
R Е G N U М
1 9 4 2 /4 3

и /





53973

REGNUM
EGYHÁZ TÖRT ÉN ETI ÉVKÖNYV

1942-1943

(V. KÖTET)

K Ö Z Z É T E S Z I .

A MAGYAR KATOLIKUS TÖRTÉNETÍRÓK 

MUNKAKÖZÖSSÉGE

BUDAPEST
S T E P H ANE UM N Y O M D A  

1943



V

A címlapot Iván Szilárd festőművész tervezte.

Felelős kiadó : D r. G erendás E rnő.
S tephaneum  nyom da B udapest, V III ., Szen tk irály i-u tca 28. F ele lős: ifj. K ohl Ferenc.



S z e k f ü  G y u l á n a k
h a t v a n a d i k  s z ü l e t é s n a p j á r a

t i s z te le t t e l  é s  s z e r e t e t t e l

a M u n k a k ö z ö s s é g .





ELŐSZÓ.

Rövid az ember földi élete; és mégis olyan kevesen ipar
kodnak jól felhasználni, hogy szellemi és erkölcsi vonatkozás
ban önmagukat szüntelen tökéletesítsék és ugyanakkor ember
társaik igazi javát is szolgálják.

Ezek közül a kevesek közül való az a mindig szerény 
történettudós is, kinek tiszteletére ezt az Emlékkönyvet tanít 
ványai megírták, hogy születésének hatvanadik évfordulóján 
őszinte ragaszkodással leróják vele szemben a soha el nem 
múló tisztelet és hála adóját, ő  valóban elmondhatja magáról, 
hogy rövid hatvanéves élete során e x p le v i t  tem póra  m ú lta , 
mert nemcsak a magyar- és a világtörténelem terén fejtett ki 
nagyarányú és kiváló munkásságot, hanem az egyháztörté
nelem helyes művelésére is irányt mutatott. Tudományos mun
káin és cikkein keresztül, valamint a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen, az Esztergomi Nyári Egyetemen és sok más tudo
mányos intézetben tartott magas színvonalú előadásai sőrém 
jó szívvel és bőkezűen osztogatta, amit a történettudományok 
terén munkás és fáradságos évtizedek alatt szorgalmasan 
gyűjtögetett. Munkáiban és előadásaiban különös érdeme, 
hogy megmutatta, miként kell a történeti forrásokat helyesen 
értelmezni, közöttük az összefüggéseket felismerni, rajtuk 
keresztül magát az életet meglátni és annak oknyomozó tör
ténetét megírni. Ezt az irányítást tartották szemük előtt ennek 
az Emlékkönyvnek írói is a benne megjelentetett egyháztörté
nelmi tanulmányaikban.

Az Emlékkönyv kapcsán szinte önként felvetődik az 
egyetemes és a magyar egyháztörténelem megírásának kér-
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dése, amelyre — mint a Szent István-Társulat fővédnöke — 
már 1928-ban, a Társulat közgyűlésén mondott megnyitó 
beszédemben rámutattam. Akkor kifejtettem, hogy minálunk 
az egyháztörténelem az utolsó századokban meglehetősen el 
van hanyagolva, pedig művelésének — kivált korunkban — 
igen nagy fontossága volna, mert különben a mi nemtörődöm
ségünk miatt könnyen megeshetik, hogy nem objektív, részre
hajló emberek, vagy irányzatok az egyetemes egyházra és a 
magyar katolicizmusra vonatkozóan az egész vonalon elhall
gatják, elferdítik, vagy éppen támadják múltúnk és jelenünk 
történeti igazságait, hogy elvitathassák tőlünk a jövőt.

A  hiány pótlására a századunk elején szépen megindult 
katolikus restauráció egyik rendkívül fontos feladatát abban 
kell megjelölnünk, hogy tudományosan alátámasztott, oknyo
mozó, eg ye tem es , különösen pedig m a g y a r  e g y h á z tö r té 
n e lem  volna megszerkesztendő. Egyetemes vonatkozásban 
olyan történelmi munkára volna szükség, amely biztos forrá
sokra támaszkodva, a természetes okok és körülmények alap
ján, de az isteni Gondviselésnek az ember történelmébe való 
beavatkozását is felismerve, országok és korok szerint fel
tárná Krisztus egyházának életét: megmutatná áldásos műkö
dését, de megmutatná tagjainak hibáit is. Magyar vonatkozás
ban pedig olyan történelmi munkát kellene megírnunk, amely 
hazánk viszontagságos története folyamán rámutatna a katoli
cizmus igazi életére: vagyis megbízható források alapján 
megbizonyítaná, hogy itt a katolikusok, emberi tökéletlen
ségeik mellett is, nemcsak országalapító, hanem mindenkor 
nemzetfenntartó és nemzetgyarapító hivatást teljesítettek és 
teljesítenek ma is.

A  kétezeresztendős katolikus egyház és az ezeresztendős 
magyar katolicizmus nem fél a történelemtől, mert nem fél az 
igazságtól. Nem arról van szó, hogy csak a jót mondjuk el 
magunkról, hanem, hogy elmondjuk a hibákat és a tökéletlen
ségeket is. Mondjuk el pedig azért, hogy még a múlt hibáin is 
okulhassunk, mert a hiba beismerése a javulás kezdete. De 
mondjuk el úgy, ahogy azt a pártatlan igazság megkívánja,
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vagyis egyházunk és magyar katolicizmusunk történetét állít
suk bele abba a világkorszakba, amelyben lejátszódott és ítél
jük meg az összes akkori körülmények mérlegelésével, nem 
pedig az illető korból és annak körülményeiből kiszakítva, 
mintha a régmúlt korok eseményei napjainkban és a mostani 
körülmények között mentek volna végbe.

Szekfű Gyula megértette és nagy lelkesedéssel fel is 
karolta ezt a tervet, mert ő is jól látta azt a paradoxont, hogy 
a századok során minél közelebb jutunk korunkhoz, annál 
kevésbbé ismerjük annak történelmét, mert bel- és külföldön 
egyaránt annál inkább hiányoznak az átfogó egyháztörténelmi 
munkák. Ennek fő oka pedig az, hogy az utolsó két század 
ide vonatkozó levéltári anyaga olyan gazdag, hogy egy-egy 
ember nem győzi az egészet felkutatni és nem bírja egysége 
sen feldolgozni. Valóban magyar íróink is inkább csak rész
letkérdéseket dolgoztak fel belőle. Pedig egységes, átfogó fel
dolgozásra is szükségünk van. Ez azonban csak olyan tör
ténetírók munkaközösségével volna lehetséges, akik valamelyik 
kiváló, munkabíró és szorgalmas történettudós irányítása és 
ellenőrzése mellett egyenkint felkutatnák és feldolgoznák a 
nekik kijelölt anyagot azok szerint az egyetemes és egysége
sen átfogó szempontok szerint, amelyeket a legfőbb irányító 
nekik megjelöl, amelyek szerint munkájukat ő maga felül
bírálja és az egységes munkatervbe beilleszti.

Kiváló magyar történetírók szerencsés bevonásával est 
a nagyszabású munkát is megindította az a férfiú, akinek 
tisztelői és tanítványai ebben az Emlékkönyvben csupa egy
háztörténelmi vonatkozású tanulmányokat írtak és azokat, 
mintegy csokorba kötve a Mesternek felajánlják. Mindezek 
bizonyosan ezután is eddigi buzgóságukkal munkatársaivá 
szegődnek, illetve munkatársai maradnak.

A z Emlékkönyvet azzal a hő kívánsággal nyújtom, át az 
ünnepeknek, hogy legyen ez a mű tisztelői részéről az objek
tív megbecsülésnek, tanítványai részéről a hálának legszebb 
kifejezése a jubiláló történettudós iránt; legyen ez is kézzel 
fogható bizonyítéka, hogy nem dolgozott hiába. De szolgáljon



neki buzdításul is, kivált arra, hogy a történelem, nevezetesen 
az egyháztörténelem terén, hatalmas összefogó erejével még 
nagyobbat alkothasson; hogy méltó és maradandó emléket 
állíthasson önmagának és hogy a történelem utain biztos 
eligazítást adhasson különösen a magyar katolikusoknak.

Esztergom, 1943. február 2.

8

SERÉDI JÜSZT1NIÁN
bíboros hercegprímás.



Bakács István János:

Hont vármegye középkori egyházas 
helyei.

Szent István a II. törvénykönyv első fejezetében ren
delte el, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, amelyet 
a fenntartáshoz szükséges javakkal is el kell látni. A temp
lomépítés parancsa szerves kiegészítését jelentette szent kirá
lyunk ama törekvésének, hogy a vallásos életet megszilárdítsa 
az országban. Más szóval tehát a vallásos élet elmélyülésének 
feltétele a templomok építése, mert ezek nélkül az ország népes
sége még a vasárnapi misehallgatás kötelezettségének sem 
tudott eleget tenni.1 Habár Szent István még csak minden tíz 
falu után építtetett egy templomot, nyilvánvaló, hogy a vallá
sos élet fellendülése magával vonta az egyházzal rendelkező 
községek számának a gyarapodását s mindig újabb templomok 
építését. Amikor tehát a következőkben igyekszünk összeállí
tani Hont vármegye középkori egyházas helyeinek névsorát, 
egyszersmind képet rajzolunk a megye középkori vallási éle
téről.

Hont vármegye egyházi és vallási életére a megyében levő 
egyházi birtokok nagy száma rányomta jellemző bélyegét. 
Hiszen kétségtelen, hogy az egyházi birtokokon iparkodnak 
elsőbben is templomokat építeni, a nép vallásos életét fokozni, 
miként később is a reformáció útjába állanak az egyházi kézen 
fekvő jószágok. Megyénk déli részén az esztergomi érsekség 
és káptalan birtokai foglalnak el évszázadok folyamán mind 
nagyobb teret, míg északról a Hont-Pázmány nemzetségből 
származott Lampert ispán alapítása; a bozóki prépostság 
1135-től kezdi el terjeszkedési munkáját.2 Az Ipoly völgyében 
a tatár pusztítást közvetlen megelőző időben alapított sági pré
postság3 * 5 birtokai terülnek el. Ehhez járul, hogy 1269-ben két

1 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok
alatt. 2. kiadás. Budapest 1899. I. k. 45. 1.

“Fejér: Codex diplomaticus II. 82. és VII. 5.100. Sörös Pongrác
megállapítása szerint (Pannonhalmi Rendtörténet XII/B. kötet: Elenyé
szett bencés apátságok, Budapest, 1912. 182—183. 1.) eredetileg bencések 
telepedtek le Bozókon.

5 Az 1245-ben kibocsátott királyi megerősítő oklevél (DL. 287) ki
fejezetten mondja, hogy a prépostság alapító-oklevele a tatárpusztítás 
idején elveszett. Egyébiránt IV. Béla még 1239-ben a honti várhoz tartó-
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falut nyer megyénkben a pilisi apátság,4 s végül Nagy Lajos 
Nosztrán 1352-ben pálos kolostort alapít.5 Ilyen körülmények 
között történhetett, hogy az úrbéri összeírások idején — tehát 
a szerzetesrendek feloszlatását közvetlen megelőző időben — 
a megye 183 községéből 50 teljes egészében, négy pedig részben 
egyházi birtokot képezett. Habár pontos adatok még nem 
állanak rendelkezésünkre a középkorvégi állapotokról, talán 
nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a megye területének ne
gyedrésze már a középkor folyamán egyházi birtok volt.

A középkori templomos helyekre vonatkozólag legin
kább az oklevelek adataira támaszkodhatunk. Ha valamelyik 
községet „egyházas“-nak neveznek, ez a jelző legtöbbször 
a községben levő templomra utal. Vannak azonban esetek, ami
kor ugyanazon nevű két község közül azt nevezik egyházas- 
nak, amelyik egyházi kézen volt s éppen ezért az ilyen megjelö
léseknél óvatosaknak kell lennünk, s vizsgálnunk kell azt is, 
vájjon a község nem volt-e egyházi birtok.

A középkori magyar egyházi földrajzzal Ortvay Tivadar 
foglalkozott a múlt század végén.® Nagyszabású munkáját a 
XIII—XIV. században nálunk járt pápai tizedszedök feljegy
zéseire alapította.7 E tizedjegyzékek nevei azonban igen nehe
zen azonosíthatók ma is fennálló községekkel, minthogy a 
tizedszedök idegenajkú emberek lévén, a községek magyar 
nevét nagyon elferdítve jegyezték le. Az azonosításra nézve 
azonban a tudományos kutatás mai állása mellett már van 
segédeszközünk: mégpedig a templom védöszentje. Igen sok 
esetben ugyanis a pápai tizedszedök a község neve mellett fel
jegyezték azt is, hogy a templom melyik szent tiszteletére van 
felszentelve. E patrociniumok állandóbbak, mint maga a tem
plom— hiszen évszázadok alatt egyik templom helyén épülhetett

zónák mondja Ságot. (Szentpétery: Az Árpádházi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. I. Budapest, 1923. 654. ez.)

* DL. 39181. és Szentpétery i. m. 1649. sz.
5 Fejér IX. 2. 147.
6 Magyarország egyházi földrajza a XIV. század elején a pápai 

tizedjegyzékek alapján feltüntetve. Budapest, 1891—1892.
7 Rationes collec.torum pontificiorum in Hungária. — Pápai tized

szedök számadásai 1281—1385. Budapest, 1887. (Monumenta Vaticana I. 1.) 
— A tizedjegyzék kiadása a Biblioteca Vaticana No. 183. kötete alapján 
készült, amely kötetnek az esztergomi egyházmegyére vonatkozó része 
sokkal jobban van meg — mint Fejérpataky László a tizedjegyzék kiadá
sának LXII. lapján megállapította — a Bibi. Vat. No. 184. jelzetű kötet
ben. A m. kir. Országos Levéltár ennek egy részét lefényképeztette s 
munkánkban már e fényképmásolatot használtuk.
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nem egy új, de a templom védöszentje ugyanaz maradt.8 így  
ma már egészen másként tudjuk megrajzolni Magyarország 
középkori egyházi földrajzát, hiszen Csánki Dezső hatalmas 
müve9 befejezetlensége dacára is az ország nagy részére tám
pontokat nyújt. Ortvay idejében egyrészt Csánki munkája még 
nem volt meg, másrészt Ortvay túlságosan saját korából indult 
ki s nem tekintette, vájjon valamely község nem teljesen újkori 
alapítás-e? Hasonlóképpen az esztergomi egyházmegye plébá
niáira Németh Lajos nagy munkája is útmutatásokat tud 
nyújtani.10

Ortvay nagy fontosságot tulajdonított Pázmány Péter 
1629-ben készített jegyzékének11 Igaz ugyan, hogy ez a jegyzék 
a középkor alkonyától alig egy évszázadra készült s a közbeeső 
idők éppen nem voltak alkalmasak templomépítésre, mégis 
Pázmány jegyzékét a középkori egyházashelyekre nézve nem 
tarthatjuk döntő fontosságúnak. Pázmány idejében ugyanis az 
ellenreformáció már megindult s épp megyénk területén, ahol 
az egyházi birtok — tehát a katolikus vallás védelme — fontos 
szerepet játszott, a templomos helyek számának növekedése is 
a rekatolizáció egyik eszköze lehetett. Másrészt pedig Pázmány 
is — miként minden valószínűség szerint a pápai tizedszedők 
is — a honti és liptói föesperességet összevonták s a két föespe- 
rességben, illetőleg megyében fekvő községek egymástól meg 
nem különböztethetők. Természetes, hogy mindkét megyében 
azonos patrociniumú, sőt azonos nevű községek is léteznek12 
s ezeknek különválasztása nem könnyű feladat. Ezenfelül pedig 
a tizedszedők gyakran egymásután sorolnak fel oly községe
ket, amelyek az ország elég távolesö helyein vannak s közben 
nem tüntetik fel, melyik föesperesség területén fekszenek s ha

8 Schwartz Elemér: A patrocinium a helynévfejtés és településtör
ténet szolgálatában (Századok, 1933. 183—191. 1.) és Fekete Nagy Antal: 
Tolepüléstörténet és egyháztörténet. (Századok, 1937. 417—431. 1.)

• Magyarország történeti földrajza' a Hunyadiak korában, I—III. 
és У. kötet. Budapest, 1890—1913. A felvidéki vármegyék majdnem mind 
hiányoznak belőle s a Magyar Tudományos Akadémia Csánki művét 
folytattatja. Mint Csánki művének IV. kötete jelent meg: Fekete Nagy 
Antal: Trencsén megye. Budapest, 1941.

10 Series parochiarum et paroehorum archi-dioecesis Strigoniensis 
ab antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV. Esztergom, 1894.

11 Kiadta: Péterffy, Carolus: Sacra concilia ecclesiae romano-catho- 
licae in regno Hungáriáé celebrata. Posonii, 1741—1742. II. k. 270. skk. 1.

11 Kövesd Nyitra városának egyik plébániája Ortvay szerint is (i. m 
93. 1.), amit ő maga is összetéveszt a Pázmánynál szereplő Kövesddel. Szent 
Miklós egyháza van Hodrusbányának, de Liptószentmiklós is régi egy- 
házas hely.
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nem vagyunk eléggé körültekintők, egészen idegen községeket 
is a honti föesperességhez tartozónak vélhetünk.

Minthogy épp e pontban tévedett sokban Ortvay, szüksé
ges, hogy adatait felülvizsgáljuk. Habár munkánk eredménye- 
képen a Hont megye középkori egyházashelyeiröl általa rajzolt 
kép számbelileg lényegesen nem is változik meg, ám az újab
ban megjelent forrásmunkák és okleveles adatok segítségével 
sokkal tisztábban állhatnak előttünk az egyes plébániák helyei.

Célszerűség kedvéért mi is betűrendben adjuk az egy- 
házas helyek névsorát s minden egyesnél megvilágítjuk, minő 
adatok alapján tartjuk őket kétségtelen egyházas helyeknek. 
E névsorba azonban nem vettük fel a bányavárosokat: Baka
bányát, Bélabányát,13 Korponát és Selmecbányát, mert ezek ala
pításuktól kezdve templommal bírtak, tehát kétségtelen egy
házas helyek s további vizsgálatuk felesleges. Nem vettük fel a 
két prépostsági székhelyet, Bozókot és a hiteleshelyi működést 
kifejtett Ságot, valamint a pálos kolostort, Nosztrát sem.

BAKA. Közép- és újkorban egyaránt — miként ma is — Tótbaka, 
németül Prandorf volt a neve, bár 1466-ban Német-Bakáról olvasunk, ille
tőleg annak plébánosáról.14 A tizedjegyzékben Slauica Baca szerepel. — 
Ortvay is templomos helynek veszi, de ő a kiadott tizedjegyzék Prian- 
jával azonosította — Prandorfra gondolva. A tizedben szereplő Prian 
patrociniuma Tótbakáéval nem egyezik, másrészt Priant oly községek 
között említik, amelyek a vármegye más részén fekszenek.

BALOG. Csak a tizedjegyzék említi templomát: s. Nicolai de Belek-et 
irva. Minthogy Balog templomának védőszentje ma is szent Miklós, az 
azonosítás kétségtelen.

BAT. A tizedjegyzékben is szerepel plébánosa, bár okleveles ada
tunk csak 1464-ből van, amikor szent Márton egyházától tesznek emlí
tést15 16 s temploma védőszentje ma is az.

BÉL. Egyházasbélként szerepel 1493-banle s Pázmány is ekként 
nevezi. Minthogy magánbirtok volt, az egyházas jelzőt csak templomára 
érthetjük. A tizedjegyzékben szereplő egyik ecclesia sancti Martini-t17 
—- minthogy a temploma védőszentje ma is ez — Béllel azonosíthatjuk. 
Ortvay ezt a szent Márton-egyházat Kisgyarmattal azonosította, de Kis- 
gyarmat templomára nincs semmi adatunk s Pázmány sem említi.

BERNECE. Papjáról 1837-ben olvasunk,18 a tizedben a község nevén 
szerepel.

13 Bélabánya 1466-ig Selmecbánya filialisa, ekkor emelik Mátyás 
parancsára plébániává. (Selmecbánya város lt. 1466. XI. 25. Miklóssy Zoltán 
orsz. főlevéltárnok úr közlése.)

14 DL. 16305.
15 DL. 15964.
16 Esztergomi kápt. lt. Garamszentbenedeki proth. B. föl. 187.
17 Tizedjegvzék kiadás 183. 1.
18 DL. 25803.
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BÖRZSÖNY. A tizedjegyzék Bersan-a kétségtelenül ez,18* minthogy a 
káptalan birtoka volt s így minden valószínűség szerint korán épült 
temploma.

GSAB. Plébánosát 1455-ben említik először,1* a tizedjegyzékben sze
replő Schib-Chib10 alatt kétségtelenül Csab értendő, minthogy a XIV. század
ban is Szűz Mária egyháza állott benne s ma is. Ortvay Schib-et Sipekkel 
azonosította, ám a tizedjegyzékben szereplő Sepis azonosítható Sipek
kel, — amint Ortvay is tette. Az, hogy mindkét Sipeken lett volna temp
lom, nem tartható valószínűnek. Pázmány jegyzékében Alsó- és Felső- 
Sipek valószínűleg csupán azt akarja jelezni, hogy az egyik Sipeken 
levő plébánia joghatósága a másik Sipek területére is kiterjedt.

CSALAMIA. Egyliázas hely már 1244-ben,81 plébánosát pedig 
1291-ben említik.81* A tizedben Salomia-n szent János egyháza van, holott 
mii templomának patrociniuma Mindenszentek, ám nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a község a török hódoltság végén teljesen elpusztult.“

CSALL. A tizedjegyzék ecclesia s. Regis Stephani-ját** Ortvay is 
Csall-lal azonosította. Pázmány jegyzékében szerepel, de okleveles ada
tunk templomáról nincs. 1823 óta nem is plébánia, mert ezt Csabragra 
helyezték s ennek patrociniuma most szent István.

DÁLMÁD. Egyházas helyként említik 1402-ben,*8“ egy 1423. évi 
adat szerint pedig ekkor kőből épült egyház állott benne.£3b A tizedjegy- 
zék szerint patrociniuma szent Pál s ez nem változott meg napjainkig.

DERZSENYE. 1480-ban Egyházasderzsenyei családot emlegetnek, 
ami nyilvánvalóvá teszi, hogy nem volt egyházi birtok.** Sem a tizedjegy
zékben, sem Pázmánynál nem szerepel s ma evangélikus templom áll 
benne. Minthogy a XVI. században is ismételten szerepel Egyházasder- 
zsenye,*5 temploma csak a XV. században épülhetett s a reformáció ide
jében a katolikusoktól elvették.

DOMINIK. A tizedjegyzékben szereplő Donninc kétségtelenül azo
nosítható vele, hiszen Dominik az esztergomi egyházmegye régi exemp- 
tionalis plébániája és Pázmány is így veszi fel jegyzékébe.

