., Kaiser Franz v. Oest., Wien, Leipzig, 1899.
6 Bibi, I. k„ 181. 1.
7 Ferenc rövid, kitűnő jellemzése : Srbik H., Metternich, der Staatsmann 

und Mensch, München, 1925., II. k., 443. köv. 11.
8 Hock, i. m.
9 Mályusz E., Sándor Lipót fkg. nádor iratai, Budapest, 1926., Doma- 

novszky S., József nádor iratai, Budapest, 1925—35., eddig 3. kötet.
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1848-ig olvasható Szekfű Gyula forráskiadványában és az eléje- 
bocsájtott bevezetésben.10 Mindezekben a publikációkban ter
mészetesen sok egyházpolitikai vonatkozású irat is van.

Mindamellett jónak láttuk az államtanács egyházpolitikai 
felfogását egy konkrét esettel kapcsolatosan összefüggő áttekin
tésben is bemutatni. Ez az ügy — Andrássy Antal br. rozsnyói 
püspök beneficiumának zár alá vétele — magában véve csak 
epizód Ferenc hosszú uralkodásában és elintézéséhez József 
császárnak minden bizonnyal nem lett volna szüksége négy 
hosszú évre. Azonban épen a hosszú pepecselés folytán az 
államtanács annyiszor hozzászólt az ügyhöz, hogy sokkal fon
tosabb egyházpolitikai kérdéseknél sem világít annyira át a 
tárgyalásokon az államtanács felfogása, mint épen ennél az 
ügynél. Azonkívül, bár az Andrássy-ügy nagy vonásokban eddig 
is már többször publikáltatott, épen a döntő faktor, az állam
tanács szerepe nem volt ismeretes.

Még egy szempontból is igen tanulságos az Andrássy-ügy. 
Ez Ferenc uralkodásának elejére (1794—97) esik. Ekkor, bizo
nyos vonatkozásokban, még valamelyes hajlékonyság tapasz
talható nála. Mályusz Elemér mutatta ki ezekről az évekről, 
mikép tette a szerencsétlen Martinovics-összeesküvés a könyör
telen abszolutizmus szószólójává a derék Sándor Lipót nádort 
s rajta keresztül Ferencet is, aki eleinte sokkal határozottabban 
magyarbarátnak mutatkozott, mint ravasz, óvatosan és kitartóan 
operáló atyja, II. Lipót.11 Ferenc egyházpolitikai fölfogásában 
bizonyára még ennyi fejlődésképesség sem volt, hiszen Srbik 
megállapítása szerint, minden személyes vallásossága mellett 
is, „in publico-ecclesiasticis“ hamisítatlan fia volt II. Józsefnek.12 
Mégis az Andrássy-ügy tanúsága szerint is az államtanács pat- 
ronanciájának tulajdonítható, hogy az ifjú uralkodó egyház- 
politikai felfogása már a kezdet kezdetén azzá a rendszerré 
merevedett, amelynek hajlíthatatlanságát legújabban Meszlényi 
Antal is számos meggyőző példával mutatta ki.13 Ha Ferenc 
később engedékenyebbnek mutatkozik is egyházpolitikai fel
fogásában, az vagy nem érinti a lényeget vagy csak taktikai, 
financiális és más, de csak ad hoc esetekben ható okokból 
történik. Lényegében a vonalvezetés haláláig az orthodox irány
ban marad meg.

Ekkor folyik le az államtanácsban az első nagyobb nemze
dékváltás is. Az öregek (Kaunitz, Hatzfeld) részben meghalnak, 
részben nyugalomba mennek. Helyükbe újak, részben mérsékel-

10 Szekfű Gy., Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez, 
Budapest, 1926.

11 Mályusz, 80. köv. 11., 92. köv. 11.
12 Srbik, I. 479. köv. 1.
13 Meszlényi A., A jozefinizmus kora Magyarországon, Budapest, 1934.
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tebb jozefinisták jönnek. De enyhítő javaslataik Andrássy ügyé
ben épen úgy nem érnek célt, mint a magyar kormányszervek 
közül a helytartótanács vallásügyi bizottságáéi és a kancelláriáéi 
vagy egyes magyar urak konciliánsabb propoziciói a helytartó- 
tanácsban. A király az „orthodox“ jozefinista tanácsosok — 
Izdenczy. Eger — sokszor bőbeszédű és mindig harcias votumai 
szerint ítéli meg és Ítéli el Andrássy püspököt, mert ezekben 
a votumokban találja meg hamisítatlanul azokat az elveket, 
amelyeket annak idején császári nagybátyjától és az általa 
kijelölt instruktoroktól szorgalmasan és jól megtanult.

A hajlíthatatlan uralkodóval szemben áll a magyar püspök, 
aki az ország aufklárista és protestáns közvéleményének fel
háborodása közepette, még püspöktársainak osztatlan tetszését 
sem nyerve el, ép oly rendületlenül tart ki saját meggyőződése 
mellett, mint az uralkodó. Nem lehetett kétséges, hogy ebben 
a párharcban a püspöknek kellett elbuknia.

*  *
♦

Br. Andrássy Antal 1742-ben született a nyitramegyei 
Románfalván. Atyja br. Andrássy György és gr. Berényi Anna 
korán elhaltak. Rokonai megakadályozták ugyan, hogy az ifjú 
báró a piarista rendbe lépjen, de miután a kassai egyetemre 
került, sikerült 1760-ban, eredeti szándékát némileg megváltoz
tatva, a jezsuita rendbe jutnia. Az ujoncévet és a teológiát 
Bécsben végezte el és itt is szentelték pappá. A rend eltörlése 
után (1773) családi várába, Krasznahorkára vonult vissza. A 
rozsnyói püspökség felállításakor Mária Terézia az elsők közt 
nevezte ki kanonoknak (1776). A következő évben már nagy
prépostja a káptalannak és 1780-ban — gr. Révay Antal püspök 
Nyitrára távozásával és az ő ajánlatára — Andrássy lesz a 
második rozsnyói püspök. Salbeck Károly szepesi püspök szen
telte püspökké 1780. dec. 17-én.14 Püspöki kormányzása alatt 
— leginkább az ő kezdeményezésére — 20 plébánia alakult 
az egyházmegyében, bár az utókor nem annyira ebben, mint 
inkább „Isten élő templomai“, a szegények bőkezű istápolásá- 
ban és a könyvek szeretetében látta  ̂érdemeit. A püspöki könyv
tár alapjait is az ő könyvei teszik.15

A kicsiny termetű és — úgylátszik — nem vonzó külsejű 
püspök16 is elment Bécsbe, mikor VI. Pius látogatásakor (1782)

14 Básthy J., Magyarok Emléke, 1836, I. k. 224. 1. ; Rosnyói Egyházi 
Töredékek, VIII. le. (1839), 41. köv. 11. ; Horváth Endre, B. Andrássy Antal.. . 
életrajza (Munkálatai a pesti növendókpapság magyar iskolájának, X. k.), 1843, 
331. köv. II.

15 Rosnyói Egyh. Töred., 44. köv. 1. ; Básthy, 225. 1.
19 Rosnyói Egy. Töred., 50. 1. : „Fűit corpore parvus, pectore et tergo 

nonnihil prominentiore.“
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II. József a magyar püspöki kart is felrendelte a császárvárosba 
s amikor gr. Eszterházy Károly egri püspök a tárgyalásokkal 
való elégedetlenségét azzal fejezte ki, hogy visszautasította a 
császár által neki szánt Szt. István-rend nagykeresztjét.16a And- 
rássyt is bánthatta a pápa utazásának eredménytelensége, főkép 
azonban a császár radikális házasságjogi pátense, amely egyik 
legkényesebb pontja volt a bécsi udvar és a szentszék közötti 
ellentéteknek. Jezsuita korából hozhatta magával az intranzigens 
álláspontot épen a házasságok kérdésében. Már püspöksége 
elején Rómába fordult felvilágosításért, hogy a XIV. Benedek 
pápa által Belgiumnak adott deklaráció a protestáns lelkész 
előtt kötött házasságokról Magyarországra is kiterjeszthető-e és 
hogy a protestánsok házasságai, ha rokoni akadály alól — II. 
József rendelete szerint — csak a király adott felmentést, érvé
nyeseknek tekinthetők-e. Határozott választ, mégpedig tagadó 
értelemben, csak a második részre kapott.17 De mivel a szent
szék ugyanekkor hangsúlyozta, hogy az egyház a vegyes házas
ságokat, még ha katolikus pap előtt történnek is, sohasem 
helyesli, azért Andrássy a császár türelmi rendelete és a köte
lező állami reverzálisok után körlevelet intézett papjaihoz, hogy 
jogelődei, a prímások rendelkezései értelmében is mindenképen 
beszéljék le a katolikus híveket a vegyesházasságokról, de ha 
ez nem sikerül, legalább a katolikus fél lelke üdvösségét ipar
kodjanak biztosítani.18 A helytartótanács már akkor beleavat
kozott Andrássy rendelkezésébe, de pozitív összeütközésre 
ekkor még nem került a sor. 1785. augusztusában azonban ez 
is bekövetkezett.

Andrássy ugyanis ekkor vonakodott egy jegyespárnak a 
rokoni akadály alól dispenzációt adni. A férfi, Ragályi Imre 
katolikus volt, a nő. Ragályi Éva református. A püspök kijelen
tette, hogy a dispenzációt azért nem adhatja meg, mert Rómá
ból csak tiszta katolikus házasságokra van engedélye. A császár 
erre a menyasszonynak maga adott felmentést és felszólította 
Andrássyt, hogy a katolikus féllel viszont ő dispenzáljon. A 
Rómából kapott instrukció után ezt Andrássy természetesen 
nem tehette meg, ellenben azt az ajánlatot tette a kormánynak, 
hogy a pápától vegyes házasságokra is kér felhatalmazást. A 
császár az engedélyt a  folyamodásra megtagadta19 és a vona
kodó püspököt 500 arany büntetésre ítélte, mely összegből a 
császár intézkedésére Ragályi Imre a katolikus vallásban tanu-

16a U. ott, 44. 1. ; Brunner S., Die Mysterien der Aufklärung in Österreich, 
Mainz, 1869., 241. 1.

17 Roskoványi A., De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes, 
I. 492. köv. 11.

18 U. ott, I. 500. köv. 11.
19 Ü. ott, II. 560. köv. 11., II. 503. köv. 1.
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sított hűségéért 300 aranyat, Ragályi Éva pedig kárpótlásul a 
hosszú ideig elhalasztott esküvőért 200 aranyat kapott.20 And- 
rássyt már ekkor fenyegette a sequestratio veszedelme, de a 
nuncius útján valamiképen mégis megkapta a római felhatal
mazást és megadta a felmentést. Ezért a császár elállt eredeti 
szándékától.21 Andrássy ebben az időben különben még eny
hébb felfogású püspöktársaival is szembeszállt. 1786. szeptem
berében ugyanis az egyre szaporodó nehézségek megbeszélé
sére Batthyány prímás elnöklete alatt néhány püspök konferen
ciára gyűlt össze. A konferencián felmerült a gondolat, hogy
— mivel a császár nem engedi meg, hogy Rómába forduljanak 
felhatalmazásért — a püspökök a kényszerhelyzet miatt maguk 
dispenzáljanak házassági akadályokban. Andrássy azonban 
kijelentette, hogy ő saját felelősségére sohasem fog felmen
téseket adni.22 Andrássy álláspontja a házasságjogi kérdésekben 
tehát már II. József idejében köztudomású volt. II. Lipót is, 
amikor Sándor Lipót nádor előtt 1799-ben a magyar püspököket 
jellemezte, Andrássyt azok közé sorolta, akik — mint az 
„exjezsuiták“ — „türelmetlenségük és fanatizmusuk“ miatt 
veszedelmesek.23

A kérdés, amely a  kormányzat és a püspök között a végső 
összeütközést okozta, megint a vegyesházasságok körül forgott. 
Magában véve ez is csekély jelentőségű ügy volt,24 de benne 
megint a nagy világnézeti ellentétek csatáztak egymással : a 
szigorúan vett római felfogás az állami mindenhatóságot valló 
jozefinizmussal.

Előzményei 1793 őszére mennek vissza. Fel kell őket 
tárnunk, mert eddig kevésbé voltak ismeretesek és mert a 
püspök igaza jórészt ezeken fordul meg. Nógrád megye széke 
1793 őszén II. József rendeletéi és az 1791. országgyűlés tör
vénye alapján semmisnek ítélte Vattay Miklós és Beretky 
Borbála, protestáns házaspár házasságát részben leküzdhetetlen 
ellenszenv, részben (a nő részéről) hiányzó beleegyezés miatt. 
Beretky Borbála ennek a  — hazai törvények szerint érvényes
— ítéletnek a birtokában újra nőül akart menni boldogházi 
Kiss Károlyhoz, Gömör megye katolikus vallású jegyzőjéhez. 
A megye elválasztó ítéletét 1793. október 22-én felterjesztette a 
püspökhöz és kérte, hogy a rozsnyói szentszék is hagyja jóvá.25

20 Az ítélet másolata 0. L. Canc. 3905—1796. alatt.
21 0. L. Canc. 6451—1796. L. Monumentum Antonio e L. B. Andrássy. . .  

episcopo Rosnaviensi. . .  a P. P. A. P., Pestini, Länderer et Heckenast, 1854., 
31. köv. 1.