DRÉGELY. Plébánosát 1447-ben említik,** 1500-ban pedig ecclesia 
s. Elisabethae viduae-ról olvasunk.*7 A tizedjegyzékben két szent Erzsébet 
egyháza is szerepel. Az egyik kétségtelenül Drégely,*8 amelynek plébá-

18* Tizedjegyzék kiadás 220. 1. — Fényképmásolat 89. 1.
18 DL. 14928.
*° A fényképmásolatból (47. 1.) minden kétséget kizáróan Chib 

olvasható ki, míg a tizedkiadásban (188. 1.) Schib áll.
81 Hazai okmánytár IV. 28. 1.
*!* Fejér VI. 1. 169. 1.
** OL. Conscriptiones dicales, com. Hont. 1550-ben 7 porta, 1570-ben 

puszta, 1583-ban 3 porta volt.
88 Tizedjegyzék kiadás 185. 1.
*3* DL. 1089.
*ab DL. 11291.
84 Esztergomi kápt. lt. Capsa 40. fasc. 5. No. 5.
88 Esztergomi kápt. lt. Garamszentbenedeki konvent fasc. 25. no. 56
88 OL. Múzeumi It. Rumy cs. It. LVII/107.
87 Esztergomi kápt. lt. Garamszentbenedeki konvent proth. A. 

föl. 131.
88 A tizedjegyzék kiadása 185. 1.
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niája ma is szent Erzsébet egyháza. Drégely egyébként Pázmány jegy
zékében is előfordul.

EGEG. A sági prépostság birtoka, plébánosát 1337-ben említik elő
ször.”  Bennelévő szent Péter templomát 1489-ből ismerjük’0 s temploma 
védőszentje ma is szent Péter. A tizedben nevén szerepel.

GYARMAT. Egyike szintén a legkorábbi plébániáknak, mert plébáno
sát már 1291-ben említik.’1 A tizedben Germot néven szerepel s ez kétség
telenül a Pázmány-jegyzékben levő Érsek-, másként Füzesgyarmattal 
azonosítható.

GYERKI. Egyházáról 1350-ben tesznek említést,”  a tizedben nevén 
szerepel.

HEBECZ. 1526-ban kétségtelenül egyházashely,”  s a tizedjegyzék- 
ben szereplő ecclesia sancti Martini Chiebeck-et vele azonosíthatjuk. 
Ma puszta Deménd határában.

HODRUSBÁNYA. 1500-ban a Selmecbányái Szűz Mária plébá
nia filialisaként említik szent Miklós tiszteletére emelt kápolnáját.’4

HONT. Egyházáról nincs közelebbi tudomásunk, azonban a tized- 
jegyzékben levő Chout alatt minden valószínűség szerint Hontot érthe
tünk. Ortvay is egyházashelynek tartja, de ő Hono-val azonosította. Ez 
a Hono azonban a nógrádi főesperességben is megemlített Henthivel azo
nos, minthogy mindkettőnek Miklós nevű plébánosa van s a tizedjegy- 
zékbe utólag toldották be Honot.’4“ Egyébként Pázmány jegyzékében is 
szerepel.

INAM. Plébánosát 1291-ből ismerjük.”  A tizedjegyzékben Balog és 
Leszenye közt említett község”  Inámmal azonosítható, minthogy Inán) 
egyházának is szent György a patrociniuma. Pázmánynál nem fordul elő 
в Ortvay sem említi, mert a tizedjegyzékben Balog és Leszenye közt emlí
tett község nevét Priannak olvasta s Prian alatt Prandorfot, tehát Tót 
bakát értett.

KEMENCE. Plébánosát szintén korán, 1298-ban említik,’7 a tizedben 
nem fordul elő, hacsak a tizedben szereplő villa cruciferorum-ot nem azo
nosítjuk vele, Kemence ugyanis az esztergomi káptalan birtoka volt

KISKESZI. A tizedjegyzékben ecclesia s. Petri de Quessu-t Ortvay 
Kiskeszinek tartotta. Azonosítását elfogadhatjuk, minthogy Pázmány jegy
zékében is két Keszi nevű helység szerepel.

“ DL. 25803.
” DL. 19608.
’»Fejér: VI. 1. 169.
”  OL. Múzeumi törzsanyag, 1350 jan. 8.
”  OL. Múzeumi It. Kubinyi cs. lt. 1526. Kubinyi Ferenc végren

delete.
”  Esztergomi kápt. lt. Garamszentbenedeki konv. proth. B. föl. 193.
34“ Tizedjegyzék kiadás 187. 1. — Fényképmásolat 47. 1. Itt az 

utólagos bejegyzés tisztán kivehető.
“ Fejér VI. 1. 169. és Knauz: Monumenta ecclesiae Strigoniensis 

II. 285. 1.
”  A fényképmásolatból (46. 1.) a Prian-t kiolvasni nem lehet. Két

ségtelen azonban az . . . .  ám vagy . . . .  án végződés.
57 Knauz II. 452. — Anjoukon okmánytár V. 193.
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KŐVÁR. Szent Miklós tiszteletére emelt kápolnáját 1435-ben emlí
tik,38 1526-ban pedig kimondottan egyházzal bíró hely.39

KŐKESZI. Szent Márton hitvalló templomáról 1346-ban olvasunk,40 
a tizedjegyzék szerint Kukefu egyháza szintén Szent Márton tiszteletére 
van szentelve s filialisai Nyék és Coláim. Kőkeszi temploma ma is Szent 
Márton egyháza.41

KRAKO. A tizedjegyzékben szereplő Krakó lehet liontmegyei is, 
bár ez ebben az időben az oklevelek tanúsága szerint puszta volt.42

LEDÉNY. A tizedben Sipek és Teszér közt megemlített Legean 
nevű községgel azonosítható, 1306-ban, 1353-ban ugyanis egyaránt
Legen-nek nevezik a Lissoval és Szebellébbel határos községet.43 Páz
mány jegyzékében Legyen-ként szerepel.

LESZENYE. Plébánosát 1291-ben említik,44 a tized szerint patroei- 
niuma Szűz Mária s ez 600 év alatt sem változott meg.

LITVA. A tizedjegyzékben szereplő ecclesia s. Margarethae45 csak 
vele azonosítható, minthogy Szent Margit más liontmegyei templomnak 
nem védőszentje. Litva vára a középkorban jelentős szerepet töltött be 
s így minden valószínűség szerint egyliázashely volt, amint Pázmány 
is annak említi.

MAROS. A tizedben nevén szerepel,46 ősi exemptionalis plébánia s 
a marosiak 1324-től plébánosukat szabadon választhatták.47

MARÓT. Plébánosáról 1350-ben hallunk először,48 49 egyházashelyként 
azonban csak a XVI. században említik,40 egészen sajátságosán, a pilisi 
apátság birtokától Apát-Maróttól való megkülönböztetésre. A tizedjegy
zékben Morosti néven fordul elő.49a

NÁDASD. Szent István tiszteletére emelt kápolnájáról 1318-ból vau 
tudomásunk,50 a tizedjegyzékben nem szerepel,51 Pázmány mint plébániát 
említi. Állítólag 1430-tól védőszentje Szent Bertalan.52

NÉMETI. Szent Márton tiszteletére emelt parochiális templomát 
1495-ben említik,53 a tizedben is ecclesia s. Martini de Nempti-ként szerepel.

38 Fejér X. 6. 769.
39 OL. Múzeumi It. Kubinyi cs. lt. 1526. Kubinyi Ferenc végrendelete.
40 DL. 10157.
41 Cohum-ot azonosítani nem tudtuk. Minthogy a tizedjegyzék filiá- 

lisként említi, lehetséges, hogy nem is volt egyházas hely.
42 Craco praedium a megye nyugati határán feküdt. OL. Múzeumi 

lt. Simonyi cs. lt. 1324.
43 OL. Múzeumi lt. Forgách cs. lt. 1360. — Fejér IX. 2. 260.
«F ejér VI. 1. 169. és Knauz II. 285.
45 Tizedjegyzék kiadása 183. 1.
46 Tizedjegyzék kiadása 218. 1. — Fényképmásolat 88. 1. : ecclesia de 

Morosio prope Visegrad.
47 Fejér VIII. 2. 514. — Knauz III. 47.
48 OL. Múzeumi törzsanyag, 1350 jan. 8.
49 Egyházasmaroth: Esztergomi kápt. lt. Garamszentbenedeki konv. 

proth. A. föl. 182. — Egyházasmaróthi családra: u. o. proth. B. föl. 21.
49a Tizedjegyzék 222. 1. — Fényképmásolat 91. 1.
50 DL. 1921., 1926. — Fejér VI. 2. 96. —Knauz II. 750.
51 Plébániája csak később említtetik.
52 Schematismus eléri archidioecesis Strigoniesis, 1910. 46/ 1,
53 Esztergomi kápt. lt. Garamszentbenedeki konvent lt. Fasc. 33. no. 5.
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NYÉK. Parochiális temploma volt 1494-ben,54 plébánosa azonban 
már 1452-ben.55 A XVI. században többször előfordul az Egyházasnyék 
megjelölés s ekkor más nevén, Kosztoncza községként is szerepel.56 
A tizedben Kőkeszi filialisaként említik.

NYÉNYE. Papjáról már 1298-ban hallunk,57 de a tizedben nem tud
juk egy egyházzal sem azonosítani, Ortvaynál nem is szerepel. Pedig 
1366-tól kezdve sűrűn fordul elő az Egyházasnyénye megjelölés,.sőt Egy 
házasnyényei család is szerepel.58

ÖSÖD. 1321-ben már Simon és Judás apostolok tiszteletére emelt temp
lom állt benne, amely templomot 1328-ban ki is raboltak.59 A tizedben szereplő 
ecclesia s. Symonis-t azonosíthatjuk vele, bár mint plébánia Pázmánynál 
sem szerepel s sem Ortvaynál, sem Németliynél nem fordul elő.

PALÁST. Szent György egyházának földjét 1299-ben említik60 s 
templomának patrociniuma ma is Szent György. A tizedjegyzékben nevén 
szerepel.

PALOJTA. 1465-ben vásártartási joga Szent Márton püspök nap
jára engedélyeztetett61 62 s ma is Szent Márton temploma áll benne. A tized
jegyzékben levő ecclesia s. Micháelis de Palakta kétségtelenül mégis 
vele azonosítható, minthogy a középkorban nagyon gyakran hívták 
Palojtát Palakta-nak.92

PERESZLÉNY. Egyliázasnak nevezik már 1386-ban63 s minthogy 
sohasem volt egyházi birtok, jelzője templomra utal. A tizedjegyzékben 
szereplő ecclesia Sanctae Crucis-t vele azonosította már Ortvay is, hiszen 
templomának patrociniuma ma is szent Kereszt felmagasztaltatása.

PESZEK. Ortvay a tizedjegyzék Visaki-ját azonosította vele, ám 
megállapítását nem fogadhatjuk el. A tizedjegyzékben Visak-kal egy 
csoportban szerepelnek nem hontmegyei egyházak is, így a nyitramegyei 
Mocsonok.64 Visaki alatt minden valószínűség szerint a sasvári főespe- 
rességben fekvő Vicsap értendő, amelynek — mint a tizedjegyzékben levő 
Visaq-nak — patrociniuma szintén Mindenszentek.e4a A tizedjegyzék eccle
sia sancti Georgii de Pastek-je65 azonban Peszekkel azonosítható, mint
hogy Peszek Pázmány jegyzékében is szerepel.

PODLUZSÁNY. Nógrád megye határában fekvő hajdani község,

54 Esztergomi kápt. magánlevéltára Lad. 17. fasc. 1. no. 9.
55 OL. Múzeumi It. Rumy cs. lt. LVII/107.
59 Esztergomi káptalan magánlevéltára. Lad. 48. fasc. 2. no. 23.
57 Knauz II. 452.
58 Már 1405-ben: OL. Múzeumi lt. Kubinyi cs. lt. — Egyházasnyénye 

először 1366-ban: OL. Múzeumi törzsanyag 1366. okt. 30.
59 DL. 2054. — Knauz III. 5. — illetőleg DL.. 2507.
"Kubinyi: Diplomatarium Hontense. Budapest, 1888. 47. 1.
61 DL. 16227.
62 OL. Múzeumi törzsanyag. 1336 jan. 13. stb.
"Batthyány—Strattmann cs. kőszegi It. X. 104.
64 A tizedjegyzék 185. 1.: sorban: ecclesia s. Cozme et Damjani. . .  

sancti regis de Metri (Turcz)... Omnium Sanctorum de Visaki. . я. 
dementis de Mochonuk. — A fényképmásolatban (47. 1.) előbb jön Visaq 
s utána a Curt-nak olvasható helység.

64a Némethy i. m. 314. 1.
95 Tizedjegyzék kiadás 188. 1.

R egnum .
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ahol 1256-ban szent Erzsébet tiszteletére templomot építettek.66 A tized- 
jegyzékben Palojta után olvasható szent Erzsébet egyháza 6e” Podlu- 
zsánnyal azonosítható, habár Pázmány ezt a plébániát nem ismeri.

SIPEK. A Sypyth-i plébánost 1430-ban említik,67 a tizedben Sepis- 
ként fordul elő.

SZAKÁLLOS. A tizedjegyzékben Börzsöny mellett említett Sacalo 
vele azonosítható.68 69

SZALKA. Plébánosát 1484-ből ismerjük.68 A tizedjegyzékben nem 
szerepel, de Pázmány felvette jegyzékébe.

SZÁZD. A középkor végén egyházas hely volt,70 Pázmánynál is 
szerepel.

SZEBELLÉB. Vásártartási jogát 1421-ben szent Mihály napjára 
kapta71 s templomának védőszentje ma is szent Mihály.72 73 1233-ban már 
szabad papválasztási jogot nyert, e jogban még Korponát is megelőzve.78 
A tizedjegyzékben Zebeclip néven szerepel.

SZÉCSÉNKE. A tizedjegyzékben levő ecclesia s. Cozme et Dam- 
jani-t — minthogy megyénkben csupán egyetlen ilyen patrociniuinu 
község van — vele azonosíthatjuk. Pázmánynál Szelchen néven fordul 
elő, minthogy a XVI—XVII. században ez volt a község neve.74

SZEMERÉD. Egyházasszemerédről 1430-ban olvasunk,75 de a benne 
épült Mindenszentek templomát már 1425-ben említik.76 77 Plébánosáról elő
ször már 1350-ben történik említés.78 Ma Felsőszemeréden áll Mindenszen
tek temploma. A tizedben nevén említik.

SZENTANTAL. Megyénk egyik községe, amelynek patrocinium a 
neve. Minthogy már 1274-ben említik a községet,79 nyilvánvalóan egy
házának jóval régibbnek kell lennie.80 A tizedben nem szerepel s így 
Ortvay sem említi; a község templomának védőszentje ma Remete Szent 
Antal.

SZENTEGYED. Szentantallal együtt említik 1274-ben ecclesia

66 Knauz I. 434.
66-‘ Tizedjegyzék kiadása 188. 1.
67 OL. Múzeumi törzsanyag 1430. 63. sz.
68 Tizedjegyzék kiadása 220. 1. — Fényképmásolat 89. 1.
69 Esztergomi kápt. magánlevéltára. Lad. 35. fasc. 2. no. 12.
70 OL. Múzeumi It. Kubinyi cs. lt. 1526. Kubinyi Ferenc végrendelete.
71 Esztergomi kápt. magánlevéltára. Lad. 16. fasc. 1. no. 3.
,2Némethy i. m. 261. 1.
73 Knauz I. 349. — Még Korpona is csak 1244-ben kapta meg : Fejér 

IV. 1. 329.
74 Középkori neve Scebehleb (Knauz II. 234.), Zebekleb (Fejér 

ÍX. 2. 260.)
75 OL. Conscriptiones dicales 1564: Zewlchen, 1570: Selchen, 1623: 

Zeolchinke.
76 OL. Múzeumi lt. Kubinyi cs. lt.
77 DL. 37273. — Fejér X. 6. 769.
78 OL. Múzeumi törzsanyag 1350. jan. 8.
79 OL. Múzeumi törzsanyag 1274. 14. sz. Scent Antollo. A középkor 

végén itt dolgozott a híres M. S. mester. Rados Jenő: Magyar oltárok. 
Budapest, 1938. 36. 1.

80 Schwartz i. m. 186—187. 1. — Fekete Nagy: Településtörténet stb. 
i h. 423. 1.
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saneti Egidii-t.81 A község neve a XVI. század folyamán lett Illia, majd 
a legújabb időkben Illés.82 Sem a tizedjegyzékben, sem Pázmánynál, sem 
Ortvaynál nem fordul elő.

SZETE. A tizedjegyzékben szereplő Seci-t már Ortvay is vele azo
nosította s ezt mi is elfogadhatjuk, hiszen Pázmány jegyzékében is elő
fordul Szete.

SZOB. Egyike az esztergomi érsekség exemptionális plébániáinak és 
Így nagyon régi eredetűnek tarthatjuk. A tizedjegyzékben nem szerepel, 
azonban esetleg az ecclesia s. Ladislai de Curlo-t83 azonosíthatjuk vele, 
minthogy templomának védőszentje ma is Szent László.

SZÖLLÖS. A tizedjegyzékben Solus néven szerepel,84 Pázmánynál 
Szőllős néven. Újkori neve Pecsenicz,85 amelyet a múlt században változ
tattak Hontbessenyődre.

SZUD. Plébánosáról 1291-ben olvasunk,86 a tizedjegyzék „dietus 
Finta plebanus“-át azonosíthatnánk vele. Ortvay Chount-tal azonosította, 
de ez inkább Hont.

TERBEGECZ. 1425-ben olvassuk, hogy Péter és Pál apostolok tisz
teletére emelt templom állt a községben.87 Plébánosát 1447-ben emlí
tik.88 A tizedjegyzékben és kiadásában, sőt Pázmánynál is meglehetősen 
elferdítve áll a neve,89 de templomául Péter apostol egyháza van meg
jelölve s ő ma is a templom védőszentje.

TERJÉN. A tizedben nevén szerepel, Pázmány is felveszi jegy
zékébe.

TESMAG. 1422-ben már parochiális hely,90 de sem a tizedjegyzék
ben, sem Pázmány jegyzékében nem szerepel. Л XVII. század végén pusz
tának tüntetik fel az összeírások a sági prépostság eme birtokát.91

TESZÉR. Egyházas helyként említik már 1350-ben92 s 1307-ben 
Szent Mihály tiszteletére emelt templomáról is szólnak.93 Plébánosát 
1474-ből ismerjük,94 a tizedjegyzékben nevén említik a községet. Temp
loma ma evangélikus.

TÚR. A tizedjegyzékben nevén van felvéve s Pázmány jegyzéké
ben is megtaláljuk.

81 OL. Múzeumi törzsanyag 1274. 14. sz. „ecclesia saneti Egidii“.
82 OL. Conscriptiones dicales. com. Hont. 1542-ben Szentegyed, 

1550-ben és a következő összeírásokban: Illia.
83 Tizedjegyzék kiadás 188. 1.
84 Tizedjegyzék kiadás 229. 1. Fényképmásolat 94. 1.
86 OL. Conscr. die. com. Hont. Utoljára 1598-ban szerepel mint Szől

lős. Defterben azonban már 1553-ban előfordul a Pecsenicz név. (Velics— 
Kämmerer: Magyarországi török kincstári defterek. Budapest, 1899. II 
k. 125. 1.

86 Fejér VI. 1. 169. — Knauz II. 285.
87 DL. 37273. — Fejér X. 6. 769.
88 OL. Múzeumi lt. Ruiny cs. It. LVII/107.
89 Tizedjegyzék kiadás 185. 1.: Chrelchzer. — Pázmánynál: Cher- 

begecz. — Fényképmásolat 46. 1.: Trebekeq.
90DL. 11203.
91 OL. U. et C. 82/42. 1686-ban.
92 OL. Múzeumi törzsanyag 1350 szept. 12.
93 U. o. 1367 ápr. 6.
94 U. o. 1474. 35. sz.

2*
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VÁMOSMIKOLA. A tizedjegyzékben szereplő ecclesia s. Laurentii 
de Michela95 * nyilvánvalóan vele azonosítható. Némethy szerint temploma 
korábban tényleg Szent Lőrinc volt s csak újabban Mária Magdolna.“0

VISK. Mind a tizedjegyzékben, mind Pázmánynál előfordul.
ZAHORA. 1480-ban említik plébánosát.“7
ZOKOL. 1804-ben olvassuk hogy Fegyvernekpalugyna Zokol egy

ház földjén fekszik.97“ Fegyvernek középkori egyházáról más tudomásunk 
nincs, Pázmány sem ismeri.

ZSEMBER. Plébánosáról 1466-ban történik említés,98 a tizedjegy
zékben nevén szerepel.

E névsorhoz csupán három községet csatolhatunk, amelyek a ha
gyomány szerint régi eredetűek s Pázmány is ismeri őket, de templo
maikra semmiféle okleveles adat nem áll rendelkezésünkre: Rakoncát, 
Tölgyest és Viszokát."

Ha ezt a névsort összevetjük az Ortvay által közzétettel, 
akkor nem egy község nevét hiába keressük. Már az előadot
takban rámutattunk Ortvay tévedéseire. Most felsoroljuk azo
kat a községeket, amelyeket Ortvay egyházasoknak tartott, de 
megállapításait nem fogadhatjuk el.

BAGONYA. E község nevét Ortvay a tizedjegyzék Locano-Bocano- 
jával azonosította. Am Bagonya középkori egyházára semmiféle adatunk 
nincs. Igaz ugyan, hogy Locano-t nem tudjuk egy községgel sem azono
sítani, de amint láttuk, egész sor olyan község van, amelyek kétségtelen 
középkori egyházas helyek s a tizedjegyzék nem említi őket. Ezek vala
melyike lappanghat ebben az elferdített helységnévben.

BAJTA. A tizedjegyzék Boyg-ját azonosította Ortvay ezzel.'90 100 Ha 
a tizedjegyzéket alaposan tanulmányozzuk, rögtön megállapíthatjuk 
Ortvay tévedésének okát. A tizedjegyzékben az egyes községek nevei a 
főesperesség gyűjtőcíme alá foglaltatnak. Sokszor előfordul, hogy a főes- 
perességhez nem tartozó községeket is felsorolnak, tehát a gyűjtőcím 
nem mindig döntő valamely községnek az illető főesperessségben való 
fekvésére. Amikor a tizedjegyzék Csab-Palojta-Szent Erzsébet-egyliáza 
(Podluzsány) után a nagyszombati Szent Miklós egyházat említi,101 nyil-

95 Tizedjegyzék kiadás 189. 1.
90 Némethy i. m. 307. 1.
97 Esztergomi kápt. lt. Garamszentbenedeki konv. proth. A. föl. 219
°7» DL. 1667. — Fejér VIII. 7. 41.
98 DL. 16305.
99 E három községre vonatkozólag Némethy i. m. munkája egyetlen 

forrásunk: (11. 1.) Rakoncza-nak állítólag gót temploma volt, s ez a pro 
testánsok kezére került. Pázmánynál Rakoncza nem is szerepel. (290. 1.) 
Tölgyes-nél Pázmányra tud csupán hivatkozni. (317. 1.) Viszokán pedig 
szerinte már 1482-ben volt plébános.

100 A tizedjegyzék kiadásánál (188. 1.) ecclesia s. Thomae de Boyg 
A fényképmásolatból (47. 1.) Bozg. Bozyn-ra is gyanakodhatunk, Bazin- 
nak azonban ma Szent Tamás a patrociniuma.

101 Előtte említik „ecclesia s. Nicolai de Tirnavia“-t. Tizedjegyzék 
kiadás 188. 1.
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vánvalóan már nem a honti főesperességliez tartozó egyházat említ. 
Ezután említi a szóbanforgó Boyg egyházat, majd utána új gyűjtőcím 
jön: „archidiaconatus Untesis“. Nyilvánvalónak látszik, hogyha Boyg is 
Hontban feküdnék, akkor utána nem kellett volna kiírni a honti főes- 
peresség gyűjtőcímet. Ettől eltekintve Bajta középkori egyházáról nincs 
semmiféle tudomásunk.

DEMÉND. Ortvay a tizedjegyzék tévesen írt Domut—Donnink köz
ségét102 azonosította Deménddel. Tudjuk, hogy ez Domanik. Ám Páz
mánynál is szerepel Deménd, s hagyomány szerint is régi egyházas hely. 
A kérdést megoldja az a tény, hogy a község határában levő, a Deméndi 
család birtokát képező103 — ma puszta — Hebeczen egyház állott a közép
korban. A templom romjai ma is láthatók s még térképre is fel vannak 
véve. Ebből következik, hogy a középkorban a deméndi templom volta- 
képen Hebeczen volt s a deméndi és hebéczi plébánia azonos.

HIDVÉG. A tizedjegyzék ecclesia s. Martini de Chiebek-jét Ortvay 
vele azonosította. De az egyház alatt — mint kifejtettük — Ilebecz 
értendő.

HORVÁTI. Ortvay csak a tizedkiadást ismerve, az ott olvasható 
Sclanica Vata-t Horvátival azonosította. Ám ez kétségtelenül Sclauica 
Baca,103a vagyis Tótbaka. Horváti középkori egyházáról különben sincs 
tudomásunk s Pázmánynál sem fordul elő.

IPOLY-PÁSZTŐ. A tizedjegyzékben levő ecclesia s.Georgii de Pastek 
alatt Ortvay Pásztói értette. Habár Pásztó egyháza Pázmány előtt is 
ismeretes volt, Pastek alatt inkább Peszeket értünk s igy Pásztói — 
minthogy egyéb adatunk sincs egyházára — középkori egyházas helyként 
nem fogadjuk el.

KERESKÉNY. 1312-ben, mint királyi megbízott jár el Hont megyé
ben Chythyr nevű pap, Kyristus község plébánosa.104 Ortvay e Kyristus 
alatt érti Kereskényt.105 106 Csakhogy Kereskény középkori egyházáról 
nincs semmiféle tudomásunk, viszont Nográd megyének Honttal határos 
részén Kürt és Kürtös nevű helységek előfordulnak. Nyilvánvalóan ezek 
egyikével lesz azonos Kyristus.,

KISGYARMAT. A tizedjegyzék ecclesia s. Martini ját100 azonosí 
tóttá Ortvay ezzel a községgel. Csakhogy Kisgyarmat Pázmány jegyzé
kében sem szerepel s így valószínűbb, hogy ez az egyház Bélen állott

KIS-SARLÓ. Ortvay Curlo-val azonosította, amelyet mi inkább 
Szobnak vélnénk patrociniuma miatt.107 Minthogy Pázmány jegyzékében 
szerepel Kissarló, nem tarthatjuk kizártnak, hogy itt is volt a közép
korban egyház, csakhogy Bars megye keleti részében több Sallo, Sarló, 
Saro nevű helység van s ainig Bars megye középkori földrajza nem áll 
rendelkezésünkre, a hontmegyei Kissarló egyházát kétségtelennek nem 
tarthatjuk.

102 Tizedjegyzék kiadás 232. 1. — Fényképmásolat 96. 1.
1021419-től bizonyíthatóan a Deméndieké: OL. Táblai perek 4—188., 

4—3366. — Múzeumi lt. Berényi cs. lt. 1727—1737. cs.
юз* Tizedjegyzék kiadás 220. 1. és fényképmásolat 90. 1.
104 Anjoukori okmánytár I. 274. 1.
105 Ortvay i. m. 786. 1.
106 Tizedjegyzék kiadás 183. 1.
107 U. o. 188. 1.
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KIS-TUR. A már említett Visak község után szerepel a tizedjegy- 
zékben eeclesia s. Regis de Metri (Turcz), valójában „Curt“.108 109 Amint 
megállapítottuk, Visak nem hontmegyei község, tehát közte és Moesonok 
között említést nyert „Curt“ sem lehet az. Minden valószínűség szerint 
a pozsonyi föesperesség területén fekvő Kürttel azonosítható. Igaz 
ugyan, hogy ennek patrociniuma Szent István első vértanú, csakhogy a 
község a XVI. században protestáns kézre került108 s az ellenreformáció 
idején lett ismét katolikussá. Ügy látszik, ekkor már csak Szent István 
nevére emlékeztek s így változott meg a patroeinium.

KÖVESD. A tizedjegyzék eeclesia s. Michaelis-ét azonosította Ort- 
vay vele, azon az alapon, hogy Kövesd Pázmány szerint az esztergomi 
érsekség régi exemptionális plébániája. Csakhogy Ortvay téves magya
rázata onnan eredt, hogy nem vette következetesen figyelembe azt, hogy 
— amint már említettük — a honti és liptói föesperesség még Pázmány 
idejében ie együvé tartoztak. A tizedjegyzékben egész sor egyház említ- 
tetik helymegjelölés nélkül, mint a honti föesperesség egyházai.110 Ezek 
közül az elsőt — Mindenszentek egyházát — már Ortvay is a liptói Hibbé- 
vel azonosította. A következőt — Keresztelő Szent János egyházát — 
azonban már Ortvay, minthogy a tizedjegyzék Liptószentivánt külön is 
említi, Hontban kereste, holott Liptóban Szentivánon kívül más község
nek is patrociniuma Szent János, így Oszadának is. Hasonlóképen Szent- 
mihály, Szentandrás (valószínűleg Csorba), Szentgyörgy (valószínűleg 
Bobrócz) és Szentmiklós igen régi liptói egyházas helyek s ezeket Ort
vay nem ismeri.111 Hasonlóképen valószínűnek tarthatjuk, hogy a tized
jegyzékben egész más helyen említett eeclesia s. Catherinae112 szintén 
liptói s talán Kvacsánnal azonos.112“ E kérdésben is akkor dönthetünk tel
jes bizonyossággal, ha Liptó megye középkori egyházi földrajza ismere
tes lesz.

LEDÉNY. A tizedjegyzék Ludan-ját ezzel azonosította Ortvay, 
azonban inkább a barsmegyei Vámosladányt érthetjük alatta. Habár Páz
mány egy hontmegyei Ludányt említ, ez feküdhetett Bars megyében, hi
szen a megye és a főesperességi határ nem okvetlenül esett egybe, hiszen 
a hontmegyei Zsembert Pázmány barsi főesperességben fekvőnek jelöli.

SZETE. Ortvay szerint itt monostor volt.113 Valójában Gecsón volt 
a középkorban monostor, hiszen Szete egyházát maga Ortvay is a tized
jegyzék Seci-jével azonosította.

ZEBEGÉNY. Ortvay Rupp nyomán114 a hontmegyei Zebegónyben 
hajdani bencés kolostort állapított meg. Az újabb kutatások minden két
séget kizáróan megállapították, hogy ez a bencés kolostor Pécsvárad kö
zelében feküdt.115

108 L. 64. jegyzetet.
109Némethy: i. m. 146. 1.
110 Tizedjegyzék kiadás 197. 1.
111 Ortvay i. m. 48/49. 1. — Némethy: i. m. Szentmihály 373. 1., Bob

rócz 833. 1., Szentmiklós 374. 1.
112 Tizedjegyzék kiadása 183. 1.
112a Némethy i. m. 368. 1.
113 Ortvay i. m. 786. 1.
114 Ortvay i. m. 786. 1. — Rupp: Magyarország helyrajzi története, 

főtekintettel az egyházi intézetekre, I. kötet. Pest, 1870. 210. 1.
115 Pannonhalmi rendtörténet XII/B. kötet. 348—351. 1.
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Ha már most az elmondottakat térképre vetítve vizsgál
juk, akkor arra a megállapításra jutunk, hogy az egyházas- 
helyek — miként a megye középkori lakott helyei, főként a 
folyók, az Ipoly, a Korpona és a Selmec völgyében helyezkedtek 
el. A megye keleti részén, a hegyek között a falvak jobbára az 
újkorban települnek, délen a Börzsöny összefüggő hegysége 
nem nyújt településre alkalmas helyet. Feltűnő tehát csupán 
a megye nyugati részének, a Garam lapályának gyér egyházas 
községei, amit csupán úgy magyarázhatunk, hogy itt a liivök 
szükségleteit Bars keleti részén fekvő plébániák látták el. Ha 
e képhez még hozzávesszük azt, hogy az egyházashelyek 
negyedrésze egyházi birtokon feküdt, akkor megállapíthatjuk, 
hogy az egyházi birtok templomépítöi tevékenysége nem szár
nyalta túl a magánbirtokosok hasonló tevékenységét Talán 
örökre megoldhatatlan probléma marad azonban az, vájjon 
az egyházi birtokokon előbb létesültek-e plébániák, vagyis az 
egyházi birtok példáját követték-e a magánbirtokosok? Mint
hogy az 1770. évben összeírt 183 község közül igen sok azo
nos nevű, kettős (Alsó-Felső, Nagy, Kis) község, amelyek csak 
az újkorban különültek el s számos újkori település van köz
tük; nyugodtan megállapítható, hogy az 1526-ban fennállott 
66 egyházas hely megközelítőleg azt jelenti; a megye középkori 
falvainak majdnem minden másodikában állott Isten-háza. Ez 
pedig feltétlenül alapja lehetett a vallásos életnek. Kétségtelen 
ugyanis, hogy a bányavárosok, valamint a kolostorok messze 
környékre kisugárzói voltak a vallásos szellemnek. S ba az 
egyházas helyek munkájához hozzávesszük ezt a tevékeny
séget, akkor megállapíthatjuk, hogy megyénk lakosai a közép
korban bőven rendelkeztek vallásos életük elmélyítésére szol
gáló lehetőségekkel.



В  alanyi G y ö rg y  :

Kísérletek a magyar piaristák 
megtelepítésére Horvátországban.

А XVIII. század a magyar piaristaság történetének fény
kora. Erre az időre esik rohamos elterjedése és begy.ökérzése 
a magyar társadalomba. Míg történetének első félszázadában 
csak a Felvidéken: Podolinban, Privigyén, Breznóbányán, 
Pozsonyszentgyörgyön és Nyitrán tudott gyökeret verni, az 
utolsó nemzeti felkelés lezajlása után a Dunántúl és a Nagy
alföld színmagyar tájai is megnyíltak előtte. A török rabigából 
felszabadult mezővárosok, melyeket a hosszú ideig tartó elnyo
más nemcsak anyagi, hanem kulturális javaikból is kiforgatott, 
kapva-kaptak Kalazanci Szent József egyszerű és igénytelen 
fiain, akik sokszor nevetségesen csekély alapítványaik fejében 
egész munkarejiiket a magyar művelődés szolgálatába állí
tották.

Így keltek életre gyors egymásutánban a veszprémi 
(1711), váci (1714), kecskeméti (1714), besztercei (1717), pesti 
(1717), debreceni (1719), korponai (1720), szegedi (17210), 
nagykárolyi (1725), rózsahegyi (1729), máramarosszigeti 
(1780), kisszebeni (1789), magyaróvári (1739), medgyesi 
(1741), szentannai (1750), szempci (1763), kalocsai (1765), 
tatai (1765), nagykanizsai (1765), kolozsvári (1776), kőszegi 
(1776), Selmecbányái (1776), trencséni (1776) kollégiumok és 
iskolák. Alapítóik között találunk koronás királyokat 
(I. Lipót, III. Károly, Mária Terézia), főpapokat (Szelepcsé- 
nyi György, Mattyasovszky László, Volkra Ottó, Kollonies 
Zsigmond, Batthyány József, Bakó János, Olasz Pál), előkelő 
föurakat (Lubomirski Szaniszló, Koháry István, Károlyi Sán
dor, Batthyány Lajos, Esterházy Ferenc és Miklós), egyszerű 
nemeseket (Bibics Jakab), katonákat (Steinville István, Des- 
sewffy István), tisztviselőket (Zsidanics István, Csatári Nagy 
János), városi közületeket (Pest, Szeged), de találunk egy
szerű jámbor lelkeket is, mint a tokaji házat alapító Pikóczy 
Eleonórát, aki eredetileg török földön született és a mohame
dán vallásban nevelkedett és csak később hasonult át jó ma
gyar asszonnyá és hívő keresztény nővé.

Az elfogadott és gyakorlatilag is megvalósítóit alapít
ványok mellett meglehetősen nagy azoknak száma is, melyek
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valamilyen okból nem jutottak el a megvalósulás küszöbéig. 
Ezeknek a meddő próbálkozásoknak szintén megvan a maguk 
történeti jelentősége. Mert, ha többet nem, annyit mindenesetre 
bizonyítanak, hogy a piaristarend valóban népszerűségnek és 
közkedveltségnek örvendett. Különben nem törték volna ma
gukat utána jelentéktelen városkák és idegennyelvü, sokszor 
idegen vallású helységek.

A meddő megtelepítési kísérletek kudarcát rendszerint 
két ok idézte elő: az alapítók részéről a felajánlott alapítványi 
tőkék elégtelensége, a rend részéről pedig a megfelelő számú 
ember hiánya. Gyakran megtörtént, hogy a mecénás szerepére 
pályázó városok és magánosok akarták ugyan a kitűzött célt, 
de a vele járó áldozatot már nem voltak hajlandók vállalni. 
Pl. a kismartoniak 1738-ban a plébániai jövedelmeket ajánlot
ták fel iskolaalapítás céljára. Mikor azonban Kubránszky 
László rendfönök megmagyarázta nekik, hogy az iskolanyi
táshoz állandó alapítvány, rendház és iskolaépület is szük
séges, siettek kitörülközni azzal, hogy ők annyira meg van
nak terhelve adóssággal, hogy lehetetlen újabb terhet vállal- 
niok. Legfeljebb arra voltak hajlandók vállalkozni, hogy alka
lomadtán majd jótevőket keresnek az okvetlenül szükséges 
épületek megépítésére. így természetesen semmi sem lett a meg
telepedésből.

Az alapítványok elégtelenségénél még gyakoribb ok volt 
az akut emberhiány. És ezen nincs mit csodálkoznunk; ez 
természetes folyománya volt a terjeszkedés gyors ütemének. 
Hiszen volt esztendő, amelyikben három új iskola vezetését 
vette át a rend; érthető, hogy ilyen lázas ütem mellett nem 
jutott mindenhová ember. Mert bármennyire kielégítő volt a 
rendi utánpótlás, az elöljáróknak a növendékek felvételében 
és megrostálásában mindig tekintettel kellett lenni ök a rendel
kezésükre álló anyagi eszközök szerénységére. így a növendék
nevelés mindig utána kullogott a rohamos terjeszkedésnek: 
mindig kevesebb volt az ember, mint amennyit a felajánlott 
kollégiumokban és iskolákban el lehetett volna helyezni. Nem 
maradt tehát más megoldás, mint hogy válogatással fogadják 
az ajánlatokat és csak azokat fogadják el közülük, melyek em
beri számítás szerint kielégítőknek látszottak, a kevésbbé ki
elégítőket ellenben visszautasítsák.

A meghiúsult kísérletek közül a XVIII. századból a szo
rosan vett magyar királyság területéről a következőkről van 
tudomásunk: 1738-ra esik a már említett kismartoni próbálko
zás; 1743-ban gróf Batthyány Ádám Pinlcafön tervezte egy
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piarista kollégium felállítását; 1749-ben Körmöcbánya és Új
vidék; 1752-ben Késmárk; 1753-ban Újbánya; 1763-ban és 
1768-ban megint Körmöcbánya; 1769-ben Újvidék; 1773-ban 
Szabadka tett kísérletet a piarista rend megtelepítésére, de 
mindegyik kísérlet eredménytelen maradt. 1774-ben Galgóczy 
János Rimaszombaton kísérletezett alapítással, de az anyagi 
eszközök elégtelensége miatt szintén eredménytelenül.1

A meddő kísérletek közt feltűnően nagy számmal szere
pelnek a horvát-szlavonországiak. És minden bizonnyal ezek 
sikertelenségét van legtöbb okunk sajnálni. Néni kétséges 
ugyanis, hogy a horvát—magyar viszony egészen másként 
alakult volna, ha a múlt század harmincas-negyvem s éveinek 
hangadó horvát és szerb intelligenciája Zágrábban, Varasdon, 
Kaproncán, Eszéken vagy Rumán magyar vagy legalább ma
gyar szellemi közösségben pallérozódott horvát paristák keze 
alatt nevelődött volna. Valószínű, hogy abban az esetben 
mind a két részről sok fájdalmas csalódás elmaradt volna.

A horvátországi közületek közül legkorábban a belovár- 
körösmegyei Kapronca (Koprivnica) kísérelte meg a magyar 
piaristák letelepítését. A dolog azzal kezdődött, hogy Igercsich 
Gergely kaproncai plébános végrendeletében egész vagyonát 
egyházi célokra hagyta. A közelebbi célt azonban nem jelölte 
meg; csak nagy általánosságban említett három lehetőséget: 
oltáralapítvány létesítését, egy új kápláni állás szervezését s 
végül a piarista atyák kaproncai megtelepítését. Az alapítvány 
rendeltetését végső fokon báró Klobusiczky Ferenc zágrábi 
püspöknek kellett eldöntenie.2

Igercsich plébános még életében bizalmas barátját, Hege- 
dich Mátyás kaproncai szenátort bízta meg végrendeletének 
végrehajtásával. Ez azért volt fontos körülmény, mivel Hege- 
dich már előbb is összeköttetésben állott a veszprémi piaristák
kal. Lehet, hogy maga is piarista tanítvány volt. Annyi bizo
nyos, hogy 1747-ben személyesen megfordult a veszprémi rend
házban és már akkor említést tett barátja végrendeletéről. Ami
kor pedig Igercsich 1749. vége felé meghalt, mint végrendeleti 
végrehajtó hivatalosan is értesítette a kollégiumot a gondjaira 
bízott végrendelet piarista vonatkozásáról. Mint a pia
rista ügy barátja, érthetöleg minden igyekezetével azon volt, 
hogy az egész örökséget a piaristák kezére juttassa. 1749.

1 Fundationes meditatae. Fase. I—X. A kegyestanitórend budapesti 
központi levéltárában. (Ezentúl B.)

2 Hegedich M. levele 1749. dec. 12. Fund. med. fase. V. B.
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december 12-én kelt levelében váltig biztatta az atyákat, hogy 
haladéktalanul lépjenek érintkezésbe Ztepanics Ádám zágrábi 
kanonokkal és kérjék tőle a végrendelet hivatalos másolatának 
kiszolgáltatását. Egyúttal arra is nógatta őket, hogy valamelyi
kük jöjjön minél előbb Kaproncára helyszíni szemlére és a 
megtelepítési akció megindítására. Hogy nagyobb kedvre han
golja őket, megemlítette, hogy barátja temetése alkalmával 
egyes szomszédos plébánosok önként 60—80 forintos adomá
nyokat ajánlottak meg a létesítendő kollégium céljaira; ömaga 
szegénységéhez képest száz rajnai forint fizetésére kötelezte 
magát, s a végén annak a reményének adott kifejezést, hogy a 
szomszédság nemes urai és mágnásai követni fogják példáját.3

Hegedich szenátor levelének azonban egyelőre nem volt 
foganatja. Az akkori veszprémi házfönök, Bobrovniczky Lázár 
beteges és törődött ember volt; restéit bajlódni a bizonytalan
nak látszó üggyel. Egyszerűen félretette tehát Hegedich leve
lét; még csak nem is válaszolt rája. így évek múltak évek után 
a nélkül, hogy csak egy lépéssel is előbbre jutott volna az ügy. 
Közben az örökség szépen elúszott. Az új plébános ugyanis, 
Ztepanics György, Ádám kanonok öccse, kitűnő zágrábi össze
köttetéseivel keresztül tudta vinni, hogy az Igei\ sich-féle 
hagyatékot a maga egészében egy új kápláni állás szervezé
sére fordították. így a piarista megtelepedés kérdése egvidöre 
egészen lekerült a napirendről.4

Újabb fordulat csak akkor állott be a holt pontra jutott 
kérdésben, mikor az elhalt Bobrovniczky örökébe Káesor 
Keresztély lépett. (1751. okt. 25.) Az új házfőnök élénk szel
lemű, minden iránt érdeklődő és rendkívül mozgékony ember 
volt. Akkor már meglehetősen nagy rendi múlt állott mögötte. 
Mint medgyesi és nagykárolyi házfönök, de különösen mint 
Nemcsényi rendfönök titkára rengeteg emberrel jutott érint
kezésbe és nagy élettapasztalásra tett szert. Mint veszprémi 
házfönök sem pihent; egyfelől a rendház jogainak megvédé
séért késhegyig menő harcot folytatott a hatalmas Bíró Márton 
püspökkel, másfelöl a história domusban igen részletes, kor- 
történetileg is érdekes és színes képet rajzolt kilencéves vesz
prémi házfönökségéröl.5

Káesor elődjének írásai közt keresgélve csakhamar

3U. o.
4 Hegedich M. levele 1753. ápr. 24. B.
5 Káesor élet- és jellemrajzát megírta Friedreich E. : Káesor Kérész- 

tély élete. Budapest, 1909.
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rábukkant Hegedich válasz nélkül maradt levelére. A levél 
egyszerre felgyújtotta képzeletét; mint vállalkozószellemü 
ember és mint lelkes piarista egyaránt azt olvasta ki belőle, 
hogy keresve sem találhatna jobb alkalmat rendjének tovább
terjesztésére. Sietett tehát felvenni az érintkezést Hegedich 
szenátorral, aki közben már egészen elvesztette bizalmát a 
megtelepítés sikerében. Előbb 1753. március 13-án, majd egy 
hónappal rá, április 13-án bejelentette nála a rend igényét az 
Igercsich-féle örökségre, s egyúttal jelentette készségét a meg
telepítés folyamatba helyezésére. Ugyancsak április 13-án a 
város vezetőségének is írt őz ügyben.6

A válaszok hamar megérkeztek, de nem voltak biztatók. 
Hegedich őszintén megírta, hogy ö és barátja, Bratics Mátyás 
minden befolyásukat latba vetik ugyan a városnál, de sok ered
ményt nem lehet várni. Az Igercsich-féle örökség megkapásáról 
Ztepanics plébános életében szó sem lehet. A várostól, nagy 
szegénysége miatt, szintén nincs mit várni. A jóakarat és a 
lelkesedés megvan, de a nincsenböl senki sem tud mit adni. Nincs 
tehát más mód, mint magánosok adományaira hagyatkozni. 
Ebből a szempontból nagyon kívánatos volna, ha Keresztély 
atya minél előbb Kaproncára jönne; részben azért, hogy a 
maga szemével nézzen utána a dolgoknak, részben, hogy tár
gyaljon az illetékes hatóságokkal és magánfelekkel.7 Még 
reménytelenebbül hangzott a város felelete; kiderült belőle, 
hogy egyelőre csak két biztos alapra lehet számítani: Hege
dich száz forintjára és arra a százötven körmöci aranyra és 
telekre, melyet Bratics Mátyás 1753. február 29-én (sic) kelt 
levelében megtelepedése esetére újból felajánlott a rendnek.8 
A maga részéről semmit sem ígért a város; legfeljebb vendég
szeretetét arra az esetre, ha az atyák valóban saját szemük
kel óhajtanának utána nézni a dolgoknak.9

Kácsor Keresztély azonban nem volt az az ember, aki 
könnyen meghátrált volna az akadályok előtt. Elhatározta, 
hogy, ha egyszer rálépett, végére jár az útnak. Mindenekelőtt 
megbízható áttekintést akart szerezni a dolgok állásáról. 
A kaproncai útra annál könnyebben elszánta magát, mivel 
Hegedich 1754. február 6-án kelt levelében megígérte neki, hogy 
április 20. felé érte jön Veszprémbe és magával viszi. 1754.