22 Roskoványi, I. 506. 1.
23 Mályusz, 454. köv. 1.
24 Roskoványi alapján legújabb összefoglalása: Hanuy F., A vegyes 

házasságok jogtörténete, különös tekintettel Magyarországra, Pécs, 1904. 84. köv. 11.
25 0. L. Canc. 3905—1796. alatt.
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Kiss, aki azelőtt a püspök kedves embere és ügyésze is volt,26 
azonban kész helyzet elé akarta állítani a szentszéket és ebben 
a törekvésében egészen inkorrekt eszközöket engedett meg 
magának. Egy reggelen megjelent lakóhelyének, Csoltó község
nek a plébániáján Beretky Borbálával és itt a plébánosnak 
egy szerződést mutatott be, amely szerint az asszony kötelezte 
magát, hogy ha első férjétől elválasztják, Kisshez megy nőül, 
ha pedig ígéretét nem tartja meg, 10.000 forintot fizet neki. 
Megígérte azt is, hogy ha a protestáns vallása nehézség lenne, 
hajlandó áttérni a katolikus hitre. A plébános ezt a szerződést 
gyanútlanul aláírta. Kiss ezután elment Rozsnyóra és azzal jött 
vissza a plébánoshoz, hogy a szerződést megmutatta a püspök
nek is, aki reményt is nyújtott neki. Azonban — tette hozzá 
— nehogy az asszony protestáns rokonai befolyására eltánto- 
rodjék, szükséges volna a szerződés megerősítése. Erre zsebé
ből egy újabb iratot vett elő, amelynek szövege így hangzott : 
„Én Beretky Borbála esküszöm az élő Istenre, hogy Kiss 
Károlyhoz feleségül megyek és őtet soha el nem hagyom.“ Ezt 
az asszony felolvasta, majd ugyanezt az esküt elmondta Kiss 
is. A plébános előtt ezután ők ketten és az asszony két jelen
levő alkalmazottja ezt a szerződést is aláírták.27

A plébános jóhiszeműségében még ekkor sem fogott 
gyanút, azt hitte, hogy ez a szerződés is csak házassági ígéret. 
Kiss azonban az asszonyt egy hét múlva magához vette, min
denütt mint feleségét mutatta be és miután különböző híresz
telések keltek lábra, hogy ki eskette őket össze, végre beval
lotta, hogy a második szerződés alapján tekinti törvényes fele
ségének. A plébánost paptársai bíztatták, hogy jelentse a dolgot 
a püspöknek, azonban Kiss megint leszerelte őt azzal, hogy a 
püspök megengedte, hogy az asszonyt ideiglenesen magánál 
tartsa, nehogy protestáns rokonsága eltántorítsa.28 Adva volt 
tehát egy világi hatóság által semmisnek nyilvánított protestáns 
házasság és ez a megtévesztések közt létrejött „esküvő“. A 
püspöknek mindkettővel szemben állást kellett foglalnia. Mivel 
a katolikus egyház a protestánsok házasságát is — per se — 
felbonthatatlannak tartja és Beretky Borbála katolikus férfihez 
akart újból nőül menni, meg kellett vizsgálnia, hogy az asszony 
első házassága csakugyan beleegyezés hiánya miatt, tehát 
katolikus szempontból is érvénytelen-e. A második „házasságot“ 
természetesen nem vehette komolyan.

Amikor Andrássy tudomást szerzett a dologról, kiküldte 
Szabó József esperest Csoltóra. Az esperes mindenekelőtt fele
lősségre vonta Fetske István plébánost, aki azzal védekezett,

26 Rosnyói Egyh. Töred., 47. 1.
27 Fetske István csoltói plébános levele a püspökhöz 1798. dec. 28. 0. L. 

Canc. 3905—1796.
28 U. ott.
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hogy neki esze ágába sem jutott, hogy Kiss ezekkel a szerző
désekkel előtte házasságot akar kötni és ha ő, mint plébános 
a katolikus egyház törvényeit ki akarta volna játszani, ezzel az 
erővel teljes szertartással meg is áldhatta volna ezt az esküvőt. 
A plébános — mindenesetre szokatlan mérvű — jóhiszeműsé
gében nincs okunk kételkedni : Kissel nem játszott össze. Az 
esperes azután elment Kisshez és a püspök nevében felszólí
totta, hogy az ügy megvizsgálásáig szüntesse meg az együtt
élést az asszonnyal. Kissék könnyek között ígérték meg, hogy 
készek mindenre, csak január 13-ig adjon haladékot a püspök, 
mert az asszony addigra Nagyszombatba megy, de addig csak 
anyjához mehetne vissza, akit protestáns rokonai igen felbőszí
tették ellene. Az esperes szíve is megesett rajtuk és maga is 
melegen kérte a püspököt, hogy adja meg ezt a haladékot.29 
Kiss azonban megint nem volt őszinte, mert négy nappal az 
esperes jelentése után, 1794. január 2-án már maga is igen 
agresszív hangú levelet írt a püspöknek, amelyben bejelenti, 
hogy Beretky Borbálát nem bocsájtja el, mert vele tanúk jelen
létében a  plébános előtt törvényesen megesküdött.30

A püspök ekkor már látta, hogy Kiss csak kibúvókat 
keres és miután a január 13-ika is eredménytelenül telt el, az 
az asszonnyal együtt a rozsnyói szentszék elé idéztette. Beretky 
Borbála azonban, ismét protestáns rokonsága üldözésére hivat
kozva, azt kérte, hogy első házasságáról a  házasságvédő (de
fensor vinculi) csak őt magát hallgassa ki, volt férjével azonban 
ne szembesítsék, mert Vattay, aki a polgári törvény értelmében 
szabad, úgy sem fog megjelenni, de az új házasság elé sem 
fog akadályt gördíteni. Ennek bizonyítására csatolta Vattay 
pecsét alatt tett sajátkezű vallomását, mely szerint Beretky 
Borbála házasságukkor az eskü szavait nem mondotta el, sem 
előtte, sem utána beleegyezését nem adta, sőt mással is együtt 
élt. Vattay vallomásának hitelességét, de persze nem valódi
ságát még két plébánossal is igazoltatta, de hogy az asszony 
beleegyezését csakugyan nem adta, azt ezzel az írással termé
szetesen perrendszerűen nem bizonyíthatta.81 De Kiss is vona
kodott személyesen megjelenni a szentszék előtt és Karaba 
nagyprépost idézőlevelére azt felelte, hogy ügyvédjét elküldi 
ugyan, de az asszonytól nem válik el.32 A konzisztorium február 
17-iki ülésén azután Kiss ügyvédje útján újból 15 napi hala
dékot kért, amit a szentszék nem adott meg, hanem itéletileg 
is kimondotta, hogy Kiss köteles az asszonyt elbocsájtani, a 
csoltói templom javára pedig 25 aranyat fizetni.83

29 U. ott, Szabó esperes jelentése a püspökhöz 1793. dec. 29-én.
80 U. ott, Kiss levele a püspökhöz. 1794. jan. 2.
31 U. ott, Beretky B. dat. nélküli levele és Vattay vallomása 1793. 

szept. 26-ról.
32 U. ott Karaba intéző levele 1794. jan. 31.
33 U. o. a konzisztorium jegyzőkönyve 1794. febr. 17.
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A szentszék ítélete ellen Beretky Borbála felségfolyamod- 
vánnyal élt. Hivatkozott az 1791. XXVI. tc.-re, amely — épen 
úgy, mint II. Józseí rendelete — a protestáns konzisztoriumok 
felállításáig a protestánsok házassági ügyeit a világi bíróság elé 
utalta. Nógrád megye elválasztó ítélete tehát törvény szerint is 
érvényes, amelyet a püspök sem változtathat meg. Azonkívül
— és ebben még kevésbé volt őszinte az asszony érvelése, 
mint az előbbiben — Kissel ő a csoltói plébános előtt törvényes 
házasságot kötött. Amikor a helytartótanács Andrássyt felelős
ségre vonta, a püspök azt felelte, hogy Kisst jó lélekkel figyel
meztette, hogy ő ezt a házasságot meg nem engedheti, míg 
két egyházi fórum egybehangzó ítélete az első házasság érvény
telenségét ki nem mondotta.84

A Beretky Borbála által idézett törvénycikkhez az 1791-es 
országgyűlés a főpapság tiltakozásának leszerelésére hozzáfűzte, 
hogy a világi törvényszékek bontó ítéletei csak a protestánsokra 
terjeszthetők ki, a főpapok azokat csak polgári következmé
nyeikre kötelesek elismerni. Katolikusokra azonban a bíróságok 
illetékessége nem terjed ki.36 A törvény rendelkezése tehát 
tiszta protestáns házasságokra vonatkozóan világos volt, de
— mint minden elsietett, kompromisszumos javaslat — nem 
adott határozott irányítást arra az esetre, ha egy polgárilag 
elválasztott protestáns fél katolikussal óhajt új házasságra lépni. 
Innét magyarázható azután, hogy erre a törvénycikkre ismételten 
is mindkét fél hivatkozott. De a katolikus házassági elvek 
alapján igaza volt a püspöknek, hogy ilyen esetben kötelessége 
megvizsgáltatni az előző házasság érvényességének kérdését.

A magyar kormányszervek véleménye az ügyről már 
ekkor igen elágazó volt. Abban megegyeztek ugyan — bár az 
előzményekből világos, hogy tévesen — hogy a rozsnyói szent
szék ítélete elsietett volt, azonban a továbbiakra nézve nem 
tudtak egységes javaslatot tenni a királynak. A helytartótanács 
vallásügyi bizottsága, melynek elnöke a prímás volt, lényegében 
a királyra bízta a döntést, maga a helytartótanács azonban 
úgy vélekedett, hogy a csoltói plébános előtt kötött szerződés 
érvényes házasság és ezért az egész ügyet el kell vonni a 
szentszéktől. Csak a kancellária helyezkedett már most a 
katolikus és magyar szempontból egyaránt korrekt és konciliáns 
álláspontra, amelynek elfogadása véget vetett volna a további 
bonyodalmaknak. A törvénycikk értelmezésében igazat adott 
a püspöknek és azt javasolta, hogy ilyen esetekben a sedria 
aktáit ki kell adatni az illetékes püspöknek, illetve — íelleb- 34 35

34 0. L. Canc. 6217—1794. A püspök felelete közölve : Roskoványi, III. 
336. köv. 11.

35 V. ö. Majláth János gr., Vallásmozgalmak Magyarországban, Pest, 
1844., I. 81., 83. és köv. 1.
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bezés esetén — az érseknek, hogy megvizsgálhassa, vájjon az 
első házasságnál valóban előfordult-e a katolikus jog szerint 
bontó ok. A csoltói esküvőt azonban a kancellária sem ismerte 
el érvényes házasságnak. Ha kitűnnék, hogy az első házasság 
érvénytelen volt, akkor Kisst a kancellária szerint újra meg 
kell esketni Beretky Borbálával.36

A kancelláriának ez a közvetítő javaslata azonban, ame
lyet a Mályusztól túlzó aulikusnak nevezett37 Lányi József 
tanácsos referált, megbukott az államtanács ellenállásán. Az 
államtanácsnak ekkor még nem volt egyházi renden levő tagja 
és ezért a kancellária referátuma, mint magyar ügy, először az 
egyetlen magyar származású tag : a homályos múltú és sötét
lelkű Izdenczy József kezeibe került. Izdenczyt II. József 
nevezte ki 1785-ben az államtanácsba.38 Ez a gyökértelen, 
„homo novus“ fanatikusan gyűlölte a rendi nemességet és mind
azt, ami magyar volt. Karrierje érdekében „habsburgibb lett a 
habsburginál, bécsibb a  bécsinél“ s nem egy esetben osztrák 
kollégái kénytelenek mérsékelni szélsőséges udvari álláspontját.39 
Mályusz találóan jellemzi egy mondattal: „A Corpus Jurisnak 
töviről hegyire való· ismerete és klasszikus citátumok ügyes 
alkalmáza jellemzi — ebben merül ki műveltsége is.“ 40 A pro
testánsokat, ahol tehette, üldözte,41 de — bár államtanácsosi 
hivatalnokoskodása óta szabadkőműves ellenes is — még a 
protestánsoknál is jobban gyűlölte az „ultramontán“ papságot. 
Az Andrássy ügyben az ő okoskodásának alapja is az 1791. 
XXVI. te. Ezt — II. József rendeletéihez hasonlóan — „in 
favorem Evangelicorum“ hozták; márpedig, ha a kancellária 
szerint értelmezik, akkor, úgymond, a protestánsok a törvény 
intenciója ellenére rosszabb helyzetbe kerülnének, mert házas
sági ügyeik a világi hatóságoktól újra a katolikus szentszékek
hez kerülnének vissza, mint II. József előtt, pedig a szent
székeknek már akkor is protestáns elvek szerint kellett a 
protestáns házasságokat megitélniök. Prókátori ügyességgel 
fedte el az uralkodó előtt, hogy a püspök kívánsága és a 
kancellária értelmezése nem érinti a tiszta protestáns házassá
gokat. hanem csak azokra a bizonyára igen ritka esetekre 
vonatkozik, amikor polgárilag elvált protestáns katolikussal 
óhajt új házasságot kötni, tehát a vegyesházasságoknak is csak 
elenyésző eseteire, amelyeket a püspökök a katolikus elvek 
szerint kötelesek, de a hazai törvények szerint jogosultak is 
voltak vizsgálat alá venni. Izdenczy azonban a királyi döntést

36 o. L. Canc., 6217—1794.
37 Mályusz, 77. 1.
38 Hook, 107. 1.
39 Szekfű, Iratok. 38. köv. II.
40 Mályusz, 30. 1.
«  Szekfü, 38. 1.
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úgy fogalmazta meg — és ehhez az államtanács egyhangúan 
hozzájárult — hogy a rozsnyói szentszék ítélete érvénytelen. 
A püspök köteles megvizsgálni a csoltói esküvő körülményeit 
s ha nem szabályszerű, ujíttassa meg a felekkel, ha azonban 
szabályszerűnek találja, Kiss és Beretky Borbála együttélését 
tovább ne akadályozza.42 A király elfogadja Izdenczy törvény- 
magyarázatát és július 1-én aláírta a rezoluciós javaslatot. 
Izdenczy ettől kezdve konok kövezetességgel, a királyi tekintély 
megóvásának állandó hangoztatásával dolgozott azon, hogy 
Ferenc ebből az elhatározásból egy hajszálnyit se engedjen.