6 Hegedich M. levele 1753. ápr. 24. B. A kaproncai magisztrátus 
levele 1753. ápr. 25. U. o.

7 Hegedich M. levele 1753. ápr. 24. B.
8 Bratics M. levele 1753. íebr. 29. (sic) B.
9 A kaproncai magisztrátus levele 1753. ápr. 25. B. '
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április 18-án megírta tehát a városi tanácsnak, hogy legköze
lebb ellátogat Kaproncára és személyesen néz utána az Iger- 
csich-féle hagyaték ügyének; erre való tekintettel kérte a taná
csot, hogy mindenről teljes és kimerítő felvilágosítást adjon 
neki, ne inter Sacrum et Saxum, his ignoratis, haeremnus. Egy
ben kifejezést adott abbeli reményének is, hogy a nemes 
magisztrátus és a többi polgár urak megfelelő adományokkal 
szintén gyarapítani fogják egykori plébánosuk alapítványát.10

Ez alkalommal a városi tanács is jobban megemberelte 
magát. Most is hangoztatta ugyan a Hegedich- és Bratics-féle 
ajánlatok elégtelenségét, de vigasztalásképpen hozzátette, hogy 
tehetségéhez képest a város és polgársága is hozzá fog járulni 
az alapítványhoz; általában ígérte, hogy semmit sem fog elmu
lasztani, amit módjában van megtenni.11

Keresztély atya már minden előkészületet megtett a nagy 
útra, mikor Hegedich újabb levéjben jelentette, hogy széna- 
hiány miatt csak egy hónappal később tud indulni.12 így ápri
lis vége helyett május 22-én délután 5 óratájban vonult be 
Veszprémbe. A rendházban, mint könnyen elgondolható, nagy 
szeretettel és szívességgel fogadták s két napon át, lenet mon
dani, tejben-vajban fürösztötték. A visszaindulás napjául közös 
megegyezéssel május 24-ét tűzték ki. Kácsor Emerieh Vince 
atyát, a szónoklattan tanárát vette maga mellé társul.

Útjuk azonban mindjárt az elején baljóslatú jellel indult. 
Estére ugyanis Fokszabadiba érkeztek. Miután a bírónál 
illendő tisztességgel megvacsoráztak, éjjelre a teljesen üresen 
álló plébániai épületben vonták meg magukat. Mivel az idő 
nagyon kellemes és enyhe volt, elhatározták, hogy kint az 
udvaron szabad ég alatt alusszák át az éjtszakát. Közben azon
ban megfordult az idő; éjféltájban heves vihar támadt nagy 
záporral. Argonautáink akarva nem akarva kénytelenek vol
tak fedél alá húzódni. Szerencsétlen kocsisuk azonban, aki 
éppen a kút mellett választotta meg fekvőhelyét, az álomtól 
félig bódultán neki ment a kútnak és fejjel lefelé belebukott. 
Még szerencse volt, hogy a kút széles nyílású volt s vize nem 
haladta meg a rendes ember magasságát. így a szerencsétlen fló- 
tás hamarosan felszínre került és elkezdett éktelenül kiabálni. 
A többiek azonnal segítségére siettek, de bizony órákba telt, 
míg nagy üggyel-bajjal ki tudták húzni. Szegény feje annyira

10 História domus Yesprimiensis. I. 65. 1.
11A kaproncai magisztrátus levele 1754. febr. 7. B.
12 Hegedich M. levele 1754. ápr. 20. B.
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megrémült a hirtelen jött veszedelemtől, hogy utána napokon 
át szavát sem lehetett venni.13

A rossz csillagzat alatt indult út rosszul is végződött. 
A kaproncai urak külsőleg nagy tisztességgel fogadták a két 
piarista atyát, igyekeztek mindenben kedvükre lenni, de a 
dolog lényegét illetőleg mereven elzárkóztak minden enged
mény elöl. Kácsor már előzőleg, valószínűleg még Veszprém
ben írásba foglalta a rend kívánalmait. Nevezetesen tudni 
akarta, mennyit ér a gyakorlatban Hegedich és Bratics kilá
tásba helyezett alapítványa? mivel szándékozik a város hoz
zájárulni a tervezett alapításhoz? lehet-e rá számítani, hogy 
magára vállalja az emelendő épületek karbantartását, javítá
sát, esetleg megbövítését s ha igen, mennyi időre? hajlandó-e 
más városok példájára mentesíteni a rendház fekvöségeit, 
földjeit, kertjeit, kaszálóit, szoléit és épületeit mindennemű 
adótól és tehertől? hajlandó-e a városi erdő szabad használatát 
biztosítani s ha nem, hány kocsi, illetve öl fát ajánl meg egy 
esztendőre? hajlandó-e a piac közepén álló Szent Florián-temp- 
lomot teljes felszerelésével, szent edényeivel, egyházi ruháival, 
oltáraival, képeivel, szobraival, harangjaival és mindennemű 
szükséges berendezésével a rend használatára bocsátani? haj
landó-e latba vetni befolyását, hogy a tervezett kollégium minél 
előbb egyházi és világi jóváhagyást nyerjen? s végül haj- 
landó-e megígérni, hogy nemcsak az ottani generalátusnál, 
hanem a zágrábi püspökségnél és káptalannál, úgyszintén a 
horvát királyság karainál és rendéinél minden erejével közre
hat abban az irányban, hogy a kaproncai piarista kollégium 
és iskola minél előbb lábra álljon?14

Kácsor promemoriája szolgált alapjául a május 29-én 
tartott döntő tanácskozásnak, melyen a város egész magisztrá
tusa megjelent. A tanácskozáson mindenekelőtt, a már valóban 
megajánlott alapítványokat vették számba. Kiderült, hogy 
Hegedich Mátyás 150 rajnai forintján — eredetileg csak 100-ról 
volt szó — és Bratics Mátyás 150 körmöci aranyán, némi kis 
szántóföldjén és halastaván kívül még a következő jótevők 
ajánlottak fel kisebb-nagyobb összegeket: Kengyel Ferenc, a 
varasdi generalátus gyalogoskapitánya 100, Pénzes Ferenc 
misealapítvány formájában 200, szabad adomány formájában 
pedig 100, Tokay Mihály városi hites jegyző, a tanácskozásról 
felvett jegyzőkönyv vezetője 200 forintot, Svagel Mátyás város-

ls Hist. dom. Vespr. I. 66. 1.
14 A rendi kívánságok összefoglalása két példányban is mogvan. B.
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bíró borban, búzában és más élelmiszerekben 100 forint érté
ket s végül Kovachics Jakab városkapitány hálából a maga 
neveltetéséért és Mátyás fia leendő oktatásáért 50 forintot. 
Később, úgylátszik, még más ajánlatok is érkeztek be, mert 
Kácsor beszámolójában 1600 forint készpénzt említ. Az ingat
lanokban történt megajánlások még siralmasabbak voltak; 
Kácsor szerint olyan keveset ajánlottak meg, hogy az egyetlen 
rendtag tisztességes eltartására is kevés lett volna.

Ezért a siralmas eredményért elsősorban a város rideg 
magatartását kell okolnunk. A magisztrátus ugyanis február 
7-én tett ígéretével ellentétben következetesen kitért minden 
komolyabb áldozat vállalása elöl. Az egyetlen áldozat, aminek 
meghozatalára késznek nyilatkozott, a városi vendégfogadó 
felajánlása volt iskola céljára; de ezt is csak ideiglenesen, arra 
az időre ajánlotta fel, amíg idegen jótevők bőkezűségéből és 
anyagi támogatásával sikerül alkalmasabb helyen és céljának 
jobban megfelelő iskolahelyiséget emelni. Ellenben a rendház 
megépítésére, karbantartására és birtokainak adómentesítésére 
vonatkozó kívánalmakat a legmerevebben elutasította, még az 
egyházi és világi hatóságok jóváhagyásának megszerzését sem 
ígérte meg; nagykegyesen mindössze annyit Ígért, hogy, ha 
majd az atyák kijárják a megerősítést, a magisztrátus nem fog 
ellene semmit tenni. A Szent Flórián-templomra vonatkozó 
érdemleges felelet elöl pedig azzal a különös megokolással 
tért ki, hogy az engedély megadása nem tőle, hanem a helyi 
plébánostól függ.15

Ezzel tulajdonképpen be is fejeződött az érdemleges tár
gyalás. Hiszen látni való volt, hogy az elérendő cél és a való
ság közt áthidalhatatlan ür tátong. Kácsor azonban iigy gon
dolta, hogy, ha már egyszer rászánta magát a nagy útra, egy 
lehetőséget sem szabad kihasználatlanul hagynia. Ezért a pol
gári hatóságok után a katonai parancsnokságoknál, nevezete 
sen a kaproncai generalátusnál próbált szerencsét. Itt azonban 
azzal fogadták, hogy elkésett, mert őfelsége már kinevezte a 
horvát katonagyerekek nevelésére létesített alapítvány taná
rait. Ha csak egy hónappal előbb jött volna, talán keresztül 
lehetett volna vinni, hogy őfelsége a generalátus kérésére Kap- 
roncára helyezte volna az alapítványt s vezetését a piaristákra 
bízta volna. Legalább gróf Pettáczy Benvenut parancsnokló 
tábornok leghatározottabban így állította.18

15 A magisztrátus észrevételei két különböző kéz Írásában 3 pél
dányban maradtak reánk. B.

16 Hist. dom. Vespr. I. 66. 1.
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Keresztély atya erre Zágrábba ment és alázatos folya
modványban kérte a tanácskozásra egybesereglett karoktól és 
rendektől a kaproncai alapítás tető alá juttatását. De itt sem 
volt szerencsés; a karok és rendek az ország szegénységére 
való utalással szintén megtagadták kérésének teljesítését.17 
Ezután már igazán nem volt más hátra, mint dolgavégezetlen 
visszatérni Veszprémbe. Június 5-én búcsúzott el kaproncai 
barátaitól s 7-én éjfélre már otthon volt. Utána részletesen 
beszámolt Nemcsényi rendfönöknek a balul végződött kirán
dulásról. A provinciális mindenben igazat adott egykori titká
rának s maga is azon a véleményen volt, hogy a történtek után 
nem érdemes egy lépést sem tenni a dolog további erőlte
tésére.18

Kácsor azonban másként ítélte meg a helyzetet. Derülátó 
természetének megfelelően még mindig nem látta végleg elve 
szettnek az ügyet. Ügylátszik, kaproncai barátai is biztatták. 
Legalább 1755. március 15-én Tokay Mihály jegyzőhöz, Klo- 
bucsári aljegyzőhöz és Bratics Mátyáshoz intézett külön-külön 
leveléből ezt lehet kivenni; dicséri őket kitartásukért és váltig 
biztatja, hogy csak üssék a vasat.19

De ezek a levelek már csak befejező akkordjai vol
tak egy rosszul indult és rossz végre jutott ügynek. 
A kudarc legfőbb okát abban kell látnunk, hogy a megtele
pítés tervének Kaproncán nem volt megfelelő tekintélyű, erköl
csi és anyagi súlyú pártja. Hegedich, Bratics és Tokay lelkes 
és áldozatkész emberek voltak ugyan, de sem elegendő tekin
télyük, sem pedig elegendő anyagi erejük nem volt hozzá, hogy 
polgártársaikat magukkal ragadják és a szükséges áldozatok 
vállalására tüzeljék.

Még jóformán el sem simultak a kaproncai ügy utórez
gései, mikor a szerémmegyei Rumán újabb piarista kollégium 
alapításának terve merült fel. A dolog egészen reménytkeltöen 
indult: báró Pejacsevich Sándor Márk szerémi főispán 1762. 
január 9-én kelt végrendeletében 15.000 forintot hagyott örö
kösére, báró Pejacsevich Józsefre azzal a meghagyással, hogy 
építtessen rajta iskolát a rumai és illoki uradalmak római és 
görög katolikus gyermekeinek oktatására. Az örökhagyó szán
déka megvalósítása fölött való őrködéssel Szerém vármegye 
magisztrátusát és a kalocsai föegyházmegyét bízta meg.

17 U. o.
18 U. o.
18 Kácsor K. levelei 1755. márc. 15. B.
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A megye 1762. július 9-én tartott illoki közgyűlésén tudomásul 
vette a megtisztelő megbízást és mindjárt egy szíikebbkörü 
bizottságot küldött ki az alapítás tervének elkészítésére és a 
vele kapcsolatos kérdések megbeszélésére.20

A bizottság, melynek élére maga az alispán állott, nagyon 
lelkiismeretesen fogta fel dolgát és minden elismerést meg
érdemlő munkát végzett. Már augusztus 7-én összeült Vuková- 
rott és minden oldalról tüzetesen megbeszélte a dolgot. Min
denekelőtt újból figyelmesen áttanulmányozta a végrendeletet, 
hogy kétségtelenül megállapítsa belőle az öröktevö szándékát. 
Azután meghallgatta József báró előadását arra nézve, hogyan 
képzeli az alapítás megvalósítását. A báró írásban is benyúj
tott tervezetében abból indult ki, hogy 15.000 forint 6%-os 
kamat mellett évenkint 900 forintot jövedelmez. Ebből számí
tása szerint, hat piaristát lehet eltartani: egy házfönököt, egy 
spirituálist, egy poetika-retorika-, egy szintakszis-gramma
tika-, egy parvista-principalista-tanárt s végül egy laikus test
vért. A rendház megépítésére, melynek a templomon kívül 
magában kell foglalnia az atyák hálószobáit, ebédlőjét, a fiúk 
hálótermét, a cselédek lakását és a szükséges gazdasági épü
leteket, összesen 5—6 ezer forintot irányzott elő. A tanítás 
megkezdéséről addig természetesen nem lehetett szó, amíg a 
töke ezt a jelentékeny összeget meg nem hozta.

A bizottság igen beható megbeszélés alá vette József báró 
tervét. Mindjárt az iskola helyének megválasztásánál ellentétes 
vélemények merültek fel. Ruma ellen főleg az a kifogás hang
zott el, hogy túlságosan közel fekszik a török határhoz s ezért 
állandóan ki van téve a támadás veszedelmének. Mások szláv 
és német lakosságának elmaradottságát és müveletlenségét 
kifogásolták, ismét mások környékének szegénysége miatt 
húzódoztak. Annál több ajánlója akadt Vukovárnak kedvező 
fekvése és aránylag nagy lélekszáma miatt. A péterváradi 
jezsuiták barátai viszont legszívesebben az ottani kollégium
nak juttatták volna az alapítványt. De végre mégis az a véle
mény kerekedett felül, hogy ebben a pontban is tisztelni kell 
az örökhagyó szándékát: így Ruma mellett döntöttek.

A továbbiak során kifogásolta a bizottság, hogy József 
báró nagyon szűkösen méri a fenntartási költségeket, s neve
zetesen a rendtagok eltartása mellett egyáltalában nem gondol 
a karbantartásra és az idönkint szükségessé váló nagyobb

20 Pejacsevicli M. végrendeletének kivonata 1762. júl. 9. Fund. med. 
tasc. VI. Brevis descriptio meditatae fundationie Rumensis. B.
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javításokra. Ezt az eredendő hibát két módon igyekezett kikü
szöbölni a bizottság: a jövedelmek fokozásával és az eltartási 
költségek csökkentésével. Az első célt úgy vélte elérhetőnek, 
bogy a plébánia gondozását is a rendtagok kezére adja. Ügy 
képzelte a dolgot, hogy a házfönök egyúttal plébános is lesz 
s így a rendház számára biztosítja a plébánia 200 forintra 
becsült jövedelmét. Az eltartási költségek csökkentését viszont 
a rendtagok számának apasztásával akarta elérni. Ezért azon 
a nézeten volt, hogy az elemi ismeretek: az írás, olvasás, szá
molás és hittan tanítását továbbra is a ferences atyák kezén 
kell hagyni. De bölcsen hozzátette: „Mivel pedig ezek a részek 
már vissza vannak kebelezve a magyar királyságba és így az 
iskolák amúgy is magyar igazgatás alá kerülnek, úgy hisszük, 
hogy a közjó javára és díszére leszen, ha a ferences atyák 
a latin és német nyelv mellett a magyar nyelvre is oktatják az 
ifjúságot.“ Ilyen beosztás mellett a piarista-rend részéröl 
három tanár is elegendő lesz; ezek közül egy a grammatikát és 
szintakszist, egy a poétikát, retorikát és dialektikát, egy pedig 
a természetjogot, a nemzetközi jogot, építészettant és a római 
katekizmust tanítja. Mint látjuk, a bizottság a gimnáziumi osz
tályokon túl a filozófiai tanfolyam bizonyos tárgyainak elő
adására is gondolt.

Pejacsevich báró a maga részéröl örömest hozzájárult a 
bizottság elgondolásaihoz; sőt megígérte, hogy a fából épült, 
de még jókarban lévő templomot idővel saját költségén meg 
fogja újítani. A rendházra nézve pedig megígérte, hogy azt a 
magyar piaristák szokásának megfelelően úgy fogja megépít
tetni, hogy egy része érintkezzék a templommal s így feljáróul 
szolgáljon a kórusra. Ideiglenes rendházul a plébániai épü
letet ajánlotta, melyben két rendtag kényelmesen el tud helyez
kedni.*1

A külső jelek tehát úgy mutatták, hogy az augusztus 7-i 
tanácskozás biztos vágányra terelte a kollégiumalapítás ügyét. 
Szinte úgy látszott, mintha már csak a részletek megbeszélése 
volna hátra. De nemsokára jelentkezett az első komoly nehéz
ség: a szerémi püspök, akit mint illetékes ordinäriust a vár
megye felterjesztésére december 14-én véleményadásra szólí
tott fel az udvar, 1763 január 31-én kelt válaszában egy lénye
ges pontban határozottan ellene mondott a megyei bizottság 
döntésének. Mint láttuk, a bizottság úgy határozott, hogy a

81 A megyei bizottság augusztus 7-i ülésének eredeti jegyzőkönyve. 
B. Pejacsevich tervét 1. a végrendeleti kivonat hátlapján. B.
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piaristák templomul a plébániai templomot kapják meg s vele 
kapják meg a plébánia vezetésének jogát is. A püspök azonban 
említett felterjesztésében a leghatározottabban ellenezte ezt, a 
megoldást és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a templom
nak és a plébániának okvetlenül a világi papság kezén kell 
maradnia. Mert — mondotta — a dolgok helyes rendje úgy 
kívánja, hogy a világi papság is, meg a szerzetesség is marad
jon meg saját hivatásában. Mária Terézia március 1-én kelt 
leiratában igazat adott a püspöknek s utasította a vármegyét, 
hogy Pejacsevich báró és Tapolcsányi Gergely piarista rend- 
fönök bevonásával vitassa meg újból az ügyet és keressen 
számára olyan megoldást, mely a plébániai jövedelmek szá
mításon kívül hagyásával is lehetővé teszi a kollégium meg
alapítását és üzembehelyezését.22

A vármegye meghajolt a királyi leirat előtt s 1763. ápri
lis 20-i illoki részleges gyűlésből kifolyólag felkérte Tapol
csányi provinciálist, hogy a legközelebbi közgyűlésen okvet
lenül jelenjék meg, vagy amennyiben akadályozva volna a meg
jelenésben, küldje el helyettesét.23 Cseh Mihály alispán június 
25-én kelt levelében megismételte ezt a meghívást és egyben 
tudatta, hogy a közgyűlést július 11-én tartják meg Vuko- 
várott.24

Tapolcsányi a mondott időre meg is jelent Vukovárott 
Rátay Egyed szegedi házfönök kíséretében. A nevezetes köz
gyűlést báró Balassa Ferenc főispán vezette. A királyné leira
tának meghallgatása után elsőnek a rendfönök fejezte ki köszö
netét a vármegye serénykedéséért. Utána Pejacsevich báró 
ragadta meg a szót s részletesen kifejtette, hogy ö annakide
jén a megyei bizottságban abban a hiszemben vállakozott új 
templom építésére, illetve a már meglévőnek megújítására, hogy 
a plébánia vezetése is a piaristáké lesz. Ha tehát most a plébá
niát a világi papok kapják meg, akkor neki a templomépítésen 
felül a plébánia kegyúri terhét is vállalnia kell. Ez pedig mél
tánytalanság volna vele szemben s bizonyos értelemben az 
alapító szándékának kijátszását is jelentené, mert az építés 
költségeinek előteremtésére legalább tíz esztendeig kellene 
kamatoztatni az alapítványi tökét. Ez pedig egyet jelentene 
az iskola megnyitásának bizonytalan időre való kitolásával.

A püspöknek a világi papság jogaira való utalása egyéb-

22 Pazi János püspök véleménye 1763. jan. 31. B. A kancellária 
döntése u. o.

23 Szerémmegye meghívólevele 1763. ápr. 20. B.
24 Cseh alispán meghívólevele 1763. június 25. B.
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ként sem helytálló. Mert a rumai plébániát örökhagyó unoka
bátyja alapította a katolikus kolónia megtelepítése alkalmá
val s vezetését nem világi papokra, hanem eleitől fogva feren
ces atyákra bízta, s jelenleg is azok bírják. Ezért azt indítvá
nyozta, hogy a megye forduljon újabb felterjesztéssel Őfelsé
géhez s kérje kegyes hozzájárulását a piaristák plébánosá
hoz. Tapolcsányi, a várható nehézségek előrelátásban, nem 
nagyon kapott az eszmén. Kijelentette, hogy a rend egyáltalá
ban nem töri magát a plébánia megszerzéséért, de szívesen 
alárendeli magát az alapító szándékának.

A rendtagok számát illetőleg a közgyűlés kevesellette az 
ötös létszámot és a hat mellett tört lándzsát. Balassa főispán 
pedig annak a véleményének adott kifejezést, hogy mindenké
pen kívánatos volna, ha a piarista tanárok a már említett tár
gyakon kívül az általános mechanikát, a földméréstant, a köz- 
és magángazdaságtant s végül az elemi kereskedelmi ismere
teket is előadnák; és mindezt a gazdasági tudásában és érde
keiben elmaradt nép emelése érdekében. E gazdag összeállí
tás mindenesetre jellemző világot vet a kor racionalista és uti- 
litarisztikus gondolkodására. Végül megegyeztek abban is, 
hogy a plébánia vezetését mindaddig a ferences atyák kezén 
hagyják, amíg csak el nem készül a tervezett rendház és iskola 
s a piarista atyák teljes számmal be nem vonulnak.23

Az újabb felterjesztés azonban csak részben érte el cél
ját; a szerémi püspök engedett valamit merev álláspontjából s 
hajlandó lett 15 évre átengedni a piaristáknak a rumai plé
bánia vezetését. A vármegye, úgylátszik, beérte ezzel a enged
ménnyel és most már maga biztatta Pejacsevichot, hogy lás
son hozzá minél előbb a templom megépítéséhez. A báró azon
ban megkötötte magát. A rendfönökhöz intézett levelében kije
lentette, hogy, ha a piaristák nem kapják meg végleg és vissza
vonhatatlanul a plébániát, inkább elejti az egész ügyet,2'1 Hajt
hatatlan magatartásával azonban csak azt érte el, hogy a kivi
tel megint elhalasztódott. Két év alatt egyetlen lépéssel sem 
jutott előbbre a kérdés.

A kancellária csak 1765. április 10-én jutott abba a hely
zetbe, hogy végre körvonalazza a megtelepítés feltételeit. Leira
tában öt követelést támasztott a megtelepítendö atyákkal szem
ben. E szerint kötelesek lesznek 1. az igaz hitben és jámbor
ságban nevelni az ifjakat, 2. megtanítani őket a latin, német és 25 26

25 A júl. ll-i megyei közgyűlés jegyzőkönyvének másolata. B.
26 Pejacsevich J. levele Tapolcsányi rendfőnökhöz 1763. aug. 24. B.
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magyar olvasásra és írásra, úgyszintén a számolásra, 3. ok
tatni a latin nyelvre a szintakszisig bezárólag, 4. kora fia
talságuktól ránevelni őket a fejedelemnek kijáró hűségre és 
végül 5. rendben tartani épületeiket és a rend szabványainak 
megfelelően támogatni a rászoruló szegény gyermekeket. Mint 
látjuk, a leiratban már szó sincs azokról a fellengzős célokról, 
melyeket a megyei bizottság s még inkább az 1763. július 11-i 
közgyűlés tűzött az életre keltendő új iskola elé. Itt már nem
csak a filozófiai tanfolyam tárgyai maradnak el, hanem a 
költészettanról és szónoklattanról sem tétetik említés. Itt a 
nagy dérrel-durral indult alapítvány egyszerű kisgimná- 
ziummá zsugorodott össze.27

Esterházy Ferenc kancellár a leiratban arra is utasította 
a vármegyét, hogy a közölt elvek szemmeltartásával s az ala
pító báró és a provinciális bevonásával minél előbb készítse 
el és szentesítés céljából terjessze őfelsége elé a végleges szer
ződést. A vármegye 1765. június 18-ra Rumába hirdetett köz
gyűlésen foglalkozott a kancelláriai leirattal. A nevezetes alka
lomra Cseh alispán Tapolcsányi rendfönököt is meghívta, aki 
annál szívesebben megígérte eljövetelét, mivel szeretett volna 
már végére jutni a hova-tovább tengeri kígyóvá duzzadó ügy
nek.28 A gyűlés a királyné akaratának megfelelően végleges 
formába öntötte az alapítványi szerződést s azt jóváhagyás 
céljából rövid úton felterjesztette Bécsbe. A megerősítés meg
lepően rövid idő alatt, már július 23-án kijött.29 A vármegye 
szeptember 2-án Vukovárott tartott közgyűlésből értesítette 
erről a provinciálist.30 Tapolcsányi természetesen örömmel 
fogadta a hirt s azonnal kérelemmel fordult Pejacsevr h báró
hoz, hogy más házalapítók példájára kegyeskedjék magára 
vállani a megerősítő okmány kiadásáért járó jelentékeny ösz- 
szeg kifizetését és gondoskodjék róla, hogy a pénz minél előbb 
Bécsben, illetve Pozsonyban legyen.31

Eddig kifogástalanul követhető a rumai alapítás sorsa. 
1765 után azonban egyszerre összekuszálódnak a szálak. 
A források egyre vékonyabb erekben csörgedeznek. Az ala-

27 A kancellária levele Szerémmegyéhez 1765. ápr. 10. B.
28 Cseh alispán meghívólevele Tapolcsányi rendfőnökhöz 1765. máj 

10. B. A rendfőnök válaszának fogaltaazata a meghívó hátán u. -o.
2* A kancellária 1765. júl. 23-i végzésének másolata. B.
30 Szerémmegye értesítése Tapolcsányi rendfőnökhöz 1765. szep

tember 2. B.
81 Tapolcsányi válaszának fogalmazványa az előbbinek hátlap

ján u. o.
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pítvány további sorsában valami mélyreható változásnak kel
lett beállnia, aminek okát azonban nem látjuk világosan. Csak 
annyit látunk, hogy Pejacsevieh báró valami okból elkedvetle
nedett az alapítástól s hova-tovább a vármegye is levette róla 
szemét. A báró elkedvetlenedését mutatja, hogy már nem 
ragaszkodott feltétlenül Pumához. 1769. november 29-én kelt 
levelében célzott először rá, hogy talán legjobb volna az egész 
alapítást áttelepíteni Verőcére. Megokolásul arra hivatkozott, 
hogy Ruma túlságosan közel, mindössze három órajárásnyira 
fekszik Karlócához, Péterváradhoz pedig alig másfélórányira; 
már pedig az előbbi helyen a szerbeknek, az utóbbin pedig a 
jezsuita atyáknak van latin iskolájuk.32 Még nyíltabban kimon
dotta gondolatát 1770. augusztus 4-én Orosz Zsigmond rendfö- 
nökhöz címzett levelében.

Itt már minden tartózkodás nélkül kimondotta, hogy 
Rumán egyáltalán nem látja biztosítottnak az alapítás jövő
jét. Hiszen a rumai katolikusok még az elemi iskolába sem 
szívesen küldik gyermekeiket, nemhogy latin iskolára gondol
nának. Arra pedig, hogy a szerbek és általában a görögkele
tiek katolikus iskolába Íratják fiaikat, egy pillanatig sem lehet 
számítani. Egészen más e tekintetben a helyzet Verőcén. 
Hiszen Verőce egész rendes város legalább hétszáz lakóházzal 
és túlnyomóan katolikus lakossal. Azután a verőcei házak, a 
nemes uraké és a kereskedőké egyaránt, nagyok és kényelme
sek; legtöbbnek legalább három szobája van. így igen alkal
masak diákszállásoknak. Hogy annakidején az örökhagyó nem 
gondolt Verőcére, tisztára azért történt, mert a verőceiek bizo
nyos dologban hálátlanoknak mutatták magukat irányában. 
Most azonban más a helyzet. De ö mint alapító nem kezdemé
nyezheti az áttelepítést. „Bárcsak akadna valaki, aki felvilá
gosítaná őfelségét a dolgok valódi állásáról és szavaim igaz
ságáról?“ — kiált fel levelében.33 Hogy még nagyobb legyen a 
zavar, Pejacsevieh János, József báró testvére viszont az 
Újvidékre való áttétel mellett tört lándzsát.31

Ez a nagy áthelyezési sürgölödés annál különösebben 
hat, mivel akkor már régen, legalább hat-hét éve készen állot
tak a rumai építkezések tervei; egy példányukat még 1763-ban 
felterjesztették Bécsbe, egyet pedig a vármegyéhez.35 Éppen

82 Pejacsevieh levele Tapolcsányihoz 1769. nov. 29. B.
38 Pejacsevieh levele Tapolcsányihoz 1770. aug. 4. В
84 Pejacsevieh János levele Tapolcsányihoz 1769. okt. 12. B.
85 Pejacsevieh keltezetlen levele Orosz Zsigmondhoz. B.
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József bárónak 1770. március 14-én Orosz rendíönökhöz inté
zett leveléből tudjuk, hogy a tervek szerint az osztályokat az 
ebédlővel, konyhával és más szükséges mellékhelyiségekkel a 
földszinten, a rendtagok szobáit pedig az emeleten akarták 
elhelyezni. A derék báró azonban ebből is érvet kovácsolt 
Verőce mellett. Szerinte ugyanis Rumán az építő anyagok, 
főleg a fa hiánya annyira megdrágítja az építkezést, hog}*' az 
egész alap rámegy. Aedificium stabit et fundatio cessabü. Szá
mítása szerint csak a puszta falak megépítése 12.990 forint 5 
krajcárba kerül.36

Ez az örökös ide-oda való hullámzás okozta, hogy az ala
pítás ügye egyidöre egészen elakadt. De éppen veszteglésével 
vonta magára gróf Niczky Kristófnak, a helytartótanács 
kebelében akkoriban alapított tanulmányi bizottság nagy
befolyású tagjának figyelmét. A gróf, aki annakidején maga is 
piarista iskolában tanult — ut stúdium atque gratitudinem, 
quam erga ordinem, cui magnam eruditionis meae partém 
debeo, testificari possim, olvassuk Orosz rendíönökhöz inté
zett levelében — elhatározta, hogy dűlőre segíti az ügyet. Ezért 
1772. december 8-án kelt levelében bizalmas felvilágosításért 
fordult a rendíönökhöz a dolgok állását illetőleg.37

Tett-e lépéseket a hatalmas gróf s ha igen, volt-e foga
natjuk? — nem tudjuk. Nozdroviczky Jónás szerémmegyei 
jegyző 1775. március 15-én írott leveléből azonban azt látjuk, 
hogy 1775 elejére annyira jutott az építkezés, hogy már a 
belső berendezkedésre lehetett gondolni. Nozdroviczky éppen 
azért fordult a provinciálishoz, hogy pontos jegyzéket kérjen 
tőle, lehetőleg az árak feltüntetésével, a szerzetesi szempont
ból szükséges berendezési tárgyakról.38 Sőt, úgy látszik, a kö
vetkező évre már minden készen állott az iskola üzembe helye
zésére. Skerlecz Miklós, a zágrábi kerület tanulmányi fel
ügyelője, 1776. október 2-án kelt levelében emlékezetébe idézi 
Orosz rendfönöknek, mennyire fontos, hogy Rumában a gram
matikai, Eszéken pedig a humanisztikus tanfolyam megkez
désére elegendő számú horvátul és németül egyformán jól be
szélő rendtag álljon rendelkezésre. Ezért határozottan felkér
dezte a rendfönököt, van-e elegendő számban ilyen képesítésű 
embere s mikor hajlandó, illetve képes munkába állítani őket.39

89 Pejacsevieh levele Orosz rendfőnökhöz 1770. márc. 14. B.
81 Niczky K. levele Orosz rendfőnökhöz 1772. dec. 8. В.
88 Nozdroviczky J. levele Orosz rendfőnökhöz 1775. márc. 15. B.
89 Skerlecz M. levele Orosz rendfőnökhöz 1776. ölet. 2. B.
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De bizony a munkábaállításból nem leit semmi. A nagy
keservesen elkészült falak sohasem láttak piarista lakókat. 
Orosz Zsigmoncl ugyanis a keserves huzakodásból azt a tanul
ságot merítette, hogy az illetékes körök már nem akarják 
olyan nagyon a magyar piaristák megtelepedését, mint kez
detben. Azután Ruma nyomorúságos helyzete és a tanuló ifjú
ság elhelyezésének kilátástalansága is lehangolóan hatott rája. 
Az sem növelte a piarista rendfönök lelkesedését, hogy az 
iskola élére, megnyitása után, egy volt jezsuitát állítottak az 
illetékes hatóságok. Mindezen körülmények hatása alatt Orosz 
1779-ben jobbnak látta a rumai ferencesek javára lemondani 
az alapítványról s az alapítólevelet visszaküldeni a kancel
láriának.40 Ezzel a méla akkorddal végleg lezárult a rumai 
alapítás sok változatot látott ügye. A kezdet nagy lelkesedése 
a végén hamvába hamvadt.

Mindezeknél jóval nagyobb jelentőségű volt és hosszú 
időn át biztatóbban is folyt az a kísérlet, mely egyenesen Hor
vátország fővárosát akarta megnyitni Kalazanci Szent József 
magyar fiai előtt. A gondolat közvetlenül a trón magasáról 
inult ki: a helytartótanács 1807. szeptember 22-én kérdést inté
zett Egerváry Ignác rendfönökhöz, milyen feltételek mellett 
volna hajlandó a rend elvállalni a zágrábi konviktus és vele 
együtt a főgimnázium vezetését? Egerváry mindjárt sejtette, 
hogy a kérdés hátterében Verhovácz Miksa zágrábi püspök áll. 
aki már több ízben megmutatta, hogy őszinte megbecsüléssel 
viseltetik a magyar piaristaság nevelő munkája iránt.41

A tapogatózás a lehető legalkalmasabb időben jött. A ma
gyar rendtartomány ugyanis csak az imént (1807. július 10.) 
nyert adományt a székesfehérvári örkanonokság három me
gyére kiterjedü birtokára, az ú. n. kusztódiátusra.42 Érthető 
tehát, hogy a rend apraja-nagyja vérmes reményekkel nézett 
a jövő elé; azt hitte, hogy a sanyarú nélkülözés évtizedei után 
ismét III. Károly és Mária Terézia aranykora, az újabb és 
újabb fészekrakások boldogító ideje virrad rája. Bizonyos 
fokig maga Egerváry is osztotta ezt a bizakodó hangulatot. 
Ezt mutatja október 20-án kelt válasza a helytartótanács kér
désére: a konviktus vezetésére már most tud adni két-három

40 Brevis Desoriptio. B.
41 História provinciáé Scholarum Piarum in Hungária. Kézirat. 1. 

298. 1. B.
42 Szentiványi B.: Egerváry Ignác. Magyar piaristák a XIX. és 

XX. században. Budapest, 1942. 13. skk. 11.
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embert, a gimnázium átvételéről azonban csak a kőszegi és 
nagykanizsai iskolák sorsának eldöntése után lehet szó. Ekkor 
t. i. már évek óta beszéltek róla, hogy a rend tehermentesítése 
céljából a rendi gimnáziumok közül a kőszegit a bencéseknek, 
a kanizsait pedig a premontreieknek adják át. Legutóbb, 
1804-ben a rend pénzügyi megsegítésével kapcsolatban a 
királyi kancellária ülésén hivatalos formában is szóba került 
az ügy.43

Mint látjuk, a rendfönök válasza biztató és egyben biza
kodó is volt; mindenesetre alkalmas arra, hogy további tár
gyalások alapjául szolgáljon. Annál meglepőbb tehát, hogy 
utána kilenc évig tartó néma csend következett. A provincia 
évkönyvírója bizonyos melanchóliával állapítja meg: „Ebben 
az ügyben semmi további lépés nem történt.“ Talán nem járunk 
messze a valóságtól, ha e hirtelen elcsendesedés okát a na-gv- 
politika eseményeinek zajlásában keressük. Valóban nem kell 
hozzá merész fantázia, hogy el tudjuk képzelni, hogy a mo
narchia legválságosabb éveiben sem az uralkodónak, sem 
tanácsosainak nem volt kedve a zágrábi konviktus és gimná
zium ügyeivel bíbelődni.

A hosszú hallgatást ismét a helytartótanács törte meg: 
1816. október 30-án értesítette Verhovácz püspököt, hogy őfel
sége most már nemcsak a zágrábi, hanem a varasdi gimná
ziumot is a magyar piaristák kezére óhajtja adni, legyen tehát 
rajta, hogy a tervezett piarista kollégium és iskola mindkét 
helyen megfelelő épülethez jusson. Ezzel egyidejűleg Bolla 
Márton provinciálishoz is kérdést intézett a tanács: mennyi 
időn belül és mekkora befektetéssel tudja átvenni, illetve rend
tagokkal ellátni a két gimnáziumot?44

Bollát nagyon kényelmetlenül érintette a határozott kér
dés. Mert a kilenc év előtti vérmes reményekből mindössze 
annyi ment teljesedésbe, hogy a rend anyagi helyzete megszi
lárdult; de a rohamos megnépesedés és terjeszkedés csak álom 
maradt. Az utánpótlás üteme semmivel sem lett gyorsabb, mint 
a század kezdő éveiben volt. A provincia tehát most épp oly 
kevéssé rendelkezett emberfelesleggel, mint Egerváry idejében. 
Igaz, a kőszegi és kanizsai gimnáziumok ügye sem nyert elin
tézést olyan értelemben, mint eredetileg tervezték. Mindössze 
annyi történt, hogy a kőszegi iskolát 1815. szeptember 21-én 
átvették a bencések; de viszont az újonnan állított lévai gim-~

*’ Domanovszky S.: József nádor iratai. I. Budapest, 1925. 702. 1.
Hist. prov. I. 401. 1. B.
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náziumba már október 19-én piaristák vonultak be.45 46 Így a 
piarista iskolák száma változatlanul a régi maradt.

Bolla helyzete azért volt kényes, mivel a rendtagok szá
mának veszteglését olyan módon kellett bevallania, hogy a 
rend jóakarói, akik íme egyszerre két iskola felajánlásával 
kedveskednek, ne kedvetlenedjenek el miatta, ellenségei pedig 
ne kárörvendjenek fölötte. Hosszas töprengés után az egyenes 
út választását találta legjobbnak. Hálás köszöneté kifejezése 
után őszintén kijelentette tehát, hogy a rend emberhiány miatt 
a jelen pillanatban nincs abban a helyzetben, hogy a zágrábi 
és varasdi gimnáziumokat átvegye. Az akut emberhiány okát 
pedig a korszellemben jelölte meg. A mai idők neveltjei — 
írta — általában húzódoznak a munkától, nehezen viselik a 
rendi fegyelmet és irtóznak a papi nőtlenségtől. Ezért, na be 
is lépnek a szerzetbe, fogadalomtétel előtt részint az iskolai 
munkától való idegenkedésből, részint a nőtlenségtől való irtó
zásból, részint pedig a könnyebb munka vágyától és remé
nyétől ösztönözve legtöbben ismét visszatérnek a világba.48

A helytartótanács, illetve a mögötte álló kancellária azon
ban nem akart megállani félúton. A rendfönök 1817. április 
*29-én utasítást kapott, hogy minél előbb induljon Zágrábba, 
ott tartson szemlét a kollégium- és iskolaalapítás szempont
jából számba jöhető épületek fölött és a tapasztaltak alapján 
beszélje meg a megtelepedés feltételeit a Yerhovácz püspök 
vezetése alatt álló vegyes bizottsággal. Bolla 66 éves kora elle
nére habozás nélkül vállalta a hosszú és kényelmetlen utat. 
Május 5-én indult el Róth Mihály rendfönöki titkár és Drenko- 
vits Tamás pesti háziorvos társaságában. Egyídeig a Balaton 
déli partján haladt; Őszödnél délre fordult és a kusztódiátusi 
birtokok középpontjának, Mernyének vette útját. Mernyéröl 
Nagykanizsára tartott s innét egyenesen délre, a Drávának 
irányozta útját. Május 14-én már Zágrábban volt. Verhovácz 
püspök igen szívélyesen fogadta és két héten át vendégül 
látta.47

A helyszíni szemle május 16-án kezdődött. Bolla minde
nekelőtt a volt jezsuita rendházat vonta tüzetes vizsgálat alá. 
Az épület akkori birtokosai: a császári és báni katonai 
parancsnokságok és a királyi kamarai igazgatóság, mivel ide-

45 Pachner D.: A kőszegi gimn. tört. 1677—1895. Ért. 1894—95. 83. 1, 
Tóth Gy.: A lévai kegyesrendi gimn. tört. Ért. 1895—96. 49. 1.

46 Hist. prov. I. 401. 1. B.
47 U. о. II. 3. 1.
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jében értesítést kaptak a készülő szemléről, a legmesszebb
menő módon iparkodtak kezükre járni a magyar vendégeknek. 
Embereik mindenütt kéznél voltak és készségesen megmutat 
ták az összes helyiségeket, még azokat is, melyekben irodák, 
pénztárak és levéltárak voltak. Szemle közben Mahanovits 
Márk kanonok és a rendfönöki titkár mindenről pontos leltárt 
készítettek. Hasonló alapossággal és lelkiismeretességgel vizs
gálták felül a következő napokban a konviktus épületét és az 
ú. n. akadémiai templomot.48 49

Mivel a helyszíni szemlék több napig eltartottak, a ve
gyes bizottság ülésére csak május 23-án került a sor. Verho- 
vácz püspök előzőleg külön-külön levélben kérte fel az összes 
érdekelt hatóságok fejeit a megjelenésre.48 A meghívottak 
közül azonban gróf Gyulai Ignác horvát bán és Radivojcvits 
Pál császári tábornok eleve elhárította magától a meghívást 
azzal a megokolással, hogy a bécsi hadi tanácstól nem kapott 
utasítást az ülésen való megjelenésre.50 De ha személyesen 
nem is, írásban mindketten beterjesztették véleményüket; ami
nek az volt a lényege, hogy a piaristák részére új kollégiumot 
kell emelni a liceum szomszédságában.51

A legfőbb katonai hatóságok távolmaradása sokat levont 
a tanácskozás jelentőségéből. Az elnöklő püspökön és Bolla 
rendfönökön kívül mindössze hárman vettek részt rajta: gróf 
Sermage József kanonok, zágrábi királyi főigazgató, Delivuk 
Márk királyi kamarai igazgató és végül Mahanovits Márk 

! kanonok mint a tanácskozás jegyzőkönyvének vezetője.
Az ülés azzal kezdődött, hogy a püspök világosan és ha

tározottan kitűzte a megbeszélések célját: hogyan lehetne a 
volt jezsuita kollégiumban a piarista atyák számára illő és 
elegendő otthont készíteni? hogyan lehetne a rendháznak a 
templommal és az iskolával való összeköttetését biztosítani és 
viszont a rendházat az épület többi részétől elszigetelni? s 
végül hogyan lehetne a kiszoruló intézményeket megfelelő 
módon kárpótolni? De mielőtt a dolog érdemére térhettek 
volna, Delivuk kamarai igazgató felvetette azt az elvi kérdést, 
hogy van-e egyáltalában értelme a további megbeszéléseknek

48 Conscriptio cubiculorum et accomodatum in collegio Jesovitarum. 
B. Külön a konviktuaról u. o.

49 A meghívók másolatát 1. az értekezleti protocollum A, B, C és D 
mellékleteként. B.

50 Gyulay és Radivojevits lemondó levelét 1. protocollum E. és F 
melléklet. Mindkettő német nyelven. B.

51 U. o.
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az után, hogy a katonai hatóságok kereken megtagadták az 
őket illető épületrész átadását?52 A gyűlés azonban egyhangú
lag arra az álláspontra helyezkedett, hogy a katonai hatósá
gok távolmaradása ellenére is tovább kell folytatni a provin
ciálissal már megkezdett tárgyalásokat.