A püspök a döntés ellen egyenesen a király előtt szólalt 
fel. Aug. 8-án kelt feleletében hangsúlyozza, hogy kötelessége 
a Vattay—Beretky-házasság érvényességét megvizsgálni s ha 
őfelsége ragaszkodik a szentszék ítéletének megsemmisítéséhez, 
a hazai törvény értelmében ez az ítélet ugyan érvénytelen lesz, 
de Kiss, ha az asszonnyal tovább is együttél, semmiféle szent
séget nem vehet fel, mert méltatlan a gyónási {eloldozásra.43 
A püspök ugyanazon a napon még espereseihez is köriratot 
intézett, hogy az összes plébánosoknak tudomására kell hozni, 
hogy Kiss háromszoros intés dacára sem hagyta el az asszonyt, 
ameddig tehát ebben a makacsságában megmarad, szentsége
ket nem vehet fel. Egyúttal utasította a lelkipásztorokat, hogy 
három egymásután következő vasár- és ünnepnapon oktassák 
ki a híveket a Tridentinum tanításáról és afelől, hogy világi 
törvényszék protestáns házasságról kimondott bontó ítéletét 
katolikus hívő nem ismerheti el s aki ilyen személlyel együttél, 
feloldozást nem kaphat és szentségeket nem vehet fel.44

A püspöknek a körrendelet kibocsájtásában formailag szin
tén igaza volt, de taktikai szempontból hibát követett el, mert 
újabb támadási felületet nyújtott vele ellenfeleinek. Ezt a lépését 
még püspöktársai és a kancellária sem helyeselték.45 A püspöki 
cirkuláré ellen csakhamar meg is indult a koncentrikus támadás. 
Kiss feljelentésére Nógrád megye már aug. 28-án jelentette a 
nádornak, hogy Andrássy „exkommunikálta“ Kisst és Kiss maga 
is védelmet kért a nádortól, hangoztatván, hogy ő Beretky 
Borbálával szabályszerűen esküdött meg.46 A nádor szept. 9-én 
a királyhoz intézett levelében röviden szintén jelezte ezt az 
eseményt, ugyancsak átvette az ominózus „exkommunikáció“

42 Wien, Staatsarchiv, St. R., 1386—1794.
43 0. L. Canc. 9143—1794. Leközölve Roskoványi, III. 369. köv. 11.
44 Roskoványi, II. 618. köv. 1.
43 Rosnyói Egyh. Töred., 49. 1. „Sensum Episcopi circa Caroli cum Bar

bara conjugium probabant universim Hungáriáé Antistites et ex hoc obtutu una 
cum Exc. Cancellaria defendebant Eundem ; séd currentationem concubinarii 
reprobabant."

«^O. L. Canc.13905—1796.
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kifejezést és mert a püspök legfelsőbb engedély nélkül tette, 
súlyos kihágásnak bélyegezte.47

Sietve összeült a  helytartótanács vallásügyi bizottsága is 
és Mándics c. püspök, tanácsos referátuma alapján szept. 11 -én 
azt javasolta, hogy a helytartótanács kérdezze meg a püspököt, 
hogy a cirkulárét, amely a  törvények és felségjogok ellen van 
és veszélyezteti a kormányszervek tekintélyét, a közbékét és 
a polgárság bizalmát, valóban elküldte-e? Ha igen, haladékta
lanul vonja vissza, továbbá tegyen arról is jelentést, hogy mely 
plébániákon hirdették ki és vájjon publikáltattak-e a rozsnyói 
egyházmegyében az 1784-es és 1793-as királyi rendeletek, 
amelyek tiltják az egyházi cenzúrák királyi engedély nélküli 
kiszabását.48 A helytartótanács 8 napos, feltűnően rövid hala
dékot adott a püspöknek a  feleletre.

Azonban még mielőtt a püspök felelete megérkezett volna, 
szept. 26-án Gömör megye is feljelentést tett ellene — magyar 
nyelven — a nádornál és beküldte a „kerülő levelet“ is. Ugyan
akkor a királyhoz is feljelentést küldött, amelyben részletesen 
iparkodik indokolni a püspök elleni vádakat. A püspök tette 
az államrendszer ellen van, mert az egyház tagjai állampolgá
rok is. Külön-külön kötelezik őket az állami törvények, tehát 
együttesen — mint egyházat — is. A papok az állam javaiból 
részesülnek, tehát az állam szolgái. Az állam célja a polgárok 
boldogsága, amelyet a törvényekkel és azok megtartásával ér 
el. Minden polgárnak joga van a cél elérésére, tehát mindenki
nek kötelessége a célra vezető eszközt : a törvényt is megtar
tani... A keresztény vallás eredetileg semmit sem követelt ma
gának az állam dolgaiból („nihil quoad statum commune sibi 
fecit“). Az apostolok dogmája volt : subesse potestati et legibus 
statuum“. A Tridentinum nálunk nincs kihirdetve és becikke- 
lyezve, de ha lett volna is, a vele ellenkező hazai törvények, 
nevezetesen az 1791. XXVI. te. már abrogálták. . .  Ha királyi 
placetum nélkül ereszti be az állam az egyházi kánonokat, 
hamarosan a Coena Domini és Unigenitus-bullákhoz hasonló 
szelleműek köszöntenek ránk és velük együtt a Hildebrandi 
idők, az egész világ a római Szék egyházmegyéje lesz, a feje
delmi trónok pedig az ő zsámolyai. Az exkommunikáció külön
ben is felségjog : amint az ő joga felekezetet befogadni, úgy 
az ő joga egyeseket a felekezetből is kizárni. A házasságjog is 
kizáróan az állam jurisdictiójához tartozik, amint ez különben 
az egész kereszténység felfogása is volt egészen a kilencedik 
századig, az egyházatyáké is : szt. Vazulé. Chrysostomusé, 
Ágostoné és Ambrusé, míg csak az álizidori dekretálisok ezt 
az általános véleményt meg nem zavarták. Hogy a protestánsok

47 Mályusz, 725. köv. 1.
48 0. L. Canc. 10.990—1794. A helyit. leirata a püspökhöz : Roskoványi, 

III. 372. köv. 11.
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házassága érvényes-e, az nem a szószékre való tan, mert ettől 
a hallgatók se jobbak, se boldogabbak nem lesznek.49

Ha tudjuk azt, hogy a magyar nemesség körében is már 
mennyire elterjedtek ebben az időben a francia állambölcselők 
eszméi, akkor nem fogunk csodálkozni Gömör megyének ezen 
elaborátumának gondolatmenetén. Az azonban méltán csodál
kozásba ejthet bennünket, hogy ugyanaz a Gömör megye, 
amelyik még egy évvel azelőtt (1793) Cházár András tollából 
élesen tiltakozott a cenzúra ellen és róla azt írta: „Mi a ’ le-írt 
just királyi jusnak nem tartjuk, nem is tarthatjuk“ 50 — ugyan
azon megye most nemhogy a cenzúrát, hanem még az exkom- 
munikáció sokkal súlyosabb és tisztán lelki fegyverét is az 
uralkodó kezeibe hajandó adni. Amint azután a köznemesség 
akkori alkotmánytervezetei hemzsegnek a számtalan törvény
citátumoktól és bennük a több százados és más fejlődési fokokra 
illő törvénycikkeknek nem egyszer téves, sőt elfogult értelmezését 
találjuk,51 úgy van természetesen Gömör megyének ez a fel
terjesztése is teleszórva tripartitumi idézetekkel, de az egyház
atyákra és egyháztörténelemre való — felelőtlen — hivat
kozásokkal is. Ebben a  radikális nemesi vármegye és az azt 
gyűlölő ultraaulikus államtanácsos, Izdenczy módszere hajszál
nyira egyezik.

Andrássy okt. 7-én felelt a helytartótanács kérdéseire. Újra 
hangsúlyozza, hogy isteni és hazai törvények szerint járt el a 
Kiss—Beretky házasság elbírálásánál és papjait is figyelmeztetnie 
kellett, hogy Kiss méltatlan a szentségek felvételére, de egy
házi cenzúrával (exkommunikációval) nem illette. Papjai a kör
levél második részét bizonyára végre is hajtották már, de hogy 
hányszor prédikáltak már, nem tudja, nem is kutatta. Az 
1784-es és 1793-as rendeleteket az ő egyházmegyéjében nem 
hirdették ki, aminthogy az egyházi hatóságoknak küldött instruk
ciókat nem is szokás kihirdetni. Ezért a körlevelet nem von
hatja vissza, sőt kész érte — ha szükség lenne — vérét is 
ontani.52 Közben egyes plébánosok a püspök körlevelét csak
ugyan felolvasták a szószékről, ügyetlenül — úgylátszik — az 
egészet, pedig annak első része, amely Kiss személyéről szólt, 
csak a papság információjára volt szánva.03

A helytartótanács vallásügyi bizottsága Mándics püspök 
elnöklete alatt nov. 13-án foglalkozott a felszaporodott iratokkal. 
Mivel Andrássy és a megye homlokegyenest ellenkező céllal 
ugyan, de ugyanazon törvényre hivatkoztak, azt ajánlotta a 40

40 0. L. Canc. 11.886—1794. és 3905—1796.
50 Eckhardt S., A francia forradalom eszméi Magyarországon, Buda 

pest, 1924., 58. 1.
51 Mályusz, 14. 1.
52 0. L. Conc. 3905—1796. L. Roskoványi, III. 373. köv. 11.
53Λϋ. ott Kiss újabb feljelentése a nádorhoz 1794. okt. 17.



királynak, hogy ennek hiteles értelmezését most mellőzze. Azon
ban a körlevél kérdésében megint határozottan a püspök ellen 
fordult. Azt ugyan a püspök érvelése alapján elismerte, hogy 
nem formális cenzúra, mégis úgy találta, hogy eredményében 
az exkommunikációval egyenlő és igen súlyos, az egyházban 
már rég nem szokásos büntetés-jellege van. Ezért mégis ütközik 
a cenzúrát tiltó királyi rendelkezésekkel, minélfogva a bizottság 
azt proponálta, hogy a király egyhónapi határidővel vonassa 
vissza a püspökkel. Ugyanígy legyenek kötelesek a szószékről 
visszavonni azok a plébánosok, akik már kihirdették. A hely
tartótanácsban nov. 18-án csak egy tanácsos jelentett be — 
szigorító — különvéleményt : az aufklärista és szabadkőmíves54 
gr. Haller József, ő  a visszavonáson felül még azt kívánta 
volna, hogy a király tiltássá meg a protestáns házasságokról 
szóló tan hirdetését is, mert — akárcsak Gömör megye — úgy 
találta, hogy ez nem szószékre, hanem csak az iskolai kated
rára való.55

A kancellária (dec. 9.) a házasságot illetően most is kitar
tott a püspök mellett. A király elé tárta, hogy II. József 1788- 
ban ugyan megengedte, hogy polgárilag elválasztott protestáns, 
ha katolikussá lesz is, új házasságot köthet, azonban a katolikus 
részről jövő általános tiltakozás hatása alatt a következő évben 
maga hatálytalanította ezt a rendeletét, bár formálisan nem 
vonta vissza. De a püspök az 1791. XXVI. te. alapján sem 
köteles az ilyen feleket összeadni és ismét kérte a királyt, hogy 
engedje meg Andrássynak az első házasság megvizsgálását. 
A körlevél ügyében azonban most már a kancellária is And- 
rássy ellen fordult, részben azért, mert kibocsájtásával kész 
helyzetet teremtett, részben pedig azért, mert a körlevélről — 
Kiss jóhírnevének nem csekély ártalmára — másolatok kerültek 
a publikum kezeibe. Ezért a püspök megrovást érdemel, de 
csak a körlevélnek Kissre vonatkozó részét kell visszavonatni 
vele, ha a püspök akarata ellenére a papság valóban publi
kálta. A körlevél második, a katolikus tanra vonatkozó részét 
azonban nem vonhatja vissza, mert ez zavart okozna a hívek 
között.56 A kancellária ebben a kérdésben is észrevehetően a 
minimumra akarta leszorítani a püspök felelősségét. Egészen 
felmenteni talán azért nem találta tanácsosnak, mert tudta, 
hogy kísérlete az alulról és felülről jövő nyomás miatt úgyis 
eredménytelen volna. De még ez a kétségtelenül jóindulatú 
javaslata sem volt a püspök számára elfogadható, mert hiszen 
az, hogy Kiss érdemtelen a szentségekre, épen úgy katolikus 
tan, mint a körlevél második része, amit a püspök, hogy egyes 
papjai vigyázatlanságát jóvátegye, szintén nem vonhatott vissza.

54 Mályusz, 70. 1.
55 0. L. Canc. 13.151—1794. Haller különvéleménye u. ott, Canc. 3905—1796.
5« 0. L. Canc. 645—1795.
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Izdenczy azonban a kancelláriától igen rossznéven vette 
a mentési kísérletet. Erőteljesen ajánlotta a királynak, hogy 
„körömnyit“ se engedjen előző döntéséből. A püspök érvelését 
az 1791. XXVI. tc.-ről szofizmának nyilvánította. Jellemző, 
hogy a püspök dogmatikai argumentumaira, amelyekben kifejti, 
hogy a katolikus felfogás szerint protestáns házasság sem 
bontható fel, Izdenczy politikai rendeletek hiányára hivatkozik. 
Ez a tan előtte teljesen új dolog, „von dem ich nie etwas 
gehöret habe, weder mir ein Gesetz oder höchste Resolution 
bekannt ist, worauf sich der erstervähnte Satz stützen könnte.“ 
Pedig még ebben sem volt egészen igaza, mert — mint láttuk
— a kancellária bebizonyította, hogy már II. József is meg
hátrált a  főpapság ellenállása következtében ebben a kérdés
ben, tehát volt már „höchste Resolution“ is, amit épen Izden- 
czynek kellett legjobban tudnia. Most azonban a kancelláriának 
II. József rendeletére való hivatkozása Izdenczynek csak arra 
volt jó, hogy diadalmasan rámutasson arra az ellentmondásra, 
amelybe ezzel a kancellária — szerinte — keveredett, pedig
— mondja — a császár épen a kancellária sugalmazására 
vonta vissza 1790. január 28-iki „Rescriptum Repositorium“-ával 
három kivételével összes rendelkezéseit, tehát az ő akaratára 
már nem lehet hivatkozni.

Rezoluciós javaslata azonban, hogy a király „firmiter“ 
tartson ki, most mégsem ment át simán az államtanácsban. 
Mindenekelőtt hozzászólt legöregebb társa, br. Eger Frigyes, 
aki különösen II. Lipót előtt volt nagy befolyású,67 de még 
most is súlyosan esett latba a szava. Bár Mályusz szerint68 
ő már jóval magasabb nézőpontok szerint szokott ítélni és a 
jogon felül méltányosságot is ismer, itt, mint más magyar 
ügyekben, most is Izdenczy javaslatát teszi magáévá. Andrássyt 
egyenesen szellemi gyengeséggel illeti, méltányosság nem nyi
latkozik meg votumában. 1792 végétől, tehát egészen új tagja 
volt az államtanácsnak Zinzendorf Károly gr. Mályusz őt is 
szép jelzőkkel illeti : alapos, átlagon felüli műveltség, őszinte 
és mély vallásosság, egyenes gondolkodás, igazságszeretet, 
mélyen érző szív és szigorú önbírálat jellemezték intrikáktól 
mentes egyéniségét.69 Azonban mindezek a szép jellemvonások 
Andrássy ügyében még nem nyilatkoztak meg. Azt állította, 
hogy a püspök II. József alatt csak azért dispenzált a Ragályi- 
házasságban, mert püspöksége elvesztésétől félt és bár elis
merte, hogy az 1791. XXVI. te. a püspökök ellenkezését iga
zolja, ő is Izdenczy votumához csatlakozott. Csak a különben 
igen kevésszavú, erdélyi kancellárból lett Reischach Tádé br. 
volt annyira belátó, hogy nyíltan elismerje, hogy Andrássy

*7 Hock, 107. 1.
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joggal hivatkozik az idézett törvénycikkre s ezért a vallásügyi 
bizottság javaslatát elfogadva azt ajánlotta, hogy a király a 
szentszék vizsgálatát az első házasság felől engedje meg, a 
körlevél kérdésében pedig fogadja el a kancellária javaslatát. 
Mindennek azonban csak annyi hatása volt, hogy Ferenc 1795. 
január 13-án Izdenczy rezoluciós javaslatából a „firmiter“ szót 
ugyan törölte, de a rozsnyói szentszék ítéletének megsemmisí
tését tovább is fenntartotta és jóváhagyta a helytartótanács 
javaslatát a körlevél visszavonatásáról is.60

A magyar kancelláriának nem a legjobb a  híre· A kan
cellárok — gr. Klebelsberg Kunó szavai szerint — a bécsi 
hivatal, nemzettől elzárt, félhomályában sokak előtt rejtélyes 
alakok voltak, akik iránt „a nemzet széles rétegei ösztönszerű 
bizalmatlanságot éreztek“. De ugyancsak ő fejezte ki ama 
meggyőződését is, hogy „ha a levéltári kutatás működésükről 
el fogja lebbenteni a titokzatosság fátyolét, opportunista vagy 
kényszerű megalkuvások hosszú sora mellett a becsületes 
magyar hazafiság sok nemes megnyilatkozását is fogjuk látni“.61 
Ezt az elégtételt kell nyújtanunk a kancelláriának az Andrássy- 
ügyben is. A kancellár, gr. Pállfy Károly 41 hosszú évig 
(1786—1807) viselte ezt a méltóságot. Ha nem is volt épen 
tehetséges ember, de feudális nagyúr volt, akinek a gerince 
nem egykönnyen hajolt meg. Nem csinált belőle titkot, hogy 
hivatalához nem ragaszkodik mindenáron és — a bécsiek nem 
csekély megbotránkozására — 1791-ben feltételeket is szabott 
megmaradásához.62 A király rezoluciójára is férfiasán felelt 
(február 3-án), maga mögött tudva majdnem az egész kancel
láriát. Emlékeztette az uralkodót arra, hogy a kancellária 
készségesen szokta teljesíteni akaratát, de most úgy érzi, hogy 
figyelmeztetni kell Őfelségét a döntés következményeire. A 
püspök kijelentette, hogy akár a vérét is hullatja, de nem 
engedhet. Hasonló esetben bizonyára így fog eljárni a többi 
püspök is, amit bizonyít fellépésük II. József alatt és az 1791-es 
országgyűlésen. Itt katolikus tanról van szó és eljárásukat 
magyar törvény is legitimálja. Nem maradna tehát más hátra, 
mint a végső eszközhöz, a sequestratióhoz nyúlni, amitől azon
ban még II. József is húzódozott. Ez fel is kavarná az ország 
nyugalmát és a püspökök joggal mondhatnák, hogy csak az ő 
meggyőződésükön követnek el erőszakot, a protestánsok viszont 
teljes vallásszabadságot élveznek. A kancellária emlékezett rá, 
hogy 1731-ben III. Károly ugyan sequestrálta gr. Althan váci 
püspököt, de csak azért, mert vonakodott ad audiendum 
Bécsbe jönni és azonnal feloldotta a zárlatot, mihelyt a püspök

6° Wien, Staatsarchiv, St. R. 4396—1794.
61 Elnöki megnyitó a M. Tört. Társ. 1922. nov. 30-án tartott közgyűlésén. 
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engedelmeskedett. Andrássy eljárásából a közre kár nem szár
mazik, a protestánsok lelkiismerete erőszakot nem szenved s 
ezért kéri a kancellária, hogy őfelsége vonja vissza rezolucióját.

A plenum votuma ellen csak egy tanácsos szólalt fel : 
Balogh Péter. Balogh valamikor Nógrád megye követe volt, 
a protestáns és szabadkőműves köznemes ellenzék egyik leg
mozgékonyabb tagja. Később ő is aulikussá leit, főispánságot 
kapott, majd az államtanács tiltakozásával szemben a nádor 
javaslatára bekerült a kancelláriába.03 Most azt igyekezett bizo
nyítani, hogy az egész kérdés csak fegyelmi ügy. amelyben 
tehát a püspöknek módjában volna engedni. De a kancellária 
hosszasan és ügyesen replikázott, hogy dogmáról van szó. Az 
pedig még nem fordult elő, hogy magyar király katolikus 
dogma ellen foglalt volna állást. Tetszvényjoga ugyanis csak 
(fegyelmi) bullákra és dekrétumokra van. A kancellária ezen 
és számos más érvének azonban semmi hatása nem volt. A 
király úgy rezolvált, hogy elhatározása mellett — most már 
firroiter et irrevocabiliter — kitart.63 64 65

A királyt hajthatatlanságában bizonyára az is megerősí
tette, hogy ekkor már javában kavarogtak a Martinovics-össze- 
esküvés hullámai,68 amely — mint említettük — főleg Marti
novics őrületes hazugságai miatt Sándor Lipót nádort, a 
magyarság őszinte barátját a kérlelhetetlen abszolutizmus hívévé 
tették.66 67 A helytartótanács votumait Andrássy ellen mint elnök 
eddig ő is fedezte s most, a Martinovics-összeesküvés hatása 
alatt még keményebb lett a felfogása. Nem nehéz felismerni, 
hogy Andrássyra is céloz, amikor királyi bátyjának 1795. ápr. 
16-án részletes helyzetjelentést küldött az országról és a papság 
egy részéről így ír : „Man findet bei denselben sehr wenige, welche 
den Mittelweg, den Weg der Massigkeit und der wahren 
christlichen Liebe, wie es ihr Stand mit sich bringet, folgen. 
Einige haben einen blinden Eifer, der in Enthusiasmus ausartet, 
auch in ihren Handhungen alle reife Überlegung verbannet, 
wornach sie oft sich sogar den dem Landesfürsten schuldigen 
Gehorsam, in welchen sie allen übrigen mit auferbauenden 
Beispiel vorgehen sollten, bei Seite zu setzen unterstehen und 
so unmässige Grundsätze hegen, ja sogar jene, die nicht gleicher 
Meinung mit ihnen sind, so verfolgen, dass sie sich durch
gehende verhasst machen und alle Achtung verlieren.1’7

A kancellária ismételt felszólalása (jun. 25.) tehát szintén 
nem kecsegtethetett lényeges eredménnyel. Valójában csak 
annyit ért el, hogy a király legújabb rezoluciójában kifejezetten

63 Mályusz, 10. köv. 11., 27. köv. 1., 27. 1. 4. jegy.
84 0. L. Canc. 6862—2795.
65 Fraknói V., Martinovics élete, Budapest, 1921., 182. köv. 11.
66 Mályusz, 201. köv. 11.
67 Mályusz, 819. 1.
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kijelentette, hogy a Vattay—Beretky házasságot beleegyezés 
hiánya, tehát katolikus szempontból tartja érvénytelennek, arról 
azonban nem szólt, hogy a püspöknek megengedi-e eme körül
mény megvizsgálását, a körlevél kérdésében pedig elrendelte, 
legalább a Kissre vonatkozó részt illetően, hogy a püspök egy 
hónapon belül vonja vissza, ugyanúgy a lelkészek is, akik a 
szószékről kihirdették.68 A kancellária ezen újabb propozicíója 
és a királyi rezolució kelte (júl. 17.) között azonban olyan ese
mény történt, amely a királyt és a nemzetet egyaránt mélyen 
megrendítette. Július 10-én Laxenburgban egy tűzijáték elő
készítése közben egy robbanás halálosan megsebesítette az 
ifjú nádort. Irtózatos szenvedések után júl. 12-én éjjel 2 és 3 
óra között kiszenvedett.69

Ez a gyászos esemény Ferenc kormányzati irányára ugyan 
nem gyakorolt nyomást, sőt felfogásában csak megerősítette. 
Öccse minden gondolatát magáévá tette. Az Andrássy-ügy 
azonban természetesen egy időre háttérbe szorult. A helytartó- 
tanács aug. 4-én még kézbesítette a püspöknek a királyi hatá
rozatot és miután Andrássy vonakodott neki eleget tenni, szept. 
7-én felszólítását megismételte, de újra eredménytelenül.70 Idő
közben az országos főhivatalokban is nagy változások tör
téntek, amelyeket Ferenc még Sándor Lipót javaslatai alapján 
rendelt el. A személyi cserék már július hóban megkezdődtek. 
Az elhunyt nádor helyébe öccse, József főherceg jött, egyelőre 
mint királyi helytartó. A helytartótanácsban egészen új emberek 
veszik körül... Zichy Károly gr. országbíró, a nádor helyettese a 
tanácsban, Urményi perszonális és a rangban Zichy után követ
kező Haller gr. tanácsos rövid utón nyugalomba kerülnek, mert 
Martinovics hazug vádjai — alaptalanul — őket is gyanúba 
keverték. De nyugalomba mennek Vay^ózsef, Majthényi László 
és Berzeviczy Gergely tanácsosok is.71 A kancelláriában — 
pénzügyi meggondolásból — nem eszközölt a király nagyobb 
változásokat, de azért innét is elvonult egy ember épen And
rássy ellenfele : Balogh Péter, aki a hétszemélyes táblához 
kéredzkedett vissza.'2

Balogh utóda a kancelláriában br. Prónay László Csanádi 
főispán lett, szintén protestáns férfiú. Az ifjú helytartó mellé, 
mint legbefolyásosabb tanácsadó, az új tárnokmester, Majláth 
József gr. került. Testvére, Antal jezsuita volt s ő maga is 
esküdt ellensége az aufklärizmusnak. A többiek is : Végh Péter, 
az új országbíró, Nagy József, az új perszonális, Haller utóda : 
ifj. Almásy Pál, eddigi szeptemvir Mályusz jellemzése szerint

66 * 8 0. L. Canc. 7870—1795. L. Roskoványi, III. 377. 1.
69 Mályusz, 214. köv. 1.
70 0. L. Canc. 13.521—1795. L. Roskoványi, III. 377. köv. 1L
7! Mályusz, 217., 220. köv. I.
72 U. ott, 217. 1. 1. jegyz., 219. köv. 1.
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csak becsületes, jó tisztviselők, nem államférfiak, hanem meg
csontosodott, fejlődésre, belátásra képtelen emberek. De mind
nyájan ellenségei az aufklárizmusnak és az egyháztól lélekben 
sohasem szakadtak el.73

Az ember ezen jellemzés után azt várná tehát, hogy — 
a kancelláriához hasonlóan — a helytartótanácsban is enyhébb 
felfogás lesz uralkodóvá a püspökkel szemben. De ez csak 
részben következett be. A helytartó első megnyilatkozása az 
Andrássy-ügyben (1795. okt. 19.) még elég méltányos. Azt írja 
királyi bátyjának, hogy a püspöknek nem lett volna ugyan joga 
„exkommunikálnia“ Kisst királyi engedély nélkül, de az 1791. 
XXVI. te. értelmezésében teljesen a püspök mellé állt. Szerinte 
a püspök csak „in modo“, nem „in re“ hibázott s ezért azt 
ajánlja a királynak, hogy ne járjon el vele szemben szigorúan 
(„mit Schärfe“), mert senki sem kényszeríthető arra, hogy lel
kiismerete ellenére cselekedjék.74 75 1796. jan. 6-án írt levelében 
már nem is terjeszkedik ki a házasságjogi kérdésre, csak a 
körlevélre. Megkísérli megkeresni azt a törvényt is, amelynek 
alapján a püspök ellen el kell járni. Meg is találja az 1351. 
I. te. 1. §-ában, mely kimondja, hogy a püspök azt a nemest, 
akivel országos bíróság előtt pörben áll, a pör tartama alatt 
egyházi büntetéssel nem sújthatja, de természetesen az 1784-es 
és 1793-as cenzuratilalmazó rendeleteket is citálja. A Nagy 
Lajos törvényére való hivatkozás persze csak igen ingatag 
alapot adott, hiszen a püspök nem állt Kissel pörben.