Ekkor a rendíönöknek adta át a szót a püspök. Bolla 
előadásában részletesen és meggyőzően kifejtette, hogy a kato- 
náéktól ajánlott új kollégiumépítéssel semmiképpen sem old
ható meg a kérdés, mert 1) az új kollégiumnak olyan szűk 
lenne az udvara, hogy még a télire való fát sem lehetne elhe
lyezni benne, 2) a többi épület mellett egészen háttérbe szo
rulna, mivel egyik oldalról sem nézne térre vagy utcára és 3) 
még saját bejárója sem volna és csak idegen udvaron át volna 
megközelíthető. Különben is Őfelsége szándékának egyedül a 
volt jezsuita épület egy részének átadása felel meg. A kollé
giumot tehát okvetlenül meg kell osztani és a templom felé eső 
részét kell berendezni piarista rendháznak. Bolla annyira 
ment gondosságában, hogy az épület rajzán pontosan kijelölte 
a megosztás vonalát is. Számítása szerint az épület 69 helyi
sége közül 35 megmaradna a katonáknak és a kamarának, 34 
pedig a piaristáknak jutna. Ezek egy része közös célokra, 
ebédlőnek, konyhának, könyvtárnak, betegszobának, provin- 
ciálisi lakosztálynak, a többi pedig a tízfönyi tanári testület 
elhelyezésére szolgálna. A házfönöknek három, a vicerektor
nak és az igazgatónak két-két, a tanároknak pedig egy-egy 
szobát számítottak.53

A terv az összes jelenlevők tetszését megnyerte. Némi 
aggályai csak Sermage grófnak voltak de neki sem a dolog 
lényege, hanem csupán a parányi kiterjedésű akadémiai kert 
átengedése ellen. Eddig ugyanis a kert használati joga az aka
démiai pedellust illette. Érthető tehát, hogy a főigazgató most 
csak azzal a feltétellel volt hajlandó a kert elvonásához hozzá
járulni, ha a pedellus megfelelő kárpótlást nyer érte.54

Az elvi kérdés tisztázása után sok szó esett a katonai 
parancsnokságok igényeinek kielégítéséről is. A kérdés síma 
megoldását főleg az nehezítette meg,hogy egész Zágrábban nem 
volt akkora épület, amelyik a tömérdek kikerülő hivatalt ma
gába tudta volna foglalni. Még aránylag legterjedelmesebb \ olt 
a régi klarissza kolostor, de ez meg annyira elhanyagolt álla-

52 Delivuk véleményét 1. protocollum G. mellékletén. B.
52 Protocollum H. melléklet. B.
54 Protocollum K. melléklet. B.
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pótban volt, liogy használatbavételéről csak teljes újjáépítése, 
tehát rengeteg befektetés esetén lehetett szó. Ezért a bizottság 
tagjai a nélkül, hogy az átalakítás érdemi részének s neveze
tesen anyagi vonatkozásainak taglalásába belemenetek volna, 
bölcsen megelégedtek annak megállapításával, hogy Őfelségé
nek a piarista atyák zágrábi megtelepítésére vonatkozó szán
déka másként alig vihető keresztül, mint a volt jezsuita épület 
kívánt részének átengedésével.

Mivel azonban a szükséges átalakítások legjo’ob esetben 
is két-három esztendőt igényeltek, addig természetesen szó sem 
lehetett a megtelepedésről, annál kevésbbé az iskola üzembe- 
helyezéséröl. A bizottság tagjai tisztában voltak ezzel. Ezért 
váltig biztatták a rendfönököt, hogy használja fel a kényszerű 
szünetet és iparkodjék elegendő számú horvát rendtagot ne
velni. Bolla azzal próbálta megnyugtatni őket, hogy fölös 
számmal van tót anyanyelvű piaristája, azok minden bizony
nyal hamar belejönnek majd a horvát nyelvbe is. A horvát 
urak azonban — és ez már jellemző ébredező nemzeti érzé
sükre — siettek kijelenteni, hogy nekik ez nem elegendő, nekik 
született horvátok kellenek, akik anyanyelvűkként beszélik a 
horvát nyelvet. Bollának meg kellett ígérnie, hogy gondosko
dik ilyenekről is.55

A gyűlést követő napok szintén munkában teltek el. 
A püspök mérnöke, Domitrovits Lukács Bolla útmutatása 
szerint elkészítette a volt jezsuita épület megosztásának tervét 
és néhány vállalkozó iparos segítségével összeállította az 
átalakítás költségvetését is. Kiderült, hogy az egész munka 
nem kerül többe 6063 forint 12 krajcárnál.50 Más vállalkozók 
viszont a rendház és a konviktus belső berendezésére készí
tettek részletes költségvetést.57 Ugyanezen alkalommal pontos 
összeállítást készítettek a konviktus kintlevö tökéiről. Kide
rült, hogy 39 adósnál összesen 157.803 forint 22 krajcár van 
kint, s az egész kamatjövedelem 5623 forintra rúg.58 Egyszó
val iparkodtak a megtelepítés minden előfeltételét teljesíteni.

Bolla, miután így zágrábi feladatát megoldotta, a több 
példányban kiállított jegyzőkönyv aláírása után május 27-én 
Varasdra indult az ottani épületek megtekintésére. A vizsgálat 
eredményeként úgy találta, hogy a volt jezsuita kollégium

85 Protocollum. B. Hist. prov. II. 4. 1.
56 Protocollum I. melléklet. B.
67 Az akták közt több összeállítást és árajánlatot találunk. 
58 Az összeállítás két példányban is megvan. B.
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általában tűrhető állapotban van, csak felső emeletét rongálta 
meg a rossz boltozaton át beszivárgó esöviz. A templom és a 
gimnázium tetőzete szintén erősen kikezdettnek mutatkozott.59 
Varasdról azután Pestre indult a kicsiny társaság. Pestre 
érve Bollának első dolga volt, hogy részletesen beszámoljon 
a helytartótanácsnak tapasztalatairól.00

A helytartótanács már augusztus 18-án tudomásul vette 
beszámolóját s egyúttal jelezte, hogy alkalomadtán maga is 
foglalkozni szándékozik az üggyel. ígéretének megfelelően 
december 12-re vegyes politikai-kamarai bizottság ('commis- 
sió politico-cameralis mixta) néven egy szakemberekből álló 
értekezletet hivott össze s erre a rendfönököt is meghívta. 
A bizottság mindenekelőtt felülvizsgálta a zágrábi megtelepe
déssel kapcsolatban felmerült terveket. Összesen három meg
oldás került szóba. Az elsőnek az volt a lényege, hogy a 
jezsuita kollégium épületének nagyobbik felét meg kell hagyni 
a katonai parancsnokságok kezén, a kisebbiket pedig át kell 
adni a piaristáknak. Ezt azonban egyhangúlag elvetették 
azzal, hogy a katonák és szerzetesek együttes, egy fedél alatt 
való lakása nem kívánatos és alig is vihető keresztül. Ugyan
így elvetették a zágrábi katonai körök sugalmazását is, hogy 
t. i. a piaristák megtelepítését új kollégium építésével oldják 
meg. így  nem maradt más kivezető út, mint a zágrábi vegyes 
bizottság határozata az épület kétfelé osztásáról.61

Ekkor Bedekovits Tamás kamarai tanácsos új szem
pontot vetett bele a vitába: azt ajánlotta, hogy a piarista atyák 
megtelepítését ne új kollégium építésével, hanem a konviktusi 
épület megfelelő kibővítésével s nevezetesen udvari részének 
néhány új helyiséggel való megtoldásával oldják meg. Ezzel 
szerinte, azt a célt is elérnék, hogy a tanárok együtt laknának 
konviktoraikkal s így hatásosabban ellenőrizhetnék őket. 
Bolla rendfönök azonban élénken tiltakozott a terv ellen, nem
csak azért, mert a szűk udvarban szó sem lehetett nagyobb- 
szabású építkezésről, hanem elvi okokból is: a konviktusnak 
és a legalább tíz rendtagot számláló rendháznak térben és 
belső kormányzatban is egészen különállónak kell lennie. így  
kívánja ezt öfesége leirata, mely külön szól a gimnázium és 
külön a konviktus vezetéséről, de így kívánják a rend szab-

s* Conscriptio cubiculorum et accomodatum in Varasdinensi quon
dam Jesuitarum collegio. B.

«» 1817. aug. 6. B.
81 Hist. prov. II. 12.
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ványai is, melyek világosan megkívánják a fiúk lakó részének 
elkülönítését.

Bedekovits azonban nem egykönnyen adta be a derekát. 
Mikor látta, hogy előbbi tervével kudarcot vall, egy hirtelen 
fordulattal megint új térre terelte a vitát. Azt indítványozta 
ugyanis, hogy a romokban heverő klarissza kolostort oly 
módon építsék újjá és egyúttal olyan mértékben bővítsék meg, 
hogy a leendő piarista rendházon és gimnáziumon kívül a 
líceumnak és a konviktusnak is jusson benne hely. Hasonló
képpen az elhanyagolt klarissza templomot is ki kell javíttatni 
a piarista atyák és a tanuló ifjúság használatára. Hogy pedig 
mindehhez pénzt tudjanak szerezni, indítványozta, hogy a 
líceum és a konviktus mostani épületét, úgyszintén az akadé
miai templomot bocsássák sürgősen áruba.

A meglepő tervhez elsőnek megint a rendfönök szólt. Be
vezetőnek tiltakozott az akadémiai templom árubabocsátása 
ellen. Joggal hivatkozott rá, hogy a gyönyörű templom profa- 
nizálása mélyen megbotránkoztatná a híveket, a püspökség ré
széről pedig erős ellenállást váltana ki. Mivel nézetét Nitray 
és Delivuk tanácsosok is osztották, hosszú vita után abban 
állapodtak meg, hogy az akadémiai templom menjen át a város 
birtokába plébániai templomnak s helyette a régi, minden 
különösebb művészi érték nélküli plébániatemplomot bont
sák le. Bulla azonban ebben a formában is túlméretezettnek és 
keresztülvihetelennek tartotta a tervet. A többiek ellenben 
ragaszkodtak hozzá. De azt ők is érezték, hogy tulajdonkép
pen két ismeretlennel biró egyenlettel állnak szemben, mert sem 
azt nem tudják, mennyit remélhetnek a régi épületek eladásá
ból, sem azt, mibe kerül az új rendház, gimnázium, líceum és 
konviktus megépítése. Egész tervezgetésük légüres térben moz
gott. Ezért mindenáron rá akarták beszélni a rendfönököt, 
hogy menjen vissza még egyszer Zágrábba, ott a klarissza 
kolostor méreteinek figyelembevételével készíttesse el az eme 
lendö új épületek tervrajzát s egyúttal hirdessen árlejtést a 
lebontandó épületek anyagára. Bolla azonban elhárította ma
gától a kényes feladatot; kijelentette, hogy egymagában lehe
tetlen vállalnia a felelősséget ilyen nagy munkáért

Ezzel a dolog érdemi tárgyalása le is zárult. Utána az 
értekezlet egyes tagjai azt kezdték feszegetni, nem vehetnée 
át a rend azonnal, a rendház és a gimnázium kérdésétől füg
getlenül a konviktus vezetését. A rendfönök azonban itt is 
tagadó választ volt kénytelen adni. Kifejtette, hogy semmi 
valószínűsége nincs annak, hogy a konviktusba küldött ma-
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gyár prefektusok, akik sem nem tanítanak, sem nem osztá
lyoznak, hanem csupán felügyelnek, kellő fegyelemben tud
nák tartani azt a horvát ifjúságot,, mely évtizedek óta egé
szen elszokott az intézeti fegyelemtől. Azután utalt arra is. 
hogy. a rendnek a jelen pillanatban még nincsenek horvátul 
tudó tagjai; de különben is a konviktus alapítványa annyira 
összezsugorodott, hogy a személyi kiadások ' fedezése után 
alig marad valami a konviktorok eltartására.

Ez a kijelentés alkalmat adott az értekezlet egyik tagjá
nak arra a megjegyzésre, hogy Őfelsége éppen azért gondolt 
a piarista atyák horvátországi megtelepedésére, mert azt 
hitte, hogy szerzetesekkel sokkal olcsóbban oldhatja meg a 
kérdést, mint világi tanárokkal. Bolla azonban most is kész 
volt a felelettel. Mindenekelőtt tiltakozott az ellen a feltevés 
ellen, mintha Őfelségét a megtelepítés gondolatának felvetésé
nél egyedül anyagi szempontok vezérelték volna; ellenkező
leg elhatározásába sokkal nagyobb mértékben belejátszott az 
ifjúság vallásos, erkölcsös és magas színvonalú irodalmi ne
velésének vágya. Azután meg igaz, hogy a szerzetes tanárok 
első megtelepítése sokba kerül, de azután nincs rájuk tovább 
gond és költség. Az iskola minden terhét, a tanárok képzésé
nek, munkábaállításának és beosztásának minden gondját a 
rend viseli; és hozzá a szerzetes tanároknál a nyugdíj egé
szen ismeretlen fogalom.82

így az értekezlet egyre inkább mellékvágányokra tere
lődött. Bolla rendfönöknek külön kellett figyelmeztetnie a 
jelenlevőket, hogy összejövetelüknek egyetlen célja a zágrábi 
iskolai építkezések megbeszélése és ezirányban megfelelő 
javaslat előterjesztése. Ez hatott; megegyeztek, hogy a jegy
zőkönyvbe csak szorosan az építkezésre vonatkozó dolgokat 
veszik fel. Az alapítással kapcsolatos egyéb ügyek megbe
szélését akkorra halasztották, mikor őfelsége külön kéri 
majd véleményüket.63

A december 12-i nagy tanácskozás végelemzésben egy 
lépéssel sem vitte előbbre a zágrábi megtelepedés ügyét. 
Az egész csak arra volt jó, hogy még jobban feltáxja a terv 
kivitelének leküzdhetetlen anyagi akadályait. Látni való volt 
ugyanis, hogy a katonai hatóságok tüskön-bokron át ragasz
kodnak a birtokukban levő jezsuita épülethez; a volt klarisz- 
sza kolostor újjáépítése pedig olyan óriási összegeket kívánt, 62 *

62 U. о. II. 13.
II. O.
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hogy lehetetlen volt fedezetet találni rájuk. Hiszen a tanul
mányi alap már évek óta üresen állott, más forrásra pedig 
az akkori pénzszük világban, a két devalváció árnyékában 
gondolni sem lehetett. Ilyen körülmények közt nem volt meg
lepő, hogy Bolla rendfönök 1818 szeptember 22-én legma
gasabb helyről azt az értesítést kapta, hogy Őfelsége teljesen 
elállóit a zágrábi gimnázium és konviktus, úgyszintén a 
varasdi gimnázium átadásának tervétől. Legfeljebb az volt 
benne a feltűnő, hogy a magas leirat minden megokolás és 
szépítgetés nélkül közölte a szomorú tényállást.64

Kapronca és Ruma után tehát Zágráb és Varasd is 
kudarccal végződött. Míg azonban az első két esetben határo
zottan az alapítókat kell elmarasztalnunk — a kaproncaiakat 
szűkmarkúságukért, Pejacsevich bárót pedig eredeti lelkese
dése kihűléséért — Zágráb és Varasd esetében inkább a 
körülmények mostohaságát kell okolnunk a kudarcért. Nem 
kétséges ugyanis, hogy Ferenc király komolyan akarta a ma
gyar piaristák horvátországi megtelepedését. Hiszen kor
mányzati rendszerébe nagyszerűen beleillett a szerzetesi 
iskolák felkarolása és ható sugaruknak minél szélesebb kö
rökre való kiterjesztése. De ugyanígy nem kételkedhetünk 
a zágrábi és budai urak jóakaratának őszinteségében sem; 
ha másért nem, a király akarata iránti hódolatos odaadásból 
bizonyára ők is komolyan dolgoztak a terv megvalósításán.

Még fokozottabb mértékben elmondhatjuk ezt a rend- 
főnökről. Bolla Márton a tárgyalások egész ideje alatt a 
józan és reális érzéket képviselte. Ellenállott a képzelet me
rész csapongásának s minden erejével azon volt, hogy a tár
gyalásokat a valóság talajához rögzítse. De lévai szereplése 
mutatja, hogy józan realizmusa mellett nem hiányzott belőle 
rendfönökelödeinek hódító imperialista szelleme sem; nem 
akart sötétbe ugrani, de viszont nem akart elszalasztani egyet
len alkalmat sem rendjének tovább terjesztésére. Rajta tehát 
bizonyára nem múlt, hogy a zágrábi és varasdi piarista gim
náziumok csak szép álmok maradtak.

Miután így a jóakarat hiányát a tárgyaló felek egyiké
ről sincs jogunk feltételezni, csakis a mostoha körülménye
ket, nevezetesen a zágrábi épületviszonyok kezdetlegességét 
és a kétségbeejtöen lezüllött pénzügyi viszonyokat tehetjük 
felelőssé a kudarc bekövetkeztéért.

Zágrábbal és Varasddal le is zárult a horvátországi

U. o. 15. 1.
R egnum . 4
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megtelepedési kísérletek sora. A piarista imperializmus kő 
vetkező lépése, a fiumei megtelepedési kísérlet 1841- 42-ben 
már csak közvetve érintette Horvátországot.

A történetírónak és a hazája múltján elborongó magyar 
embernek mindenesetre oka van sajnálni, hogy a derék 
Kácsor Keresztélyek, Tapolcsányi Gergelyek és Bolla Már
tonok erőfeszítéseit nem kísérte több siker. Hiszen egészen 
bizonyos, hogy sok minden másként alakult volna, ha Kap- 
roncán és Rumán emberöltökön, Zágrábban és Yarasdon év
tizedeken át magyar nevelésű és gondolkodású piaristák 
oktatták volna a felnövekvő horvát nemzedékeket. A három
száz éves piarista múlt elég kezességet nyújt erre. Mert 
amint a privigyei, rózsahegyi, pozsonyszentgyörgyi, breznó- 
bányai vagy besztercei, medgyesi piarista atyák szintót és 
német környezetükben is meg tudtak maradni a magyar nem
zeti gondolat és műveltség szálláscsinálóinak, Kaproncán, 
Rumán, Zágrábban és Varasdon sem lett volna másként. 
A magyar piaristák puszta jelenlétükkel és működésűk szel
lemével sok tekintetben elejét tudták volna venni a nemzeti 
ellentétek végleges elmérgesedésének. De hát sic facta tulere.



Bálint Sándor:

Á szegedi népélet szakrális gyökerei.

Nem kell bizonyítgatnunk, hogy a földrajzi táj bizonyos 
szellemi környezetet is föltételez, amely a tájban élő ember 
múltját, életét, kultúráját tükrözi. Szeged a Tisza és Maros 
összefolyásánál jellegzetes vízvidéket alkot. A szegedi határ 
változatos talajú földjével, virágzó mezőgazdasági kultúra 
kifejlődését tette minden időben lehetővé. A szegedi ember az 
élet anyagi föltételeinek biztosítása mellett szülőföldjén, sajá
tos, tájból sarjadt kultúrát álmodott és valósított meg, amely 
irodalmi és művészeti múltján, népéletén és városképén épp
úgy meglátszik, mint tájszólásán, vagy konyháján. Külön kis 
szegedi világ ez, alig van törzsökös magyar város, amelyen 
a genius loci ihletését ennyire éreznénk.1 Kár, hogy e jellegze
tességekben megnyilvánuló szegedi humánumot alig ápoljuk.

Ügy gondoljuk azonban, hogy a földrajzi és szellemi 
táj szintézise még nem tükrözi Szegednek teljes képét, lénye
gét. E totális megismerés érdekében egy még alig elemzett 
tájképző erőre, a szakrális energiák titokzatos, de éppen titok
zatosságukban annyira közvetlen és mély hatására, katolikus 
áhitatformák, jámborsági divatok, kultuszok különleges sze
gedi életére szeretnénk a következőkben rámutatni.

A magas egyházi kultúra mindig kereste a maga örök 
dogmáinak, időtlen tanításainak korszerű kifejezését, megfe
lelő stílusát, népszerűsítését. Számol az egyes korok és népek 
vallásos igényeivel, hozzájuk próbál alkalmazkodni, hogy a 
lényeget ezzel is élményszerűbbé tegye hívei lelkében. Az Egy
házból sugárzó kultikus, liturgikus, erkölcsi ösztönzések és 
hagyományok minden időben jelentékeny közösségképző 
tényezőknek bizonyultak, amelyeknek együttes hatása a táj 
arculatán, a társadalom egyéniségén is meglátszik. Ezt a ha
tást próbáljuk Szeged múltjában keresni.

Megbízható adatok hiányában nagyon bajos írnunk Sze 
ged legelső keresztény kultuszrétegéröl, a bizánci egyház 
hagyományairól. Kétségtelen, hogy egyebek között a közeli 
Oroszlámos görög kolostorának hatása Szegedre is elért, és 
minden hyperkritika ellenére is valószínűnek kell tartanunk,

1 A szegedi művelődés sajátosságairól B A lin t Sándor: S z e g e d  a m a g y a r  
k u ltú ra  tö r té n e té b e n . Szeged, 1934.

4 *



hogy a Szent Dömötör-templom dedikációja ennek a görög 
misszióinak emlékezetét, tovasugárzását őrzi.2 A nomád ma
gyarság mélyen szívébe zárta a pásztorok és vitézek bizánci 
védöszentjét.3 Bizonyára nem véletlen, hogy Szent István a 
kornak éppen legkimagaslóbb hazai papját, Szent Gellértet 
teszi meg e vidék püspökévé, hogy a táj romanizálása, egy
úttal a magyar királyság szakrális áramkörébe kapcsolása 
minél hamarabb végbemehessen. Bizánci atavizmusokkal 
azonban még később is találkozunk.4

A román stílus a népvándorlás után bontakozó új Euró
pának tükröződése. Az építészetben valami parasztos erő, ha
tározott vonalak uralkodnak; a templom Isten vára, a menny
ország erődje. A román nem ismeri az öncélú dekorációt, min
den a nagy egészért: az üdvösségért van. A szobrok és fres
kók expresszionizmusa a chiliazmus szorongó elragadtatását, 
az újonnan megkeresztelt népek naív lelkendezését, mágikus 
igézetét fejzi ki. A román kor egyetlen fönnmaradt szegedi 
szakrális emléke a kőbárány (Agnus Dei),5 amely a város 
címerébe is belekerült. A legújabb kutatások szerint az ábrá
zolásnak ez a legkeletibb emléke Európában, de hazánkban is 
a Duna vonalától keletre társtalanul áll. Tudnunk kell, 
hogy a katolikus hit egyik alapdogmájában, a megváltásban 
a középkor derekáig, körülbelül a koldulórendek elterjedéséig 
a triumfális mozzanatot érezték a hívek döntőnek: Isten 
Fiának diadalát a sátánon, a halálon. A középkor első felének 
reprezentáns jelképe tehát nem a feszület, hanem az égi dicső
ségben trónoló Krisztus király.6 Az ábrázolás kétségtelenül 
kapcsolatban van a X. század chiliaszta szorongásaival, a 
Megváltónak az első milleniumra való várásával. Ez a

2 Reizner  János: Szeged története. I. Szeged, 1900. 20. 1. Óvatosabban 
Juhász  Kálmán: A  csanádi püspökség története alapításától a tatárjárásig  
Makó, 1930. 35. 1.

3 Bálint Sándor: N épünk ünnepei. Budapest, 1938. 293. 1.
4 Álláspontunkat a legújabb kutatások értelmében M oravcsik  Gyula Is 

megerősíti : Görögnyelvü m onostorok Szent István  korában. Szent István- 
Emlékkönyv. I. 421. 1.

5 Reizner  János: A  rég i Szeged. II. A  köbárány és a kun puszták  
pere. Szeged, 1887. és Cs. Sebestyén  Károly: Szeged középkori templomai. 
Szeged, 1938. 12. 1.

• Szeged első temploma keletkezésének körülményeit, védöszentjét nem 
ismerjük. A fennmaradt díszes kövek a XI. századra, lombard iskolára utal
nak. V. ö. Cs. Sebestyén  9. 1. Egyes darabok viszont keleti fafaragásra emlé
keztető technikát árulnak el. V. ö. Gerevich  Tibor: M agyarország román
kori emlékei. Budapest, 1938. 165. 1.
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triumfáló szellem különösen a gazdagon kiképzett kapube
járatokon nyilatkozott meg, hogy a templomba igyekvő hívek
ben üdvös áhítatot ébresszen. Főleg a legfeltűnőbb helyen, a 
szerkezeti súlypontot képviselő timpanonban helyezték el e 
megváltásra emlékeztető alkotásokat: a megdiesőült Krisztust, 
a sátánt legyőző Szent Györgyöt, Szent Mihályt és — ami 
bennünket itt érdekel — Isten Bárányát, amely egyébként az 
Apokalypsis szellemében fogant: a Sión hegyén álló Bárány 
„az uraknak Ura és a királyoknak Királya“.7

Itt mindjárt megjegyezhetjük, hogy a románnak ez a 
magasztos szelleme később még a falusi gótikában is érez
tette hatását. A tápai templomra gondolunk, amelynek patró- 
nusa Szent Mihály arkangyal, a mennyei seregek vezére, az 
Utolsó ítélet Krisztusának hírnöke, egyúttal pedig a jó halál
nak koraközépkori védőszentje.8 A kis templom homlokzatán 
bizonyára ott volt az a jellegzetes, lelkeket mérlegelő ábrázo
lása is, amely Kassán, Sopronban szerencsésen fönn is ma
radt. A templom belső kiképzésén is ez a triumfális szellem 
uralkodott. A szentélyapsis freskótöredékeiböl a románkori 
Maiestas Domim-témának egy sajátosan fogalmazott változata, 
a missa divina bontakozik ki: a szentély apostolfreskói közre
fogják — éppenúgy, mint az Utolsó Vacsorán — az Oltári- 
szentségben rejtőzködő Krisztust.

A román kor legjellemzőbb szentjei, akiknek tiszteletét 
főleg a bencések terjesztik, Szeged vidékén is befogadásra 
találnak. A bencés lélekgondozás körültekintő bölcsességét 
mutatja, hogy a román kor félnomád, szilaj társadalmának 
azokat a szenteket ajánlja, akiknek életében a lovagi virtus, 
a harc öröme, a diadal érzése csillan meg, akiknek példájában 
e gyermeteg barbárok megszentelt önmagukra ismerhettek.

A titokzatos Szent György lovag9 nevét viseli a régi felső
városi plébániatemplom, amely a legújabb kutatások szerint 
a bencések régen kialakult, általános magyarországi temp
lomtípusát mutatta: a háromhajós, három félkörös építésű, 
kéttornyú, lapos mennyezetű bazilikáét.10 Kora a XIII. század

7 B ogyay  Tamás szép tanulmánya nyomán: Isten  Báránya. Regnum 
1940/41. 94 skk.

8 Szent Mihály hazai kultusza még korszerű feldolgozásra vár, annyi 
más híres szentével együtt. Megjegyezhetjük itt, hogy egy másik szegedkör
nyéki falunak, Szentm ihályteleknek  neve szintén a Szent egykorú kultuszára 
utal, középkori kőtemploma, amelyet Csánki említ, sajnos, nem maradt fenn.

8 Népünk ünnepei 239. 1.
10 Cs. Sebestyén  75. 1.
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elejére tehető. Egyébként a legendás eredetű oroszlámosi 
bencés monostornak11 is Szent György volt a védőszentje.

Szent Mihály arkangyalról Tápéval és Szentmihálytelek- 
kel kapcsolatban már szólottunk.

Valószínűleg még az Árpádkorba nyiilik vissza Szent 
Miklós szegedi kultusza is. Szent Miklós, sokrétű tisztelete 
mellett Szegeden különleges szükségletet^elégített ki. A közép
korban ugyanis többek között a vízenjárók tisztelték védő
szentjükül. Tudnivaló, hogy Szent Miklós a XI—XII. század
nak talán legnépszerűbb szentje volt. Ereklyéinek Myrából 
Bariba való translatiója után kultusza a nyugati egyházban 
is meggyökeresedett. Főleg a bencések buzgólkodtak tisztele
tének terjesztésén. Emlékezetét számtalan középkori templom- 
dedikáció és patronátus őrzi. Ez utóbbiból csak kettőt eme
lünk ki. Legendájának egyik mozzanata alapján a diákoknak 
lett égi pártfogója. Ebből a tiszteletből sarjadtak a ma is élő 
Miklós-napi játékok és szokások.12 Szegeddel kapcsolatban 
azonban mégegyszer nyomatékosan utalunk arra, hogy Szent 
Miklóst Európaszerte a vízenjárók tisztelték különös odaadás
sal. A Szent tisztelete szorosan kapcsolódik a középkori vízi
közlekedés kibontakozásával.13 14 A kultikus tradíciónak, a 
vallásos népemlékezetnek hihetetlen szívósságát mutatja, hogy 
a XVIII. században letelepült yninoriták templomuk védő
szentjéül Szent Miklóst választották, pedig egykori temploma 
már régesrégen romokban hevert.

Szent Márton14 tiszteletét a Szegedtől délre eső Marionos 
falu neve őrizte meg, amelynek középkori temploma15 nap
jainkig román elemeket rejteget. Ismeretes, hogy a Szent 
hazánk területén született. Vitéz lovag volt, majd jámbor ke
resztény: mintha a magyarság új sorsát példázta volna. Nem 
csoda, ha tiszteletét már maga Szent István adaptálta.. Ennek 
nyomán kultusza hazánkban mindenfelé felvirágzott.

Szent Ányosnak (Anianus), a bencések kedvelt szentjé-

11 Juhász  40. 1.
12 Népünk ünnepei 103. 1.
18 Meisen, Karl: N ikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. 

Düsseldorf, 1931. 245.1.és passim. Ennek a mintaszerű, hatalmas monográfiá
nak csak egy hiánya van: a magyarországi vonatkozások elhanyagolása, de 
ezt jórészt a magunk rovására kell Írnunk.

14 Népünk ünnepei 297. 1.
15 Ma az ortodox szerbeké.
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nek16 egykorú tisztelete a környéken Anyás-puszta nevében 
maradt fenn, Pusztaszer közelében. Az elnevezés talán a szeri 
monostor kultikus hatásával hozható kapcsolaba.

Tudjuk, hogy a zalavári bencés apátságban Szent Ador
ján vértanú kultusza ősi soron virágzott. Nem csodálhatjuk 
tehát, hogy egyik szegedvidéki birtoka, Mártély, szintén a 
Szent nevét viselte.17 Bizonyára ezzel a kultikus áramlattal 
kapcsolatos Adorján falu neve is a Tisza mentén, Zenta kö
zelében.

Az árpádkori monasztikus kultúra és a belőle sarjadzó 
élet leglelke szerint opus Dei volt. A létnek ez a liturgikus 
rendje, kozmikus derűje a nép lelkialkatának, a primitív em
ber mágikus istenélményének, annyi kiszámíthatatlan ténye 
zőtől függő életmódjának különösen megfelelt. Nem csoda 
tehát, ha a szegedvidéki vallásos népélet is sokat megőrzött 
ennek a szellemnek ihletéséből. Elég csak néhány liturgikus 
töröl, bencés ösztönzésből fakadt szegedi népszokásra utal
nunk, melyeket egyedül az autochtón lakosságnál találunk 
meg. Ilyenek a Jézus keresésének nyomai a szegedi és tápai 
népnél,18 a liturgikus határkerülés19 csökevényei az alsóvárosi 
feltámadási körmenetben. Szent György vitéz népszerű a sze
gedi gyermekek világában is. Az ismeretes naphívogató ver
sike bizonyára még ebből a korból való. A jövő kutatás fogja 
megállapítani egyéb népszokásaink, hagyományaink jelenté
keny liturgikus ihletését is.

A monasztikus rendek kései hatását őrzi a XIII. szá.- 
zadból való Csonka-torony, amelyen a Franciaországból plán
tált ciszterci gótika szelleme csillan meg.20 A torony esetleg az 
egresi cisztercita apátság építőtevékenységével hozható kap
csolatba.

Szeged virágzását, folytonos fejlődését mutatja, hogy IV. 
Béla szabad királyi városi rangra (1246) emeli. A szegedi

16 Szent Ányos orleansi püspök Attila idejében élt. A koraközépkor
ban a királyok védőszentjének tekintették. 1029. translatiója európai ese
mény volt, hire hazánkba is eljutott. Andrá.s- királyunk viszontagságos 
egyéni és családi körülményei miatt ajánlotta magát a Szent égi pártfogá
sába, ezért szenteltette tiszteletére a tihanyi monostort (1055). V. ö. E rdélyi 
László: A  pannonhalmi S zen t Benedek-rend története. X. Budapest,
1908. 6. 1.

17 M ihályi  Ernő : Szent István  monostorai. Szent István-emlékkönyv. 
I. 378. 1. V. ö. még Csánki Dezső : M agyarország történeti földrajza. I. 678. 1.

18 Népünk ünnepei 218. 1.
18 Népünk ünnepei 209. 1.
80 Cs. Sebestyén  47. 1.



urbanizáció kibontakozását a kolduló rendek: ferencesele és 
dominikánusok letelepedése is igazolja. A román stílust a 
gótikus vallásosság váltja fel.

A gótikus áhitat szelleme természetesen a védöszentek 
jámbor divatján is meglátszik. A régiek mellett újabbak vál
nak népszerűvé. Utalhatunk Szent Katalin nevére, aki egyes 
homályos följegyzések szerint egyúttal városunk védö- 
szentje is volt a középkor végén.21 Szegedi kultuszát vértanú
ságának eszköze, a kerék magyarázza: a vízi molnárok hiva
tásuk mennyei pártfogójaként tisztelték. Tudjuk, hogy a 
franciskánusok különös lelkesedéssel karolják fel a szent 
atyafiság kultuszkomplexumát.22 Városunkban sajnos egykorú 
nyomai nem maradtak fenn, az algyevi templom23 Szent-Anna 
dedikációja azonban bizonyára ennek az emlékezetét őrzi. 
Hatása azonban a szegedvidéki nép ösztönös mélységekben 
gyökerező Szent Anna-kultuszában napjainkig érvényesül.24

A fönnmaradt faragásokból ítélve a várbeli gótikus 
Szent Erzsébeí-templom Szeged legfényesebb egyháza lehe
tett.25 A templomot 1433-ban Bertrandon de la Brocquiére francia 
utazó nagyon szépnek találta,26 pedig ö sokat látott, sokfelé 
megfordult. Sajátságos, — anélkül, hogy följegyzését meg tud
nánk magyarázni — az istentiszteletet kissé magyarosnak ta
lálta benne. A templom történetéről egyébként alig van ada
tunk. Miután azonban tudjuk, hogy a konventuális ferencesek
nek (provincia Mariana) legkésőbb 1316 óta a Palánkban 
templomuk volt, némi valószínűséggel az övékének tarthat 
juk.27 Templomukat állítólag a hívek alamizsnájából építették, 
de Nagy Lajos feleségének, Erzsébet királynénak támogatá-

21 Damiani László piarista egyik egykorú beszédében, amely a Péró- 
lázadásról szól, azt állítja, hogy Szeged védőszentje valamikor Szent Katalin 
volt. Bizonyára az sem véletlen, hogy a XVIII. században kirajzott szegedi 
magyarság legelső települési helyére, Szőregre magával vitte és a templom- 
dedikációban fenntartotta szülővárosa szentjének tiszteletét.

22 Kleinschmidt, Beda: Die heilige Anna, ihre Verehrung in Ge
schichte, Kunst und Volkstum. Düsseldorf, 1930 passim. P ászto r  Lajos: 
A m agyarság vallásos élete a .Jagellók korában. Budapest, 1940. 162. 1.

25 Gótikus tornya napjainkig fennmaradt. V. ö. fís. Sebestyén  Károly: 
A z a lgyő i templom. Szeged, 1930.

24 Kálm ány  Lajos : Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya. Buda
pest, 1885.

25 Cs. Sebestyén  17 skk.
26 Szamota  István : Régi utazások M agyarországon és a Balkán-fél

szigeten.  92. 1.
27 Erre néhány építési adatból is lehet következtetni. V. ö. Cs. Sebes

tyén  19. 1.
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sával ékesítették volna fel.28 aki védöszentje szegedi templo
mának ügyét bizonyára szívén viselte. Ne felejtsük el azt sem, 
hogy a ferences harmadrendek mennyei pártfogója Szent 
Erzsébet. Nem lehetetlen, hogy éppen ez a Szent Erzsébet- 
templom őrizte azt a vérző ostyát,29 melyről Laskai Ozsvát 
röviden megemlékezik.

A szegedi dominikánusok30 Szent Miklós-kolostora 
(1319—1529) fontos műhelye lehetett annak a balkáni missziós 
tevékenységnek, mely a középkor utolsó századaiban a ma
gyarság szakrális érdekeinek biztosítására irányult. Életére 
nézve, sajnos, kevés adattal rendelkezünk, ezek azonban igen 
jelentősek. Elég csak Szegedi Péter O. P. nándorfehérvári és 
Szegedi Batka Tamás O. P. moldvai püspök nevére31 utalnunk. 
Természetesen a dominikánus harmadrend32 is virágzott Sze
geden.

A középkori Szegednek apácakolostora is volt: a Szent
iélekről nevezett premontrei női prépostság. Alapítási évét 
nem ismerjük, de az 1510. premontrei rendi reformban jelentős 
szerepet játszott és a magyarnyelvű kódexirodalom művelé
sében (a Lányi-kódex egyes részei, továbbá az újabban feltárt 
Szegedi-kódex) is szép érdemei vannak. Az apácák fennma
radt névsorában több törzsökös szegedi nevet találunk, amely 
arra utal, hogy a prépostság a várossal szorosan összeforrt.33 
A dedikációval kapcsolatban megemlíthetjük, hogy a Szent,- 
lélek-kultusz szellemtörténeti háttere még tisztázatlan. Fel
tűnő azonban, hogy éppen a középkor végén hazánkban is 
igen sok Szentlélek-dedikációval találkozunk, ami bizonyára 
nem véletlen. Gondolhatnánk a római Szentlélek-társulat ha
tására,34 amely betegápolással foglalkozott és Európaszeríe 88

88K arácsonyi  János: Szent Ferenc rendjének története M agyarorszá
gon 1711-ig. I. Budapest, 1922. 270. 1. Az érdemes szerző egyébként téved, 
amikor azt állítja, hogy Szeged sohasem volt királynéi város.

* •  Gemma Fidel (Hagenau 1507) sermo LXI: Quarto hoc idem probe- 
mus exemplis innumeris, sic ad orationem beati Gregorii pape panis fuit 
mutatus in carnem. Et nunc temporibus nostris in plerisque ecclesiis osten- 
ditur hostia cum stillis sanguinis: sicut in abbatia Bathe et civitate Casso- 
viensi, similiter in civitate Zeghediensi. (Timár Kálmán szives közlése.)

80 H orváth  Sándor: A  Szent Domonkos-rend múltjából és jelenéből. 
Budapest, 1916. 204. 1.

81 H arsányt  András: A  domonkosrend M agyarországon a reformáció 
előtt. Debrecen, 1938. 323, 328. 1.

82 H arsányt  312. 1.
88 Tim ár  Kálmán: A szegedi premontrei apácák m agyar nyelvem lé

kei. Szegedi Füzetek 1934. 194. 1.
84 P ászto r  53. 1.
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kórházakat alapított. Adatok híján nem tudjuk megállapítani, 
hogy a szegedi premontrei apácák foglalkoztak-e betegápolás
sal, a dedikációból mindenesetre lehetne rá következtetni. 
Egyébként a római Szentlélek-társulatnak, amely számos lelki 
kiváltságot élvezett, több szegedi polgár is tagja volt.35

A középkor végén jelennek meg Szegeden az obszerváns 
ferencesek,36 akiknek kultikus hatása páratlanul mély és nap
jainkig tart.

A bogomil, huszita eretnekségek Magyarország déli vidé
kein a XV. század folyamán annyira felburjánzottak, hogy 
visszaszorításukra a Szentszék Jacobus de Marchia francis- 
kánust küldötte apostoli inkvizitorként az országba. Jakab 
testvér rajongó fanatizmusával jelentékeny sikereket ért el. 
A magyar husziták egyrésze Moldvába menekült előle. Huza
mosabb ideig tartózkodott Szegeden is, bizonyára nem ok nél
kül. Bogomil nyomok a szegedi néphagyományokban itt-ott 
ma is felcsillannak. Egyik ereklyéje: háncsfonatú karszéke a 
Havi Boldogasszony-múzeumban ma is látható. Az Egyház 
szentként tiszteli.

Szegednek másik obszerváns vendége Kapisztrán János 
volt, aki 1455 őszén fordul meg először Szegeden. Hallgatói nem 
fértek el a templomban, a szabadban kellett számára szószéket 
rögtönözni. Kapisztrán vezeti Szegedről Nándorfehérvár föl
mentésére azt a keresztes néphadsereget, amelynek Jézus a ve
zére. A sereg tekintélyes részét éppen a szegediek teszik, akik 
Kapisztránt még életében szentnek tartják. Egyik szegedi pol
gárnak néma fia az ö imádságára szólal meg.

Mind Kapisztrán Szent János, mind Márkái Szent Jakab 
a franciskánus rend szigorú, obszerváns irányához tartozott, 
ök voltak Sienai Szent Bernardinnal együtt a vezérei annak 
a XV. században teljesedő franciskánus mozgalomnak, amely 
főképpen a szent szegénység megtartásában a Poverello eredeti 
eszményeit akarta követni és amely a renaissance világias 
szellemével szemben új spiritualizmus útját szerette volna 
egyengetni. 85

85 A  római Szentlélek-társulat anyakönyve 1446— 1526. Monumenta 
Vaticana V. passim.

58 Az obszervancia szegedi hatásának jellemzésében következő előadá
sainkra támaszkodunk: M agyar búcsújáróhelyek: Szeged-Alsóváros. Korunk 
Szava 1938; A  szeged-alsóvárost templom kegyképe. Délvidéki Szemle 
1942. 233 skk.; A  N apbaöltözötl A sszony.  Magyarságtudomány 1942. 436 
skk. A bennük feldolgozott anyagot itt néhány új adattal és szemponttal 
egészítjük ki. .
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Az obszervancia a maga fiatalos önbizalmával, friss len
dületével a belső franciskánus reform végrehajtása mellett is 
sok új mozgalmat kezdeményez, új, vagy újszerűén fogal
mazott kultuszokat terjeszt. így Jézus Szent Neve, a Szent 
Család, Szent Anna tiszteletét, főleg azonban a Szeplőtelen 
Fogantatás elszánt védelmezését, a Napbaöltözött Asszony 
(Jelenések könyve 12.) kultuszát tekinti szívügyének az Egy
házon belül a dominikánusokkal szemben, az Egyházon kívül 
pedig a husziták és bogomilok ellen, akik Mária tiszteletét tel
jes tagadásba vették. Az obszerváns mozgalom ifjú erejében, 
harci kedvében még ennyivel sem elégszik meg. A Szeplőtelen 
Szűz oltalma alatt ugyanis világtörténelmi jelentőségű propa
gandát indít a terjeszkedő török hatalom ellen. Ez a Napba
öltözött Asszony franciskánus felfogás szerint eltapossa a 
lábánál heverő bűnt, megalázza az eretnekeket és hitetleneket. 
A félholdat egyszersmind a török pogányság szimbólumának 
is érzik, amelyen azonban a Mária-jelképezte kereszténység
nek diadalt kell aratnia. Elég csak Kapisztrán szerepére 
utalnunk.

A mozgalom Európaszerte hullámokat vert és hazánkba, 
Szegedre éppen vezérei hozták el. Cesarini Julián pápai követ 
már 1444-ben az obszervánsoknak ítéli oda a konventuálisok 
szegedi templomát és kolostorát. Erre a mariánusok nagy 
tettre határozzák el magukat. 1452-ben ide Szegedre, a magyar 
obszerváns mozgalomnak talán főfészkébe tartománygyűlést 
hívnak össze, amelyen új provinciálist választanak Igali 
Fábián személyében, aki a mariánus ferencesek hanyatlását 
megállította. A magyar konventuálisoknak a Regula szelle
mében való megújhodása tehát Szegedről indult ki. A reform
mal különben a mariánusok azt is elérték, hogy szegedi temp
lomukat és kolostorukat megtarthatták. Az obszervánsoknak 
tehát új hajlékot kellett építeniök. Így épül föl azután a mai 
templom és kolostor a Havi Boldogasszony tiszteletére.

Templomunk dedikációja tehát Róma egyik legősibb és 
leghíresebb Mária-kultuszára, a S. Maria Maggiore-bazilika 
alapításának legendájára és a vele kapcsolatos Havi Boldog- 
asszony-kegyképre utal. A mi templomunk eredeti föoltárképe 
ennek a kegyképnek volt másolata, de később, talán még a
XVII. században Makóra került. Most is a makai öreg 
templomban látható. Ennek helyét foglalta el egyelőre tisztá
zatlan körülmények között, de bizonyára még a török hódolt
ság idején a Napbaöltözött Asszonynak ma is tisztelt kegyképe.
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A Napbaöltözött Asszony tartotta együtt a maga misz
tikus erejével és védelmezte meg a pusztulástól, szétszéledés
től Szeged katolikus magyar népét és mentette át a hódoltsági 
sors emberfölötti megpróbáltatásain.

Ismeretes, hogy a török csak Szent Ferenc alázatos és szegény fiait 
tűri meg a hívek között. A klastrom hatása egyetemes. A portától az egész 
török birodalom területére érvényes útleveleket szereznek a szegedi barátok. 
Az obszerváns szellem most virágzik ki Szegeden, gyökereit mártírok vére 
is megszenteli. Csak utalunk rá, de ebben az összefüggésben nem fejteget
hetjük, hogy népünk egy része a XVI. század folyamán elfogadta ugyan 
Kálvin János vallását, de a reformáció Szegeden nem tudott megerősödni. 
A templom és kolostor története kétszáz esztendőn keresztül szinte teljesen 
azonos a város történetével. Hatása azonban ennél is szélesebbkörűvé válik, 
hiszen a Szegedről kiinduló egykori délmagyarországi ferences misszió 
hatásaként máig virágzó búcsújáró hellyé, elsőrangú kultuszcentrummá fej
lődik.