Annál érdekesebb azonban a fiatal főherceg propoziciója 
az eljárás módozatát illetően, ő  veti fel először a gondolatot, 
hogy a király Andrássyt citálja Bécsbe és erélyesen parancsolja 
meg neki a körlevél záros időn belül való visszavonását és 
ugyancsak ő proponálja először a vagyonzárlatot arra az 
esetre, ha a  püspök nem engedelmeskedik vagy — s ez mutatja, 
hogy a helytartó még nem volt egészen otthonos a kormányzat 
jozefinista légkörében — azzal kell megfenyegetni, hogy Rómába 
terjesztik fel az ügyet, „damit der Pabst ihn dafür ahnden solle.“ 
Utóbbi természetesen szóba sem kerülhetett Bécsben és így 
nem csoda, hogy a király a helytartó propoziciójából csak a 
vagyonzárlatra reagált. A római kúriának egyetlen megnyilat
kozását sem ismerjük ebben az ügyben, amit nemcsak a francia 
háborúk zavarai számlájára kell írnunk, hanem elsősorban a 
bécsi udvar politikájáéra, amely hermetikusan iparkodott a 
hazai egyházat Rómától elzárni.70 József főherceg még remény
kedett abban, hogy békés utón is rá lehet bírni a püspököt a 
visszavonulásra, bár megírta bátyjának, hogy a prímás, Majláth 
tárnokmester, Almásy Pál és még néhány tanácsos a püspök

73 U. ott, 222. köv. 11.
74 Domanovszky, I. 59. 1.
75 V. 6. Meszlényi, 91. köv. 11.
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felé hajlanak, amennyiben a körlevelet nem tekintik cenzúrá
nak. De engedni szerinte nem szabad, mert ha a püspök győz, 
a többi is így tesz és üldözni fogja a protestánsokat.76

A püspök visszavonulására azonban nem volt remény. A 
helytartótanács által kiszabott egy hónap már rég letelt, anélkül, 
hogy Andrássy a körlevelet visszavonta volna. De árgus 
szemekkel figyelték a megyék és Gömör már dec. 21-én jelen
tette a helytartónak, hogy a püspök a körlevelet „nem tsak 
vissza nem húzta, hanem még, hogy ezt soha visza nem is 
huzandja, magát kijelenteni merészlette.“77 Ezt a veszedelmes 
és megbotránkoztató merészséget ugyanakkor a királynak is 
jelentette a megye, kilenc pontba szedve Andrássy bűnösségét 
és szelíd szemrehányást téve a sorok közt, hogy a püspök 
válaszát a megyével nem közölték, pedig a püspök is a megye 
alá tartozik és mint hírlik, „ut facilius triumphare possit, vitám 
et sanquinem in manutentionem declarationem ejusmodi obtu- 
lerit.“ A megye tehát láthatóan feltette, hogy Andrássy csak 
frázisként és presszió céljából emlegette készségét a halálra és 
igen kérte a királyt, hogy ezt ne hagyja animadversio nélkül.78 
Január folyamán azután a szomszéd megyék is felírtak a 
királyhoz : Nógrád jan. 19-én,79 jan. 25-én Torna azzal, hogy 
a püspök eljárása ennek a megyének a közönségét is érdekli, 
mert az egyházmegye Tornára is kiterjed,80 és jan. 30-án Kis
hont megye hasonló részletes felterjesztéssel mint Gömör megye, 
amelyből csak egy mondatot idézünk : „nec exculpat factum 
hoc interna praefati Episcopi de Nullitate Divortii per forum 
saeculare pronuntiati e Decisione Concilii Tridentini convictio : 
quia Episcopus subditum nec per internam Convictionem exuere 
potest, Jussis ergo Regis et legum parère debet.81

Ezek a megyei protestációk egyelőre nem kerültek a király 
elé, mert a  kancellária még mindig várta, hogy a körlevéllel 
békés utón fog valami történni és ezért rendre a helytartótanács
nak küldte őket Budára. A helytartótanács vallásügyi bizottsága 
azonban, függetlenül ezektől a tiltakozásoktól, már jan. 9-én 
tanácskozott a püspökkel szemben követendő eljárásról. A hazai 
törvényekben nem talált biztosan eligazító szabályt (Normal
resolution) erre vonatkozólag, ezért azt ajánlotta a királynak, 
hogy küldjön Rozsnyóra királyi biztost, aki a káptalan és az 
esperesek előtt hirdesse ki a  király nem-tetszését, adassa elő a 
körlevél eredeti példányait, jelentse ki érvénytelenségüket és ha 
esetleg már be volnának vezetve a plébániai protokollumokba,

76 Domanovszky, I. 73. köv. 11.
77 0. L. Canc., 3905—1796.
78 U. ott, Canc. 139—1796.
79 0. L. Canc. 908—1796., 3905—1796.
80 U. ott, 3905—1796.
81 U. ott, 2681—1796.
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semmisíttesse meg ezeket a lapokat. Azonban a bizottság ezt 
az eljárást is csak erre az esetre javasolta, hogy a király 
akarata most teljesedjék, de a jövőre vonatkozóan újra kérte, 
hogy az ilyen eseteket mindig a szentszékek vizsgálatának is 
engedjék át, mert csakis ez az eljárás teremthet nyugalmat.82

À helytartótanács jan. 12-én ugyan már foglalkozott a 
bizottság eme propoziciójával, de a helytartó az ügy fontossá
gára való tekintettel az aktákat mégegyszer cirkuláltatta a 
tanácsosok között. Ezért tolódott ki a helytartótanács végleges 
állásfoglalása a márc 15-i ülésre, amelyen Mándics c. püspök 
töltötte be a  referens tisztét. Ezen az ülésen erős küzdelem 
fejlődött ki a tanács tagjai között. A bizottság javaslatával 
szemben a főherceg-helytartó most vetette fel először hivatalosan 
is azt a gondolatot, amelyet már bátyjához intézett első leve
lében is megpendített : a püspök Bécsbe rendeléséről és a 
sequestratio kilátásba helyezéséről. A vallásügyi bizottság tagjai : 
Klobusitzky József, ifj. Majláth József, Mándics és Mitterpacher 
c. püspökök a prímás vezetésével természetesen kitartottak a 
bizottság eredeti javaslata mellett és csatlakoztak hozzájuk 
Mihálkovics János, Skerlecz Ferenc és lényegében Boros József 
tanácsnok, továbbá Majláth József tárnokmester is. Almássy 
nem volt jelen az ülésen. A prímás a maga és a vallásügyi 
bizottság véleményét néhány nappal később (márc. 22-én) külön 
memorandum formájában is kidolgozta és azt igyekezett bebizo
nyítani, hogy az ő javaslatuk hatékonyabb mint a helytartóé, 
amennyiben így a király akarata biztosan teljesül, ellenkezőleg 
azonban nem bizonyos, hogy a püspök a sequestrum veszélye 
előtt meghajol. De különben sem látja a prímás bebizonyított- 
nak, hogy a plébánosok a körlevélnek Kissre vonatkozó részét 
nyilvánosságra hozták volna, amint a püspök ezt nem is 
parancsolta.

A prímás ebben a memorandum kiterjeszkedik az egész 
ügy alapkérdésére : a Vattay—Beretky házasság érvénytelensé
gére is. Most kézhez vette Vattay bizonyságlevelét, hogy 
Beretky Borbála a házassághoz nem adta beleegyezését. De a 
prímás szerint ez az írás, amelyben még az is megvan, hogy 
az asszony házasságtörő életmódot folytatott, nyilvánvalóan 
magán viseli az összebeszélés bélyegét, csakhogy minél simább 
legyen a felbontó ítélet. Ha nem látta volna ezt a bizonyítékot, 
mondja a prímás, előbb elhitte volna, hogy a beleegyezés 
hiányzott.83

A hetytartó javaslata mellett nyolc tanácsos szavazott : 
Zerdahelyi Pál, Latinovics János, a református Darvas Ferenc, 
Koháry Ferenc gr., Barkóczy Ferenc gr., Püchler József br., az

82 U. ott, a bizottság eredeti jkönyve 3905—1796.
83 U. ott, 3905—1796. Nem teljes közlését a helyit, ülésének 1. Monu
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evangélikus Podmaniczky József br. és Mednyánszky János br., 
úgyhogy végeredményben 9 szavazat állt 9-cel szemben és a 
helytartó csak saját elnöki szavazatával (votum conclusivum 
praesidis) tudott többséget szerezni. A prímás külön elabora- 
tumát, mint amely pest conclusum érkezett, nem is akarta 
csatolni, azonban a többség úgy tekintette, mint az ülésen 
történt felszólalás bővebb kifejtését s így mégis az iratokhoz 
került. Azonban a főherceg a királyhoz intézett levelében 
(ápr. 10) többek közt külön is iparkodott megcáfolni a prímás 
állítását, hogy a vallásügyi bizottság javaslata hatékonyabb, 
mint az övé, mert — mondja — ha az esperesek és plébáno
sok a kiküldendő biztos parancsának engedelmeskednek és a 
körlevelet beszolgáltatják, akkor odavan a püspök tekintélye, 
mert ezzel elismernék, hogy a püspök helytelenül cselekedett. 
Ha azonban nem engedelmeskednek, ami nincs kizárva, akkor 
a király abba a kellemetlen helyzetbe kerülne, hogy mind
nyájukat meg kell büntetnie, a püspök pedig mindig azt mond
hatja, hogy saját jószántából semmit sem vont vissza.84 A király 
József főherceg véleményére is épen olyan sokat adott, mint 
Sándor Lipóíéra. Most is azt felelte neki, hogy tanácsát meg 
fogja fogadni.80

Hiábavalónak bizonyult tehát már csak ezért is a kancel
láriának ápr. 14-én kelt voluminozus ellenjavaslata. A kancel
lária mindenekelőtt bebizonyította a helytartótanács által bősé
gesen citált törvényekről, hogy nem lehet őket Andrássy esetére 
alkalmazni, vagyonzáilatot azonban még a helytálló törvények 
alapján sem kell okvetlenül kimondani, hanem megfontolandó, 
hogy melyik eljárás a célravezetőbb. A kancellária azonban 
most még egy körülményt tárt az uralkodó elé, amely eddig 
elkerülte a hatóságok figyelmét, azt t. i., hogy a konzisztoriális 
eljáráshoz hasonlóan a sedria bontó ítélete esetén II. József 
1788-ban kiadott rendelkezése alapján a syndicus (fiscus magi- 
stratualis) hivatalból köteles a táblához appellálni, ami a Vattay— 
Beretky ügyben nem történt meg. A prímás elaboratuma után 
a kancellária is gyanúsnak találta Vattay készséges nyilatkozatát, 
tehát már csak annak eldöntésére, hogy nem összebeszélés 
van-e a háttérben, kérte, hogy a király rendelje el a fellebbe
zést. Mindez ugyan nem változtat a kancellária szerint azon, 
hogy Andrássy a körlevél kibocsájtásával hibázott, de a felle- 
bezés kimenetele befolyással lesz a körlevél további sorsára. 
Addig tulajdonképen Kisst el is kellene választani az asszonytól. 
Ha azután végső fokon a  kir. kúria azt mondja ki, hogy az 
első házasság nem beleegyezés hiánya miatt, hanem csak 
protestáns elvek szerint (ex odio implacabili) érvénytelen vagy 
esetleg érvényesnek találja, akkor meg végleg el kell válasz-

84 Domanovszky, I. 81. köv. 11.
86 ü. ott, 83. 1.
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tani őket és akkor a püspök csak abban hibás, hogy királyi 
engedély nélkül „cenzúrázta“ Kisst. Ha azonban a kúria is 
úgy találná, hogy a házasság csakugyan ex defectu consensus 
érvénytelen, akkor könnyebben lehetne a király akaratának 
érvényt szerezni. A sequestratiót azonban a kancellária minden
képen ellenezte. Ez szerinte csak a végső eszköz lehet, amely
nek veszedelmes következményeit különösen a nehéz idők 
miatt kell kerülni. Mert ha a püspök meghajol, akkor botrányt 
okoz azzal, hogy anyagi javakért lelkiismeretén erőszakot tesz, 
ha pedig nem hajol meg és a zárlatot végrehajtják, az igen 
nagy felzúdulást fog okozni, mert az 1791. XXVI. te. az emberek 
szemében világosan a püspök igaza mellett szól. Ez ártana 
egyrészt a klérus most amúgy is nagyon megtépázott tekintélyé
nek, de másrészt a királyénak is, mert akarata csak újabb 
kényszer alkalmazásával volna keresztülvihető. A kancellária 
jól látott a jövőbe, mikor felhívta a király figyelmét arra az 
eshetőségre is, hogy a püspök saját patrimoniumára támasz
kodva a megélhetésben, a sequestrum ellenére tovább is 
gyakorolni fogja lelki hatalmát, amiből csak a király tekintélye 
szenvedne újabb kárt. Ezért csatlakozott a kancellária is a val
lásügyi bizottság javaslatához. Azután mégegyszer melegen 
védelmébe vette a püspököt, mert szerinte is bizonyos, hogy 
nem renitenskedésből, hanem hazai törvényen és katolikus 
dogmán alapuló meggyőződésből cselekedett. Rámutatott arra 
is, hogy aktaszerűen bizonyos, hogy Andrássy II. József alatt 
(1787) nem félelemből dispenzált a Ragályi-házasságban, hanem 
mert a nuncius révén megtudta, hogy a pápa nem emel ellene 
kifogást. Althan váci püspököt sem a Carolina Resolutio elleni 
tiltakozás miatt sequestrálta 1731-ben a király, hanem azért, 
mert ismételt felszólításra sem jött Bécsbe ad audiendum és a 
király arra sem kényszerítette, hogy tiltakozását önkezével 
semmisítse meg, hanem a pesti megyegyűlésen hivatalosan 
tépette szét. A vallásügyi bizottság is ilyen megoldást javasol, 
bár a kancellária szerint a kiküldendő biztosnak még arról is 
meg kellene győződnie, hogy a plébánosok valóban kihirdették-e 
a cirkulárét, nehogy olyasvalamit kelljen visszavonniok, amiről 
a nép nem is tud.8b

így került májusban az Andrássy-ügy — immáron harmad
szor — az államtanács elé. Az akták most teljes egy hónapig 
forogtak a tanácsosok kezén. Izdenczy természetesen nem fogadta 
el a püspök védekezését, de a vallásügyi bizottság és a prímás 
különvotumát sem, sőt a kancellária propozicióját is vissza
vetette, minden bizonnyal azért, mert a sequestrumot ellenezte. 
Indokolásul most is „argumentum ad hominem“-et választ : 
II. József azt a rendeletét is, amelyre a  kancellária hivatkozik, 86

86 0. L. Canc. 6451—1796. Teljes terjedelemben leközölve : Monumen
tum, 17. köv. 11.
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visszavonta, minélfogva az „als non ens angesehen werderi 
muss. Non entis autem nulláé sunt qualitates.“ Az államtanács 
által felhozott indokok a királyi rezolucióban ritkán kerültek 
kifejezésre, most azonban Izdenczy okvetlenül a király tollából 
szerette volna a kancellária tudomására hozni ezt a már két
szer használt argumentumot. Ezért á következő rezoluciós-javas- 
latot terjesztette elő : Placent Majora Consilii Locumtenentialis : 
quod ipsum eidem Consilio mox intimabitur. Displicet autem 
opinio Cancellariae, quae Resolutioni Josephinae a. 1788-vi per 
Rescriptum Repositorium ddo 28-ae Januarii 1790 cum aliis 
omnibus, sub Josephino Regimine emanatis ordinationibus 
Regiis, seclusis tribus dumtaxat Punctis, id est : Decreto Tole- 
rantiali, quaeve Regulationem Parochiarum et Urbárium res- 
piciunt, annullatae innititur.“ Ehhez a kancelláriát fölényesen 
kioktató Resolutionsentwurf-hoz természetesen kollegája, Eger br. 
is hozzájárult.

Az akták ezután egy új államtanácsos, Rottenhahn Henrik gr. 
kezeibe kerültek. Rottenhahn alig néhány nappal előbb (máj. 
7-én) lett cseh-osztrák kancellárból államminiszterré és mint 
ilyen az államtanácsnak is tagja.8' Szokatlanul hosszú votumá- 
ban így érthetően vannak zökkenők, hiszen a komplikált elő- 
aktákat most tanulmányozta át először. Reischach mellett, aki 
különben ezt a votumot teljes egészében magáévá tette, ő az 
első államtanácsos, aki szemmelláthatóan tisztában van a 
katolikus házasságjogi elvekkel és azokat, ha nem is minden
ben vallja, de legalább objektive adja elő. A püspökön kívül, 
kezdve a megyén, a legtöbb hozzászóló hihetetlen felületesség
gel kezelte eddig ezeket az elveket, ha egyáltalán kitért rájuk. 
Rottenhahn ezért érezhette szükségét annak, hogy a kérdésnek 
necsak fegyelmi oldalához : a püspök körleveléhez szóljon 
hozzá, hanem legmélyebb dogmatikai és filozófiai gyökereit is 
feltárja. Ő már csakugyan filozofál, mégpedig teljes elfogulat
lansággal. A Kiss—Beretky házasságot a szentírás és a Triden- 
tinum alapján érvénytelennek tartja. Bár felhozhatók volnának 
ellenérvek is, mégis általánosan elfogadott tan — mondja — a 
latin, gallikán, német és görög egyházban is, hogy új házas
ságra a felek csak akkor léphetnek, ha előző házasságuk „ex 
capite nullitatis“ bomlott fel. Ha a katolikus pap nem — 
katolikusokat esket, akkor államhivatalnok, s nem is ad áldást, 
de saját híveit sem áldhatja meg, ha katolikus elvekkel ellen
tétben cselekszenek. A püspököknek pedig kétségtelen joguk, 
hogy híveiket tanítsák. De épen olyan világos Rottenhahn sze
rint az állam kötelessége is, mégpedig épen a tolerancia elvé
nél fogva, hogy a felekezeteknek nem adhat olyan jogokat és 
ezzel a katolikusokra nem róhat olyan kötelességeket, amelyek 
a  katolikus egyház tanaival ellenkeznek. A filozófiától vezetett 87

87 Hock, 648. 1.
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állam kötelessége vallásszabadságot és türelmet garantálnia, a 
fejedelemnek azonban épen saját vallásának védelme közelebb 
kell szívéhez feküdnie. A gyakorlatban ezen alapelvek szerint 
kell eljárni a tolerancia terén előállott kolliziókban. Amikor tehát 
egy „actus merae voluntatis“ kerül szembe egy „actus neces
sitatis “-szál, azaz egy szabadon el is hagyható cselekedet 
(Willkür) egy erkölcsi lehetetlenséggel, nyilvánvaló, hogy az 
elsőnek kell engednie, az utóbbival ellentétes cselekvésre pedig 
senki sem kényszeríthető, hanem legfeljebb csak tűrésre. Ha 
tehát — mint a jelen esetben — egy felekezet tagja jogot kap 
új házasságra, akkor ezt saját felekezetebelivel érvényesítheti, 
de ez a jog nem hozható kollizióba a katolikusok lelkiismereti 
kötelességével. A katolikus lelkész tehát nem kényszeríthető 
együttműködésre, hanem legfeljebb a polgári vonatkozások 
eltűrésére, különben a tolerancia nem volna mindkét félre egy
forma. Bátor szókimondással bírálja Rottenhahn a jozefinus éra 
„filozófiátlan“, azaz „emberismeret és okosság nélküli“ házasság
jogi politikáját, amely II. Józsefet abba a kellemetlen helyzetbe 
hozta, hogy az ellenkező egyházfejedelmeket egy „coup d’ 
autorité “-val kellett elveik megtagadására kényszerítenie, de 
végül mégis maga kényszerült meghátrálásra. Sehol, még 
Németországban sem köteleznek püspököt a világi fórum bontó 
ítéletének elfogadására. „In Ungarn sind die Gesetze und die 
história legis vollends erklärt für die negativa“ — vallja Rot
tenhahn. A protestánsok itt — viszonyítva a bécsi és linzi 
békéhez — meg voltak rövidítve. Ezen segíteni akartak a ren
dek, de a katolikusok hátránya nélkül. Ebben a békülékeny 
szellemben született meg az 1791. XXVI. te., amely csak a 
tiszta protestáns házasságokról szól, nem pedig a vegyesekről. 
Igaz, hogy a protestánsok házassága nem szentség, de a katolikus 
egyház mindig felbonthatatlannak tartotta. A világi törvény elvét 
tehát, hogy a házasság pusztán polgári szerződés, amely fel
bontható, az egyház még kevésbé fogadhatja el. Ha ezen elv 
alapján kényszeríti a kormány a katolikus papot az együtt
működésre, akkor rengeteg összeütközés keletkezik. A pap leg
feljebb az elv polgári következményeinek eltűrésére kényszerít
hető. Nem okosabb-e tehát — mondja Rottenhahn — „wenn 
in inzelnen Fällen der Protestant eine Handlung der blossen 
Willkür der im Gesetze der Katholiken liegenden stricten 
Pflicht des zur Theilnahme requirierten Katholiken aufopfern 
müszte.“ A protestánsok ezen felfogás mellett sem kerülnek a 
törvénycikknél hátrányosabb helyzetbe, mert sokat kaptak ugyan 
vele, de a törvény világosan kimondja, hogy az ő jurisdictiójuk 
a  tolerancia kárára, amely elvégre a katolikusokkal szemben is 
kötelez, nem terjeszthető ki a vegyes házasságokra. Kissnek 
tehát csak akkor lett volna joga elvenni Beretky Borbálát, ha 
az első házasság semmisségét katolikus konzisztorium is 
kimondja. A plébános, aki összeadta őket, átlépte hatáskörét,
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a püspöknek pedig joga volt a szentszék elé vinni az ügyet, 
amelyet könnyebb lett volna a kancellária votumának figye
lembevételével elintézni. De az udvar az ismételt rezoluciókkal 
már kötve van, tehát más megoldást kell keresni. A püspök 
eljárásában hibáztatja Rottenhahn, hogy nem vizsgálta meg 
tüzetesen, hogy az első házasság beleegyezés hiánya miatt 
volt-e érvénytelen. Ez jogtalan szemrehányás volt természetesen, 
mert hiszen a  felek és a hatóságok épen erre nem adtak a 
püspöknek kielégítő alkalmat. Hibázott azonban a püspök Rot
tenhahn szerint a körlevél kibocsájátsával is. Joga volt ugyan 
Kisst meginteni, a plébánost rendreutasítani és papjait infor
málni, de az „exkommunikáció“-val érintette a közrendet s ez 
esetleges visszaélések miatt is placetum nélkül kifejezetten is 
tilos. Az a kitétel pedig, hogy protestáns házasság világi fel
bontását egyetlen katolikus sem ismerheti el, helytelen, ferde 
és a törvényes rendre hátrányos értelmezésű is lehet. Ezért 
őfelsége a rozsnyói szentszék ítéletének megsemmisítését tartsa 
fenn, de az első házasság ügyében rendeljen el új perfelvételt. 
Rottenhahn azt hiszi, hogy ilyen feltétel mellett a Bécsbe ren
delt püspököt rá lehetne venni a körlevél visszavonására is. 
Ha erre mégsem volna hajlandó, egyházmegyéje javára 1000 ft. 
büntetéssel kell sújtani és megfenyegetni azzal, hogy ha vissza
esik, alkalmazni fogják vele szemben a törvények teljes szigorát. 
Királyi biztosok pedig a helyszínen győződjenek meg az esetleg 
kihirdetett körlevél példányainak megsemmisítéséről. Rottenhahn, 
hogy a püspök visszavonulását könnyebbé tegye, azt is aján
lotta, hogy a király elöljáróban jelentse ki a  rezolucióban, hogy 
hajlandó vele kegyelmet gyakorolni, mert úgy látja, hogy csak 
tévedésből cselekedett.

Rottenhahn kimerítő votuma május 28-án Kollowrat Lipót 
gróf vezető államminiszter kezébe került, aki Rottenhahnnal 
együtt lett az államtanács tagja.88 A votum meghökkentette, de 
elfogadni nem akarta. Ezért azt ajánlotta a királynak, hogy az 
ellentétek összeegyeztetésére rendelje el az akták recirkulációját, 
mert Izdenczy Rottenhahn votumát még nem látta. Ez annál 
is szükségesebbnek látszik, mert a döntés elvi jelentőségű 
(Normalresolution) lesz.

Az akták még aznap valóban visszakerültek Izdenczyhez, 
aki azonban nem tudott újat mondani. Eger tiltakozott a kon- 
zisztorium bevonása ellen, mert különben minden falusi plébá
nosnak módjában lenne a fejedelem törvényeit és döntéseit 
kijátszani. Vegyesházasságnál a pap csak mint tanú lehet jelen, 
de a házasság előzményei után nem kutathat. Rottenhahn 
is újra nyilatkozott kitartva álláspontja mellett. Különben — 
mondja — kérje ki a király a magyar kancellár titkos vélemé

88 Hock, 649. 1.
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nyét is, sőt ő meg van róla győződve, hogy votumát még a 
protestáns erdélyi kancellár is elíogadná.

Ezekkel a kettős votumokkal folytatták ezután az akták 
körforgásukat. Zinzendorf szerint Eger votuma feltárta „die 
Widersprüche dieser theologischen Metaphysik“. A püspök a 
körlevélben még Rottenhahn szerint is bűnös. Ezért rendelje 
fel a király Bécsbe és jelentse ki előtte, hogy az első házasság 
ügyében új vizsgálat lesz, de a sedria ítéletének superreviziója 
nélkül és csak akkor, ha a püspök a  körlevél kérdésében 
eleget tett a király akaratának. Reischach újra Rottenhahnhoz 
csatlakozott, Kollowrat azonban Zinzendorf mellé állt. A király 
nem sokáig habozott. Kollowrat utolsóként június 11-én nyilat
kozott és Ferenc már másnap döntött — Izdenczy és Eger, 
illetve a  helytartótanács többsége szerint, tehát most már 
másodszor győzött az államtanács orthodox-jozefinista szárnya.89 
A király Izdenczy rezoluciós javaslatából azonban törölte a 
kancelláriát kioktató részt és ebben őszintébb volt mint Izdenczy, 
mert hiszen különösen „in publico-ecclesiasticis“, minden „Re- 
scriptum repositorium“ ellenére, most, sőt később is József 
császár elvei és rendeletéi voltak a mérvadók — ha a kormány 
felfogásának kedveztek.

A királyi döntés után a kancellária nem tehetett mást, 
minthogy a döntést végrehajtsa. A citációs iratnál azt vették 
mintául, amellyel III. Károly Althan váci bíboros-püspököt idézte 
Bécsbe.90 Andrássy július 18-án készségesen meg is jelent 
Bécsben a kancellárián, ahol Csáky József gr. prokancellár a 
kancellária plénuma előtt tudtára adta neki a királyi displicen- 
tiát és a parancsot, hogy a körlevelet vonja vissza, különben 
őfelsége sequestrum alá helyezi a püspöki javakat.91

A püspök a kancellária előtt élőszóval, de másnap írás
ban is válaszolt az előtte kihirdetett királyi döntésre. Ez a 
válasz mély bepillantást enged a püspök férfias leikébe. Kije
lenti, hogy minden anyagi csapásnál jobban fáj neki a király 
nemtetszése, hiszen nemcsak parancsait, hanem még óhajait 
is szeretné teljesíteni. De Isten a tanúja, akit egyedül helyez 
Őfelsége elé, hogy lelkiismerete szerint másképen nem csele
kedhetett. A Tridentinum alapján92 a katolikus hívő nem ismer
heti el a polgári hatóság bontó ítéletét. Megerősíti ebben a 
felfogásban VI. Pius pápának a württembergi herceghez (1786) 
és egy osztrák püspökhöz írt levele. Ettől tehát nemhogy anyagi 80

80 Staatsarchiv Wien, St. R. 1469—1796.
50 0. L. Canc. 6451—1796., 6891—1796.
51 Monumentum, 34. 1.
52 C. 5. Sess. 24. Si quis dixerit propter haeresim, aut cohabitationem 

molestam, aut affectatam absentiam a conjuge dissolvi posse matrimonii vin
culum, anathema sit. C. 12. Sess. 24. Si quis dixerit causas matrimoniales non 
spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit.
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javakért, de még élete árán sem térhet el. Kissen és jövendő 
gyermekein csak úgy lehet segíteni, ha az ügyet egyházi ható
ság vizsgálja meg. Talán a kancelláriának tudható be, hogy 
Andrássy is rámutatott arra, hogy a megye ítélete polgári 
vonatkozásában sem végleges, mert a graduális fellebbezést 
elmulasztották. így teljesíthető volna a király akarata is.93

A kancellária a püspök írásbeli reflexióit is felterjesztette 
az uralkodónak. Világosságot vitt a hozzászólóknak a protes
tánsok házasságai körül tapasztalható zavaros felfogásába is : 
ha afelől van is vita a katolikus teológusok közt, hogy a 
protestáns házasság szentség-e, abban egyöntetű a felfogás, 
hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak tartja. Ezért, ha 
protestáns házaspár áttér, nem is esketik meg újra. Rámutatott 
a kancellária arra is, hogy sem a püspök, de még a kancellária 
maga sem látta a Vattay—Beretky per összes aktáit, csak a 
gömöri sedria ítéletét, tehát még az sem világos, hogy a bele
egyezés hiányát nemcsak „vehiculum“-ként csapták-e a főokhoz, 
az engesztelhetetlen gyűlölethez. A püspök katolikus tan köve
téséért nem sequestrálható. De — egyelőre legalább is — a 
körlevélért sem, mert a püspök a kancellária előtt kijelentette, 
hogy nem parancsolta meg a kifogásolt rész kihirdetését. De 
nem is exkommunikáció, mert akkor Kiss az egyház közössé
géből is ki volna tiltva, ami nem történt meg. Nem is inter- 
diktum, mert ehhez külön formális dekrétumot kellett volna 
kibocsájtani és azt a csoltói templom ajtajára kifüggeszteni. 
Ügyesen argumentál a kancellária ezen a fonalon tovább : Ha 
a püspök bontó rokonsági fok miatt tiltaná meg pl. Kiss és 
Beretky Borbála együttélését és tiltaná el — makacsság esetén 
— a férfit a szentségektől, a király ezt bizonyára nem tartaná 
exkommunikációnak, sem azt, ha a püspök csak szóbelileg 
informálta volna papjait. Addig tehát nem is vonhatja vissza 
körlevelét, amíg az első házasság érvénytelenségéről meg nem 
győződik. Mivel azonban a sequestratióval való fenyegetés már 
elhangzott, a király tekintélyének sérelme nélkül csak úgy 
vonulhat vissza, ha a kancellária által már ajánlott megoldást 
választja : elrendeli a megyei ítélet megfellebbezését. A parancs
ban azt lehetne indokolásul felhozni, hogy csak most, a püspök
től tudja, hogy a megyei fiscus elmulasztotta az appellációt. Ha 
azután a kir. kúria is kimondja, hogy az első házasság bele
egyezés hiánya miatt érvénytelen, talán a püspök is elismeri. 
Ha nem, akkor az érseki székhez kell fordulni. Ezzel a kan
cellária szerint elkerülhető a megyei ítélet superrevisiója is a 
szentszék által, amitől annyira fázott minden fórum. Helyesen 
mutat rá a kancellária arra is, hogy az ügyet Gömör megye 
mérgesítette el, mert az odiosus „exkommunikáció“ kifejezést

93 0. L. Canc. 7782—1796. L. Roskoványi, II. 619. köv. 11., Monumen
tum, 34. köv. 1L
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dobta a vitába. Ha a püspöknek vissza kell vonnia a cirkulárét, 
ebből az következik, hogy Kiss méltó a szentségek felvételére 
és a papok kötelesek abszolválni, ha gyónni jön, ez pedig — 
végre nyíltan kimondja a kancellária — abszurdum. De az 
ellenkező eshetőségre is rámutatott a kancellária : ha a királyi 
biztosok beszedik is a körlevelet, a lelkészek mégis megtagad
hatják Kisstől az abszoluciót. Akkor pedig a gyónási titok miatt 
már nem is lehetne eljárni ellenük, tehát a király akarata csak 
külsőleg teljesednék. Futólag említette még a kancellária, hogy 
a canonisták szerint egyszerű út lenne még lehetséges : a pá
pához kellene fordulni. De rögtön hozzá is tette : bizonyára a 
pápa is, mielőtt intézkednék, a Vattay—Beretky házasság fel
bontását óhajtaná megvizsgálni.94

A kancellária aug. 5-én kelt propoziciója Andrássy felele- 
tével csak szeptember vége felé került Izdenczy kezeibe. A 
törvénycitátumok szűkkörüségén természetesen most sem jutott 
túl. Azt, hogy a kancellária most már a körlevél kérdésében 
is egész közel jutott Andrássy felfogásához, amiben bizonyára 
nem alaptalanul a püspökkel történt személyes érintkezés ered
ményét is kereshetjük, Izdenczy természetesen nem a püspök 
érveinek tulajdonítja, hanem indokolatlan „átnyergelésnek“. A 
Tridentinum nincs nálunk recipiálva, különben is abrogálták az 
1731-es és 1761-es törvények. Ebben a kérdésben különben 
ellentétet vélt felfedezni a kancellária és Andrássy között : 
Andrássy szerint a házasság felbonthatatlansága a Tridentinum 
alapján dogma, míg a kancellária szerint ez nincs apodiktikusan 
kimondva. De — és itt jön a nagy ágyú — ha Magyarországon 
is érvényes a Tridentinum definíciója, hogy mindenki ki van 
közösítve, aki azt állítja, hogy a házasság nem egyházi fórum 
elé tartozik, akkor házassági törvényeik miatt exkommuni
kálva vannak II. József és II. Lipót, sőt maga Ferenc is, 
mert a koronázáskor ő is megesküdött ezen törvények meg
tartására. A megyei ítélet megfellebbeztetésének gondolatát 
megint azzal ütötte el, hogy a kancellária itt is II. József — 
visszavont — rendeletére hivatkozik, amely rendelet különben 
is csak a német tartományokra szólt s azt a kancellária annak 
idején az udvar megkérdezése nélkül, önkényesen hirdette ki 
Magyarországon, pedig — teszi hozzá maliciózusan — épen a 
kancellária tudhatta, hogy a „magyar örökös tartományokban“ 
örökös a siránkozás, hogy „Regnum Hungáriáé Partesque 
eidem adnexae ad normám aliarum Provinciarum non tracten- 
tur“. Izdenczy azonban még tovább ment. A bécsi protestáns 
konzisztorium szakvéleménye alapján, amely természetesen 
úgy szólt, hogy a protestánsok a házasságot nem tekintik 
szentségnek, így okoskodik tovább: Tehát új dogmát fogadná
nak el, ha ettől eltérnének és így nem volnának már azok,

94 0. L. Canc. 13.497—1796.
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akikkel a  bécsi és linzi békét megkötötték, »Dagegen dürften 
ihre Gegner sie Protestanten für Leute, so sich zu einer neuen 
Irrlehre bekennen, ausschreyen und darauf dringen, dass man 
selbe fundamento art. 9-i 1723 qua Notorios behandle“, amennyi
ben ez a törvény többek közt hűtlenség bűnében marasztalja 
el — a nyilvános eretnekeket is, „damnatae se. haeresi adhéren
tes“. Egyszóval Izdenczy okoskodása szerint a protestánsok 
nyilvános eretnekekké lennének — egy katolikus dogma elfoga
dásával. De — fejezi be Izdenczy a tőle szokatlan elmefutta
tást — a király dogmát nem vehet el a katolikusoktól, viszont 
a protestánsoknak nem is adhat. Ezért a  sequestrumot végre 
kell hajtani, a püspöknek pedig még három hónapot kell utána 
adni, hogy jobb belátásra térjen. Ha még ezután sem vonja 
vissza körlevelét — hangzik a fenyegetés — Őfelsége a további 
teendőkről fog határozni.

Izdenczynek ekkor új szekundánsa támadt az államtanács
ban Vogel János Antalban. Június 24-én nevezte ki Ferenc, 
tehát egészen új tag volt.95 De ez a dátum csak az államtanács
— igaz, hogy nagyon korlátolt — nyilvánosságába való lépést 
jelentette Vogelnél. A háttérben, egészen rejtetten még az 
államtanács tagjai előtt is, már régen befolyt az ügyekbe, ebbe 
is. Ferencnek ugyanis még az államtanács mellett is kellett 
valaki, akibe teljes bizalmát helyezi. Elsőnek volt tanárát és 
később kabineti titkárát, Schloissmgot ajándékozta meg vele. 
Ferenc mindig hallgatott rá s Schloissnig minden aktát és hozzá
szólást átrevideált. Néha — igaz, hogy csak kisebb dolgokban
— még az öreg Kaunitzcal és Hatzfelddel szemben is keresztül
vitte akaratát. Amikor ő kegyvesztett lett, Ferenc Vogelra, az 
államtanács akkori igazgatójára bízta ezt a legbizalmasabb 
szerepet s így előállt az a furcsa, csak Ferenc alatt lehetséges 
helyzet, hogy egy szubaltern, irodai tisztviselő bírálta felül az 
államtanácsosok votumait anélkül, hogy erről sejtelmük lett 
volna. A király az ő javaslatait is mindig elfogadta.90 Igaz, hogy 
már az Andrássy-ügyben leadott első államtanácsosi votuma is 
mutatja, hogy ő is az Izdenczy—Eger szárnyhoz tartozott. 
Mindenekelőtt azt ajánlotta az uralkodónak, hogy ne tegyen 
normálrezoluciót ebben az ügyben, mert hiszen a Kiss—Beretky 
eset elég ritka, hanem döntsön esetró'I-esetre. Azt is elismerte, 
hogy általában nem lehet a püspököket kényszeríteni, hogy 
lelkiismeretük ellenére polgárilagelválasztott protestánst katolikus
sal összeadjanak, bár akadt püspök, aki ezt is megtette.97 De 
a jelen esetben a Vattay—Beretky házasság beleegyezés hiánya 
miatt volt érvénytelen s ezt a püspöknek is el kell ismernie,

05 Hock, 648. 1.
96 Mályusz, 89. köv. 1.
97 Bacsinszky András munkáosi g. kát. püspök. Ez az eset az egész 

Andrássy-ügy alatt kisért. V. ö. Monumentum, 56. köv. 1., Domanovszky, 75.1.
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mihelyt az illetékes (megyei) fórum kimondta s nincs joga az 
ítéletet szuperrevideálnia. Tehát csak a csoltói esküvő körül
ményeit vizsgálhatja meg és korrigálhatja, ha szabálytalanul 
történt. Andrássy nem ezt tette, hanem Kisst még interdiktum- 
mal is sújtotta. Ezért Vogel is Izdenczyhez csatlakozott.

Ugyanezt tette Eger is, mert — úgymond — ha a Triden- 
tinum egyes kiszakított mondatai vagy pápai levelek és a 
szőrszálhasogató teológiai metafizika mint infallibilis tan tekin
tendő, akkor persze nem hiányoznak a látszólagos érvek a 
püspök igazolására. Ez az eset is mutatja Eger szerint, hogy 
milyen labirintusba vezet a házasságjogi esetekben a vallás és 
államjog „egyszerű principiumai“-tól való eltérés. Bűnös a 
püspök, de bűnös az őt védő kancellária is. Zinzendorf szerint 
is az első két votum világosan beszél, tehát ő is melléjük áll. 
Rottenhahn most nem vett részt a cirkulációban, de Reischach 
megint a püspök védelmére kelt. Kötelességszerűen eljött ad 
audiendum, tehát nincs más hátra, mint az 1791. XXVI. te. 
alapján katolikus princípiumok szerint új perfelvételt elrendelni.

Az akták cirkulációját most megint Kollowrat akasztotta 
meg. Okt. 5-én beadványt intézett a királyhoz, amelyben elő
tárja, hogy a sequestrum végrehajtása igen nagy feltűnést fog 
kelteni s hozzá még félő, hogy a többi püspök is Andrássyhoz 
hasonlóan fog eljárni. Tekintve azután azt is, hogy a közeljövő
ben országgyűlés lesz, nem volna ajánlatos most a klérust 
megsérteni. 0  ugyan meg van róla győződve, hogy Andrássy- 
nak nincs igaza,de bevallja : „ich muss offenherzig bekennen, 
dass ich kein so starker Theologe seye, der in dieser häcklichen 
Angelegenheit etwas zu dezidieren sich anzumessen getraute.“ 
Engedje meg tehát a király, hogy Zippe Ágoston udvari taná
csos szakvéleményét kikérhesse. Ez kiváló teológus, de nin
csenek „előítéletei“. Ennek a szakvéleménynek az alapján fog 
majd votálni. Ferenc beleegyezett Kollowrat kívánságába, csak 
azt kötötte ki, hogy Zippe elaborátumát ő is látni akarja.

Az államtanácsnak — mint említettük — akkor még nem 
volt egyházi renden levő tagja. Csak később (1801-ben) nevezte 
ki Ferenc a tanácsba, illetve a helyébe lépő „Staats-und Con- 
ferenz Ministerium“-ba Lorenz Mártont, aki Hock szerint ugyan 
„Priester von milder Denkungsart“ volt,98 valójában azonban a 
legvadabb jozefinista elveket vallotta. Lorenz hivatalbalépéséig 
teológiai kérdésekben esetről-esetre kért az államtanács szak- 
véleményt, legtöbbször Zippe udvari tanácsostól, sőt az ő és 
Heinke udvari tanácsos véleményére annyit adott, hogy nem 
egyszer idegesen dobta vissza pl. a „Directorium in Publiciset 
Cameralibus"99 aktáit, mert üléseire nem hívta meg a két 88

88 Hock, 651. 1.
90 Az egyesített osztrák-cselt kancellária és bécsi udvari kamara neve.
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tanácsost.100 Kollowrat, mielőtt államminiszter lett, mint Oberst- 
Direktorial-miniszter épen a Directorium elnöke volt, ahol közel
ről ismerhette meg Zippe „előítélettől mentes“ teológiai felfo
gását. Zippe a jozefinista idők tipikus papi hivatalnoki pályáját 
futotta meg. Cseh-német területről, tehát onnét származik, 
ahol a jozefinista elveknek legjobb talaja volt a klérusban. 
Hat évi esperesség után 11. József bizalma 1783-ban a prágai 
generális szeminárium élére állította de már 1785-ben az udvari 
tanulmányi bizottságnál (Studien-Hofkommission) a teológiai 
kérdések referense, azután átkerül a Geistliche-Hofkommission- 
hoz, majd ennek megszűnése után valóságos udvari tanácsosi 
rangban újra tanulmányi ügyekben tevékenykedik. Amikor 
Andrássy halála évében (1799) a brünni püspökség betöltéséről 
volt szó, a kilenc pályázó közül az államtanácsnak épen leg- 
orthodoxabb jozefinista tagjai : Vogel, Izdenczy, Zinzendorf 
emelték ki igen melegen Zippe érdemeit, bár a császár válasz
tása akkor nem esett őrá. Vogel azt mondja róla, hogy tanult- 
ságban és a fejedelmi jogok védelmében senki sem veteked- 
hetik vele. ̂  Egyik főérdeme : „Verbreitung achter Religions
grundsätze“. Izdenczy is azt írja votumában, hogy igen jól 
ismeri Zippet és úgy gondolja, „Bischöfe von solchen Eigen
schaften lassen alles gute für die Religion und den Staat 
erwarten und wenn sollten sie wohl wilkommener seyn, als 
in der dermaligen, höchst kritischen Lage der Sachen.“ 101

Zippe alaposan nekigyürkőzött az Andrássy-aktáknak : okt. 
5-től nov. 23-ig dolgozott szakvéleményén. Felteszi a kérdést : 
a házasság abszolút felbonthatatlansága katolikus dogma-e ? 
Felelet : nem, mert ez se a szentírásból, se a hagyományból 
nem bizonyítható, de az egyház sem deifniálta. A szentírási 
bizonyítéknál Krisztus szavaiból (Máté 19, 3 köv.) indul ki és 
kimondja, hogy a házasság házasságtörés esetén felbontható : 
„Aki elbocsátja feleségét, hacsak nem paráznaság miatt és 
mást vészén, házasságot tör“. De Krisztus szavaiból óvatosan 
elhallgatja a befejező mondatot : „Aki elbocsájtott nőt vesz el, 
(szintén) házasságot tör“, pedig tudnia kellett, hogy az idézett 
mondás parallel helyei (Márk, 10, 2 köv., Luk. 16, 18) alapján 
a katolikus teológia egységes abban a felfogásban, hogy a 
házasság még adulterium esetén nem bontható fel. Zippe 
azonban a katolikus felfogásról egy szót sem szól, hanem csak 
a protestáns értelmezést tárja a gyanútlan Kollowrat elé. De 
még tovább megy ! A fornicatio (helyesen : adulterium) szerinte 
képletesen is veendő : egyes exegeták szerint jelenti a bálvány
imádást és hitetlenséget. Tehát a házasság ezek miatt is fel
bontható. Hasonló Zippe bizonyítása a tradícióból is. Az első 
két századból maga mellett nem talál bizonyítékot, ellene

íoo pp Wien, Staatsarch. St. R. 943—1795., 1026—1795.
101 Staatsarchiv, Wien, St. R. 1806—1799.
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azonban igen : a „Pastor Hermae“-t. De ezt elintézi azzal, 
hogy egy bizonyíték nem döntő. A későbbi századokból is a 
nagy egyházatyák (Naz. szt. Gergely, Ágoston, Ambrus) kato
likus bizonyítékai az ő becslésében mind nem mérik fel jelen
téktelen írók vagy kicsiny, provinciális és egyházmegyei zsinatok 
sokszor önmagukban sem világos tanúságtételét. Végül azt 
állítja, hogy az egyház nem definiálta, de nem is definiálhatja 
ezt a tant, mert sem a szentírásban, sem a tradícióban nincsen 
benne. Különben is — a felvilágosult teológusoknak ez állan
dóan visszatérő refrénje — a házasság ügye eleinte a fejedel
mek elé tartozott, csak a  Pseudo—Isidor felbukkanása óta 
sajátította ki magának a folyton növekvő pápai hatalomvágy. 
A Tridentinum két ismert definicójával is könnyen elbánik. A 
Sess. 24. c. 5, amely tévtannak deklarálja, ha valaki azt állítja, 
hogy a házasság „propter haeresim aut molestam cohabitationem 
aut affectatam absentiam“ feloldható, szerinte csak azt jelenti, 
hogy azok miatt nem szabad feloldani, de nem zár ki más 
okokat. A Sess. 24. c. 7. anathemával sújtja azokat, akik azt 
állítják, hogy a kát. egyház téved, amikor házasságtörés esetén 
sem engedi meg a teljes válást. A kánon szokatlan fogalma
zása onnét van, hogy a  zsinat a velencei követek közbelépé
sére az unió érdekében az ellenkező praxist követő görögöket 
kímélni akarta. Ezt Zippe helyesen tudja, de ez neki elegendő 
arra a következtetésre, hogy egyszerű fegyelmi kérdésről van 
szó. Ha pedig nem dogma, akkor a protestánsok jogosan 
bontják fel adulterium miatta házasságot. Sajátságos, hogy a Triden
tinum történetét olyan jól ismerő Zippe megint elhallgatja, hogy a 
Tridentinumnak van még egy félreérthetetlen definíciója, amely 
anathemával sújtja azokat is, akik azt állítják, hogy a házas
sági ügyek nem tartoznak az egyházi bíróságok elé. Pedig ezt 
még Izdenczy is tudta. Zippe okoskodásában természetesen 
önként értetődik, hogy a  püspök minden pontban bűnös és a 
császárnak nem kell attól tartania, hogy katolikus tant sért, ha 
a püspököt kényszeríti a  Kiss—Beretky házasság elismerésére 
és a körlevél visszavonására. „Der itzige König von Ungarn 
hat nämlich, da er durch kein göttliches Gesetz beschränket 
wird, eben die Rechte in Ansehung der Eheangelegenheiten, 
welche seine Vorfahren in der Regierung und die ersten christ
lichen Käiser salva fide catholica ausübten.“

Hogy ez a külső apparátusában igen mutatós „szakvéle
mény“ teológiai vonatkozásaiban megnyugtatta-e Kollowratöt, 
nem tudjuk. Nov. 26-án beadta a királynak, de a kísérőlevélben 
egy szóval sem alludál rájuk. Neki valószínűleg az is elég volt, 
hogy Andrássyt Zippe is bűnösnek mondotta. Ha a teológiai 
szofizmák útvesztőjében nem is tudott eligazodni, ezt az egyet 
megértette. A kisérőiratban ugyan még megemlíti, hogy a 
király kegyelemből esetleg még elengedhetné a büntetést, de a 
Staatsrat-aktán még aznap leadott votumában már erősen
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hangoztatja, hogy a király tekintélye íorog kockán. Igaz, hogy 
a vagyonzárlatot a nagy feltűnés miatt aggályosnak tartja, de 
nem lát más lehetőséget, mint ennek végrehajtását. Az állam
tanács aktája azonban még dec. 14-én sem került a király elé. 
Sürgetésére azonban ekkor beterjesztették neki. Elolvasta-e 
Zippe elaboratumát vagy nem, szintén nem tudjuk. Azonban 
az tény, hogy másnap a helytartótanács és Izdenczy javaslata 
szerint elrendelte, hogy a sequestrum Andrássy ellen „indilate“ 
folyamatba teendő. Ha három hónapon belül nem tér észre, a 
továbbiakat elrendeli ellene.102

A király akaratának végrehajtása azonban mégsem egészen 
„indilate“ történt meg. Br. Vécsey Miklós kassai kamarai 
adminisztrátor csak 1797. jan. 18-án kapta meg erre a paran
csot.103 Amikor a püspök a király döntéséről tudomást szer
zett, febr. 4-én József főherceghez levelet intézett, amelyben 
újra kijelenti, hogy már három éve elkészült erre a büntetésre, 
de nemcsak ezt, hanem bármit is kész eltűrni a katolikus 
hitért, amelyről nemcsak szóval és cselekedettel, hanem, ha 
kell, szenvedéssel is tanúbizonyságot kell tennie. Komoly kérő
szóval fordul azután a nádorhoz, hogy fontolja meg újra ennek 
a házassági ügynek a súlyos voltát és interveniáljon Őfelségé
nél, „ne illic sese Catholica Religio destitutam lugeat auxilio, 
ubi praecipuum praesidium opemque sperabat, neve inde réfé
rât detrimenta, unde capienda erant remedia.“ 104 Ezzel az 
apostoli nyiltságú levéllel a püspök a maga részéről be is 
fejezte az ügyet. Többé már egy szóval sem nyilatkozott meg. 
Vécsey adminisztrátor febr. 9-én jelent meg Rozsnyón és össze- 
híva az összes püspöki gazdasági alkalmazottakat a törvényes 
„megyei testimonium“ jelenlétében megkezdte a sequestratiót, 
amely febr. 15-én még folyt.105

Az adminisztrátor Andrássyt már nem találta palotájában, 
mert a kancellária jelentése szerint, mihelyt a helytartótanács 
értesítését a királyi döntésről megkapta, a Rozsnyói Egyh. 
Töredékek106 szerint „accepto pileo et unó ephebo“, azonnal 
átköltözött a ferencesek kolostorába. A külföldön az a hír ter; 
jedt el ebből, hogy a püspököt fogságba vetették a zárdában.107

Amikor a kancellária a sequestrum végrehajtásáról márc. 
17-én jelentést tett a királynak, a kiszabott három hónap is 
tulajdonképen letelőben volt. Izdenczy tehát már a további 
lépésekre gondolt. Ezért miután megelégedetten állapította meg 
a Zippe-féle elaboratum alapján, amelyet most ő is kézhez 
kapott, hogy Őfelsége „mit aller Vorsicht und Schonung“ járt

102 Staatsarchiv, Wien, t. R., 2748—1796.
103 0. L. Canc. 2213—1797.
104 0. L. u. ott, 1. Monumentum, 60. köv. 1.
105 0. L. Cano 3126—1797.
106 Rosnyói Egyház. Töred., 50. 1.
107 Roskoványi, I. 524. 1. 1017. jegyz.

389



el Andrássyval szemben és nyers gőggel jelentette ki, hogy a 
püspöknek ugylátszik fogalma sincs róla, hogy mit kell katolikus 
dogmának tartani, rögtön javasolta, hogy a király kerestesse 
ki az Edling gr. görzi érsek elleni eljárás aktáit és cirkuláltassa 
őket az államtanácsban, hogy szükség esetén hasonlóképen 
lehessen eljárni. Most nem jutott eszébe Izdenczynek a 
„Rescriplum Repositorum“. Az államtanács egyhangúlag hozzá
járult Izdenczy javaslatához, sőt még a különben olyjóakaratú 
Rottenhahn is azt írta, hogy a sequestratiót ő. ugyan ellenezte, 
de a püspököt nem lehet menteni: „Meine Überzeugung über 
ächte Ortodoxie und Frömmigkeit verträgt sich nicht mit Fana
tismus und Casuisterey“. Csak Kollowrat emlékezett rá, hogy 
Edling esete egészen más természetű volt.108

Neki volt igaza. Edling u. i. 1782-ben II. József egyházi 
rendeletéi ügyében Rómába fordult utasításért. Onnét azt a 
választ kapta, hogy a remélt konkordátum megkötéséig a 
császár egyházellenes rendeletéit egyszerűen ignorálja. Az érsek 
ezt a  választ közölte az államkancellár.’al, mire a felingerelt 
császár megparancsolta, hogy Edling vagy hirdesse ki 24 órán 
belül a rendeleteket és azonnal jelentkezzék Bécsben, vagy 
mondjon le. Edling engedelmeskedett, eljött Bécsbe és lelki- 
ismereti aggályaival mentegette magát. A császár azonban a 
következő évben átrendezte az osztrák egyházmegyéket, a 
görzit meg akarta szüntetni, de nem akart várni Edling halá
láig. Ezért egyszerűen ráírt, hogy adja be lemondását.109 Ezek
kel az aktákkal az Andrássy-ügyben csakugyan nem sokat 
lehetett kezdeni. Ezért, amikor az államtanács megkapta őket, 
Izdenczy ugyan azt javasolta, hogy készenlétben kell őket tar
tani az államtanács levéltárában és Zinzendorf is annak a 
reményének adott kifejezést, hogy nem sokáig fognak itt 
pihenni. Rottenhahn inkább a magyar kancelláriának akarta 
kiadatni őket, ami ellen azonban Kollowrat tiltakozott. Vogel 
a felség döntésére bízta, hogy mi legyen velük. Legérdekesebb 
azonban Eger votuma. ő  bizonyára szívesen ütött volna még 
egyet Andrássyn, de belátta, hogy ezekkel az aktákkal nem 
mennek semmire s ezért lakonikusan csak annyit jegyzett meg: 
„quiescat et requiescat“.110 Az ő óhaja teljesült. Az akták az 
államtanács irattárába vándoroltak, de soha többé nem kerültek 
elő és soha többé nem esett szó az Andrássyval szemben 
követendő további eljárásról.

Míg ezek a tárgyalások folytak és a kamarai hatóságok 
fillérnyi pontossággal latolgatták a sequestratióval összefüggő 
kérdéseket,111 Andrássy érdekében még egy kései felszólalás

108 Staatsarchiv, Wien, St. R., 989—1797.
109 Hock, 485. és 474. 1.
n° Staatsarchiv, Wien, St. R. 1124—1797.
Hl ü. ott 1492-1797. és később 536—1799.
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hangzott el. A rozsnyói káptalan fordult 1797. márc. 28-án 
Batthyány prímáshoz és bizonyítja, hogy a püspök nem disz
ciplináris törvény, hanem katolikus dogma védelmében szen
ved. De még ha csak fegyelmi törvény volna is, akkor sem 
tehetett Róma nélkül semmit, aminthogy a régj fejedelmek is 
ilyen kérdésekben Rómából kértek engedélyt. így I. Ferdinánd 
a két szín alatti áldozás kérdésében és az ünnepek redukciója 
ügyében Mária Terézia, „cuius nominis dulcedo nunquam 
animis Hungaricis excidet.“ Sőt még a protestáns II. Frigyes 
sem engedte meg, hogy a halberstadti magisztrátus 1749-ben 
egy plébánost megbüntessen, mert egy ifjút eltiltott a szent
ségektől. Andrássy azonkívül a magyar törvények alapján is 
állott. A körlevél kérdését ők is nem szívesen (»cum animi 
quodam renisu“) említik. „Hic eminentissime Domine, humeros 
contulimus, palpebras submittimus et quid in his adjunctis ab 
Episcopo . . .  fieri potuerit, debueritque . . .  Eae Vae judicio defi- 
niendum substernimus,“ Nem hiszik azonban, hogy a király 
ragaszkodott volna a visszavonásához, ha helyesen lett volna 
informálva. Most azonban a püspökkel együtt sebet kapott a 
katolikus hit is, a protestánsok pedig győzedelmeskedtek.112

A káptalan célja ezzel a memorandummal az volt, hogy 
a prímást közbenjárásra bírja a püspök érdekében. Nincs ada
tunk rá, hogy a prímás tett-e lépéseket.

Andrássy ezalatt a  íerenciek zárdájából kormányozta egy
házmegyéjét. Sohasem mutatta, hogy bántja a sorsa, sőt mindig 
vidám volt. Székvárosát azonban haláláig már csak kétszer 
hagyta el, sőt még a városba sem járt ki, csak nagyobb ünne
peken ment át székesegyházába a püspöki funkciók elvégzé
sére. 1799. nov. 11-én hirtelen rosszul lett. Toldy János ex- 
jezsuita, aki 20 éve bizalmasa volt, készítette elő a halálra. 
Másnap, nov. 12-én halt meg, ugyanabban az órában, amely
ben székesegyházában a francia fogságban elhalt VI. Pius 
pápáért az exequiák folytak.113

Andrássy exequiáin két gyászbeszéd hangzott el. Tor- 
nallyay Gedeon kanonok magyarul beszélt,114 Strohomer Gilbert 
expremontrei gimnáziumi igazgató latinul.115 Nem tudjuk, hogy 
az első szónok megtette-e, de Strohomer a Sequestration^ egy 
szót sem ejtett.

A kancellária szokás szerint jelentette a királynak And
rássy elhúnytát. Ez a jelentés utoljára idézte a mindenható

112 Roskoványi, II. 606. köv. 11.
US Horváth, 341. köv. 1., Monumentum, 61. 1.
in  Megjel. a Rosnyói Egyh. Tör. szerint Egerben, 1800. Nem sikerült 

megtalálni.
1,5 Sermo funebris. . .  Agriae, 1800,

3 9 1



Staatsrat elé a halott püspök alakját. Izdenczy még ekkor sem 
tudta megtagadni magát. Azt írta votumában : „Die Beharrlich
keit, so Euer Matt, in Ansehung des Bischofs von Rosenau zu 
bezeügen geruht haben, wird anderen Bischöfen zur heilsamen 
Wahrnung dienen, sich aus affectirten Gewissensskrupln den 
schuldigen Gehorsam gegen den König zu verweigern keiner- 
dings zu erlauben. Discant futuris in Casibus mercari cautius.“ 110 

A többi államtanácsosban több férfiasság volt — ők leg
alább hallgattak.

Hermann Egyed.

ne Staatsarchiv, Wien, St. R. 5054—1799.
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