A Csanádi egyházmegye megmaradt, de nagy szétszórt
ságban élő katolikus népét a szegedi gvárdián kormányozta, 
mint vicarius generalis, jóllehet, városunk a középkorban 
a kalocsai egyházmegyéhez tartozott. A szegedi barátok voltak 
azok, akik Szegeden kívül még legalább tizennégy hódoltsági 
hely lelki gondozását ellátták. A szegedi házfönök kezébe fut
nak össze ennélfogva Délmagyarország pasztorációjának és 
egyházkormányzásának szálai nemcsak a Csanádi püspök fel 
hatalmazásából, hanem a Propaganda Fide helyesléséből is. Az 
itteni híveket a licentialusok, félpapok, a hódoltság korának 
híres világi apostolai vezetik, akik rendszerint Szent Ferenc 
helybeli kordás társulatának is elöljárói és akik irányításu
kat a szegedi kolostorból kapják.37

A XVII. századból vannak az első biztos adataink a 
később méltán nagyhírűvé lett havi búcsúra (augusztus 5.). 
A templom kiváltságos helyzetét, misztikus tekintélyét jelentős 
mértékben erősítette meg az 1650-i jubileumi búcsú is, melyet 
X. Ince hirdetett ki. A pápa a délmagyarországMiívek szoron
gatott helyzetére való tekintettel megengedi, hogy a jubileumi 
búcsút az előírt feltételek mellett odahaza is elnyerhessék. 
Minhogy a Havi Boldogasszony-templom messze tájon egye
dül állott, a vidéki hívek 1652 októberében ide zarándokoltak 
a búcsú kegyelmeinek kiérdemlésére.38

A jámbor néphit Szeged 1686-i fölszabadulását, továbbá 
Savoyai Jenő híres zentai győzelmét a szegedi kegykép köz-

37 K a r á c s o n y i  I. 526. 1.
38 A kolostor évkönyvei és oklevelei után.
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benjárásának tulajdonította.39 A Napbaöltözött Asszony sze
gedi kultuszában az obszervanciának Máriához való lovagi 
hűsége, önfeláldozó helytállása így egyesül a magyar 
védőbástya-szerep, keresztény hivatástudat élményével. Az 
Auxiliatrix Szegediensis azonban egyúttal egy szakrális ma
gyar táj királynéja is: hatása Szeged és Délmagyarország 
vallásos népéletében, emberi magatartásában napjainkig érvé 
nyesül.

A barokk időkben a templomra és a búcsújáró kultuszra, 
új hivatás várakozik. Ismeretes dolog, hogy Szeged megma
radt magyarsága ebben a században és a következő elején 
ötvennél több délvidéki törökdúlta falut száll meg és telepít 
újra.40 Ez a település a Tisza bánsági és bácskai partjain sugár- 
szerűen történik, kiindulási pontja Szeged városa. A telepü
lés igen nehéz körülmények között történt, mert a szegedi 
magyarok egyáltalában nem részesülnek semmiféle kedvezés
ben, ugyanakor azonban a németek és szerbek erősödését min 
denképpen előmozdították. E kivándorolt hívek lelki gondozá
sát a Csanádi egyházmegye akkori paphiánya miatt, de külö
nösen a törökkori vándorapostolság hagyományaképpen hosz- 
szú évtizedeken át az alsóvárosi barátok látták el, tehát a sze
gedi rajok továbbra is megmaradnak az anyaváros szellemi 
hatása, az Auxiliatrix Szegediensis oltalma alatt. Megtartják 
különben a maga ősi tisztaságában tájszólásukat, szokásai
kat, a mindennapi élet jellegzetes szegedi vonásait. Természe
tesen a rokonsági kapcsolatokat is fenntartják a nemzetségnek 
otthon, Szegeden maradt tagjaival. A havi búcsú így új jelen
tőséget kap; nemcsak a búcsújárás, azaz a vezeklés és elég
tétel alkalma, hanem hazatérés is.

A szegedi kegyhely zarándokai a XVIII. századtól 
fogva tehát, ha nem is teljesen, de legnagyobb részben az elván
dorolt szegediekből kerülnek ki. A települések indítékai közül 
leginkább az anyagi érdekeket, gazdasági vonatkozásokat 
szokták hangsúlyozni, a szellemi háttér sokszor marad rajzo- 
latlan. A moldvai csángókhoz, vagy a kanadai franciákhoz 
hasonlóan, a szegediek elviszik magukkal és megőrzik a. 
szülőföld lelkét is, amikor kénytelenek kivándorolni. Ez a

3Í O rd in a n sz  Konstantin: A  ’L ib a n u s  h a v a sa i a la tt  i l la to zó  T itk o s  
é r te lm ű  r ó z sa . Szeged, 1831. 44. 1.

R e iz n e r  János: S z e g e d  é s  D é lm a g y a r o r s z á g . Szeged, 1894. és B a n 
n e r  János: S z e g e d i te le p íté s e k  D é lm a g y a r o r s z á g o n . Földrajzi Közlemé
nyek 1925.
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magatartás mélyen keresztényi, lényegében a szentek egyes- 
ségére emlékeztet.

A XVIII. század vallásos újjászületésében a havi búcsú 
mellett két kultikus élményforrást kell kiemelnünk. Az egyik 
összefügg a barokk vallásosság korszerű áramlataival. Itt 
főleg a pestis-védőszentekre, a jezsuitaihletésü Szentháromság- 
kultuszra, a szenvedő Jézus és a Szeplőtelen Fogantatás, 
továbbá Nepomuki Szent János tiszteletére gondolunk. A má
sik pedig az egykorú német bevándorlással kapcsolatos. A né
met telepesek több sajátos áhitatformát hoznak magukkal. 
Csak a Mariahilf kultuszt és a céhek német-ihletésű patrónusait, 
továbbá Szent Vendel tiszteletét emeljük ki. Vizsgáljuk 
rendre őket.

A század nagy járványait a szegedi nép is Isten bünteté
sének érzi. Az égi harag kiengesztelésére a szentek közben
járását kéri és a kor általános szokásának megfelelően Szent 
Rókushoz és Szent Rozáliához folyamodik. Az 1738-i guga- 
halál emlékezetére emelték a járványkórház közelében a 
Rókus-kápolnát, amely köré a XVIII. század folyamán új 
városrész települt, a dedikáció nyomán Rókus néven. Megem
líthetjük itt még, minthogy a vész augusztus elsején kezdett 
alábbhagyni, a város ünnepélyesen megfogadta, hogy ezt a 
napot száz éven át a legnagyobb ájtatossággal ünnepli meg. 
Előző nap szigorúan böjtöl, a fogadalmi napon: Vasas Szent 
Péter ünnepén körmenetben vonul a kápolnához, ahol 
szentbeszédet és misét hallgat. A fogadalmat 1838-ban meg
újították.41

Szent Rozália kápolnáját a Palánkban a Szent Dömötör- 
templom előtt emelték, amely kultikus jelentőségét és hivatását 
még a múlt század kolerajárványai idején is megtartotta.42

A barokk Szentháromság-tisztelet dogmatikai és szel
lemtörténeti összefüggései, hazai vonatkozásai még jórészt 
feltárásra várnak. Itt csak néhány szempontra utalunk. Isme
retes a habsburgi barokknak eleven kapcsolata a spanyol kato
likus szellemiséggel, amelyet a karmeliták és főleg a jezsuiták 
közvetítettek. A Szentháromság titka Loyolai Szent Ignác 
misztikájában talált sajátos hangsúlyozásra, amely Lelkigya-

41 Jásza i  Géza: A  szegedi Szent R ókushoz címzett r. kát. plébánia 
100 éves története. Szeged, 1905. 5. 1.

41 Reizner  III. 174. 1. szerint a kápolna 1739-ben Szent Erzsébet tiszte
letére épült és később kapta a Rozália nevet.
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korlatainak szellemében is tükröződik.43 A dogma az egykorú 
jezsuita lélekgondozásának egyik legfőbb forrása és eszménye 
volt, amely az épületes irodalomban, ájtatossági gyakorlatban 
éppenúgy érezteti hatását, mint a szakrális művészetben, amely 
szemléletesen próbálja a nagy titkot a hívekhez közelebb vinni. 
A kultuszáramlat időszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a rendi kereteken túl a barokk időkben, a habs- 
burgi Középeurópában igazán egyetemes jelenséggé válik, sőt 
tökéi a vallásos népéletben még manapság is gyümölcsöznek.

A Társaság-ihlette középeurópai barokk városokban 
mindenütt találkozunk a Szentháromságnak reprezentatív 
főtéri ábrázolásával, de a jámbor divat egyéb városokban is 
általánossá válik, sőt a falukba is leszivárog. Hirtelenében 
elég csak Buda, Pozsony, Győr, Sopron, Kecskemét, Sza
badka, Újvidék, Arad, Kassa Szentháromság-szobraira utal
nunk, amelyeket jórészt fogadalomból, illetőleg engesztelés- 
ből állítottak.

A Szentháromság-kultusz hullámai a XVIIÏ. század első 
felében Szegedre is elértek és jelentős részük volt főleg a sok
felöl összeverődött palánki (belvárosi) lakosságnak homogén 
emberközösségé alakításában.

A Szegeden virágzó Szentháromság-tiszteletnek számos 
nyoma és emléke maradt fenn. A Szent Dömötör-templomban 
Szentháromság-társulat működött44 — külön oltára is volt45 
— amelynek, úgy látszik, az összes céhek testületileg is tagjai 
voltak, mert valamennyi zászlajának egyik oldalára szinte 
kivétel nélkül a Szentháromság képét festették,46 a másikra 
természetesen a céh védöszentjét. A korból több Szentháromság- 
emlékről is van adatunk, amelyek, sajnos, nem maradtak ránk. 
így a Palánkban, a mai Klauzál-téren a híres Kárász-család 
egyik sarjadéka állított fel 1734-ben ex voto egy Szenthárom
ság-emléket, mert a hagyomány szerint béresét hirtelen harag
jában agyonütötte.47 A kultusz annyira szívéhez nőtt a város 
híveinek, hogy a szobrot többízben megújították. Csak az 
1879-i árvíz után emeltek helyette másikat, amely most a Foga-

43 Rahner, Hugo S. J.: Die M ystik  des heiligen Ignatius und der 
Inhalt der Vision von L a Storta. Zeitschrift für Aszese und Mystik. 
1935. 202 skk.

44 O ltványi Pál: A  szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi 
krónikája. Szeged, 1886. 155. 1.

45 O ltványi 150. 1.
46 R eizner  III. 452 skk.
47 O ltványi 164. 1.
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dalmi Templom előtt áll. Alsóvároson, a Szentliáromság-utcá- 
ban, a templom közelében Szentháromság-kápolna is állott 
(1721).48

A szegedi Szentháromság-kultusszal van szellemi össze
függésben a vidékünkre annyira jellemző napsugaras díszí
tés,49 amelyet a parasztházak utcára néző végén, oromfalán 
lehet látni. A barokk Szentháromság-jelkép (az ismeretes 
háromszög, közepén sugárzó szemmel) szakrális népmű
vészeti motívumként hamarosan kikerül a templomokból és 
föltűnik a szegedi, majd a környékbeli nép hajlékán is. A há
zakra nemcsak díszítés okáért, hanem azért is alkalmazták, 
hogy a bennük lakókat megoltalmazza a gonosz lélek kísér
téseitől, rossz emberek szándékától. Föllelhetjük különben 
utcaajtókon, kapukon, kemencék elötéin, régebben a vízimal
mokon is a napsugarat, mint az oltalmazó Szentháromság 
jelképét. A hívek később talán már el is felejtették a rendel
tetését, a nép hagyománytiszteleténél fogva azonban mai napig 
fennmaradt. Érdemes tudnunk, hogy ez a díszítés a maga 
gazdag változataival az ország más vidékein ismeretlen. Csak 
Szeged környékén, továbbá Bácskában, Temesközben talál
ható meg, de elsősorban mindig csak azokban a falvakban, 
ahová városunk népfölöslege a XVIII. század folyamán kiván
dorolt. A szegedi tájszólás mellett magukkal vitték ezt a díszí
tést is. Ezzel új lakóhelyükön is a Szentháromság oltalmába 
ajánlották magukat, de emlékeztette őket régi szülőföldjükre, 
Szeged városára is. 50

A XVIII. század folyamán városunk lakói a palánki 
temető felé, a szőlők között egy kápolnát emeltek Jézus szen
vedésének tiszteletére.51 A kultusz szintén jezsuita ihletésből 
fakadt. Híres Agónia-társulataik (Congregatio bonae mortis)52 
a kínszenvedés misztériumában való elmerüléssel, a vezeklés- 
nek a barokkra annyira jellemző exaltált-patétikus gyakorla
tával a jó halál kegyelmét akarták kiérdemelni. Ezt a komo
ran ünnepélyes áhitatformát a század nagy járványai is erő
sen ihlették. Bár Szegeden a Jézus Társasága ebben az időben

48 O ltványi 162. 1.
49 Sebestyén  Károly: Szegedi napsugárdíszes házvégek. A Magyar 

Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője 1904. 268. 1.
60Bálint Sándor: A napsugaras házvégek pusztulása. Szegedi Friss 

Újság 1986 dec. 25.
51 Jászai 5. 1.
5 í Népünk ünnepei 32. 1.
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nem tudott gyökeret verni,53 kultikus hatása ezen a téren is 
érvényesült. Van egy néphagyományként fönnmaradt ada
tunk54 55 arra, hogy egy népmisszión a jezsuita atyák önmagu
kat kilencágú korbáccsal keményen ostorozták. Az így elérzé- 
kenyült és hangosan zokogó nép bűnbánatra indult. Más 
városok analógiája alapján — addig is, amíg adatok nem iga
zolják — föltesszük, hogy a szenvedő Jézus szegedi kultusza 
ennek a jezsuita missziónak gyümölcse. Biztosan ebből az 
ösztönzésből sarjadt ki később a szegedi Kálvária.

A Szeplőtelen Fogantatással kapcsolatban már megem
lékeztünk a Napbaöltözött Asszony obszerváns eredetű tisz
teletéről. A kultusz a XVII. század folyamán jezsuita ösztön
zésekre új színekkel gazdagodik. Egyfelől a Regnum Maria- 
numbb barokk államkoncepciója bontakozik ki a nyomában. 
Másfelől viszont a Habsburg uralkodók, főleg II. és III. Fer- 
dinánd kezdeményezéseire utalhatunk. A két szál hazánkban 
a XVIII. századra természetesen összefonódik.

III. Ferdinánd, amikor Bécset a svéd veszély fenyegette, 
fogadalmat tett, hogy a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére 
emlékoszlopot fog állítani. Ügy is történt. Az emlékművet a 
jezsuiták Am Hof-temploma, előtt állították fel. A király meg
fogadta, hogy a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét ezentúl egész 
birodalmában ünnepélyesen fogja megülni és a dinasztiát, 
továbbá népeit és országait a Szeplőtelen Szűz oltalmába aján
lotta.56 Az uralkodó példájára, a jezsuiták buzgólkodására a 
Szeplőtelen Fogantatás köztéri szobrainak állítása — éppen- 
úgy, mint a Szentháromságé — hamarosan egyetemessé vált. 
Sok helyen a két ábrázolás egy szobron történt. Később nem
csak háborús veszély, hanem járványos betegségek idején is 
tesznek fogadalmat. A Szeplőtelen Fogantatás oszlopa,57 az 
egykorú felírások alapján, szakrális jelentésén túl dinasztikus 
szimbólummá is vált. Főpapok, főurak, városok (Pozsony, 
Győr, Sopron, Esztergom, Pest, Buda, Tata, Kassa, Nagyvá
rad, Temesvár stb.), jámbor társulatok buzgólkodnak a fel
állításán.

53 A letelepedés kísérleteiről a XVIII. század elején O ltványi 17. 1.
54 O ltványi 50. 1.
55 Németh László : A  Regnum Marianum állameszme. Regnum 1940— 

41. 233 skk.
50 Missong, Alois: Heiliges Wien. Wien, 1933. 77. 1.
57 Balogh, Augustus Florianus: Beatissima Virgo Maria Mater Dei, 

qua Regina et Patrona Himpariadum. Agriae 1872. 283 skk. jórészüket 
felsorolja.
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A Szeplőtelen Fogantatásnak Szegeden is több egykorú 
emlékoszolopot állítottak. A palánki58 már eltűnt, a felsővárosi, 
Szentgyörgy-téren álló kevéssé jelentős, eredetéről nem tudunk 
semmit. Annál inkább megragad az alsóvárosi Havi Boldog
asszony-templom előtt álló szobor, amely igénytelenségében 
is kifejező alkotás.59 A tetején álló Mária-szobor régebbi és 
csodatevő hírben állott. Az emlék egyébként 1752-ben a sze
gedi nép fogadalmából és Tóth József szenátor áldozatkész
ségéből készült.60

Nepomuki Szent János tiszteletének időszerűségét egy
korú kanonizációja (1729) adja meg. Minthogy a Habsburg- 
birodalom területén élt, érthető, ha a Szentet a cseheken kívül 
a magyarok és németek is mintegy földijüknek érezték és tisz
teletét azonnal felkarolták.61 Egyébként most is a dinasztia járt 
elől a jó példával. Életének egyes mozzanatait lelkipásztori 
szempontból kitűnően lehetett hasznosítani. A gyónási titok 
vértanúja volt, tehát a tiszteletére alakult jámbor társulatok 
(hazánkban tudtunkra Kalocsán és Temesvárt) tagjai főleg 
mások jóhírének tiszteletbentartására kötelezték magukat. 
Ennek az erénynek ápolása a hazai városok újonnan össze
verődött, ismeretlen előéletű lakossága körében igen üdvösnek 
bizonyult, mert a kölcsönös bizalom légkörét, a közös élet leg
fontosabb feltételét készítette elő. A Nepomuki Szent mártír
halálának körülményeiből az is érthető, hogy a vízenjárók, 
hídon, kompon átkelők, utasemberek védőszentje lett. Szege
den is olyan népszerűvé vált, hogy hamarosan háttérbe szorí-

“  R e izn e r  III. 408. 1.
“ Felírása: SIT LAUS DEO PATRI, HONOR VIRGINI MATRI, 

FILIAE AETERNAE SAPIENTIAE, SPONSAE SPIRITUS SANCTI ET 
PATRONAE REGNI HUNGÁRIÁÉ XXI JUNII — VIRGO GENITRIX 
POPULUS TIBI SZEGEDIENSIS EREXIT HŐS LAPIDES, SUSCIPE 
VOTA ROGAT. QUIBUS PERPETUAE INDULGENTIAE 40 ANRM 
SUNT ADNEXAE 1752.

“  A templom évkönyve a kővetkezőket írja felállításának körülményei
ről: . . .  Statua haec ante fores eonsistens, industria devoti Mariophili 
Josephi Tóth, Cívis et Senatoris Szegediensis renovatur, columna ipsa 
cancelli, Statuae item circumstantes, sola effigie antiqua reliqua, novo 
laboré ex lápidibus Buda allatis apparantur, lampades denique in IV. Ange- 
lis appenduntur, rursus populus Virgini ad Nives exasse devotus veterem 
Patrum suorum devotionem reassumit, alque in id, cuncti Cives inferioris 
Civitatis conjurant, ut deinceps ad resuscitandum veterem erga Illibatam 
Deiparam fervorem cingula septimana tribus diebus, videlicet feria secunda, 
tertia et sabbato, populus dato signo mediocri campana, vesperi circa horam 
sextam in aestate, in  hyeme circa quartam ad hanc Statuam confluât...

•* N ép ü n k  ü n n e p e i 246. 1.
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tóttá Szent Miklósnak és Szent Katalinnak, a vízi élet két régi 
szegedi védöszentjének tiszteletét. Egykorú ábrázolásával a 
város belterületén az alsóvárosi templom egyik művészi oltár
képén62 találkozunk. A határban több helyen áll a szobra, 
így a tápai kompnál, Dorozsma és Sándorfalva alatt a Fehértó 
közelében, továbbá a Maty hídjánál.63

A német bevándorlással kapcsolatban a délnémet barokk
nak több Jellegzetes áhitatformája is elkerült Szegedre.

A XVIII. század friss török élménye magyarázza a 
Mariahilf-kultusz64 villámgyors elterjedését, amely kapucinus 
eredetű ugyan, de hamarosan egyetemessé: törekvő, dinasz
tikus szimbólummá válik. Eredetéhez tudnunk kell, hogy Bée* 
1683. évi ostroma alkalmával Lipót Passauban a kapucinusok 
Mariahilf-kegyképe előtt könyörgött a kereszténység ügyéért. 
A győzelmet később ennek az imádságnak, illetőleg az Auxi- 
lium Christianorum mennyei közbenjárásának tulajdonította, 
ami természetesen a kegyképet páratlanul népszerűvé tette. 
Alig van XVIII. századbeli középeurópai katolikus templom, 
amelyből másolata hiányoznék. Egy-egy másolat sokszor szin
tén kegyképpé válik, magyarrá honosul65 és nagymértékben 
hozzájárul a felszabadult országrészek katolikus újjáépülésé- 
hez. Egyrészüket a magyarországi német bevándorlók hozzák 
magukkal, mint régi hazájuknak divatos, közkedvelt Mária- 
kultuszát, egyúttal mint oltalmazó törzsi jelképet.

A szegedi Mariahilf-kultusz első nyomaival a XVIII. 
század folyamán találkozunk. A Hősök Kapuja táján állott 
a Mariahilf-kápolna (Maria Hülff Capelle),66 amely már a 
század végén elenyészik ugyan, de emlékezetét a Segítő 
Boldogasszony-út (ma: Boldogasszony-sugárút), a régi Dömö- 
tör-templomnak egy fogadalmi tárgyakkal ékes, tehát közked-

« Felírása: SOLI DEO ET HONORI SANCTI IOHANNIS NEPO- 
MUCENI EX PIO VOTO CULTOR DEVOTUS SINCERO VOVIT 
ÁMORÉ. Jelenleg az alsóvárosi Havi Boldogasszony-múzeumban.

•s A Szentnek igen hangulatos, fülkébe állított szobra állott a 
Dugonics-utca egyik házán, amelyet oktalanul nemrégen bontottak le. 
A szobor most a Városi Múzeumban látható.

•‘ Egyebek között B eissel, Stephan S. J.: W allfahrten zu  Unserer 
Lieben Frau in Legende und Geschichte. Freiburg, 1913. 100. 1. A kultusz 
egyébként még korszerű feldolgozásra vár.

•s így többek között Szentantal, Krasznahorka, Bodajk, Tétszentkút, 
Solym ár, Turbék, D oroszló, Vodica, Sottin  búcsújáróhelyeink kegyképe.

• •  Cs. Sebestyén  Károly: Szegedi utcák. Szeged, 1928.
5*
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veit Mariahilf-oltárképe?1 továbbá egy Segítő Boldogasszony
patika őrzi éppen a régi kápolna közelében.

A céhrendszer már a középkorban is virágzott Szegeden. 
Erről sajnos keveset tudunk, de az 1522. évi egyházi tized- 
lajstrom68 szerint igen sok mesterember élt Szegeden. A.XVIII. 
század folyamán bevándorolt német iparosok69 a török hódolt
ság fájdalmas cezúrája után kétségtelenül hozzájárultak egy 
civilizáltabb életszínvonal kialakításához, urbánusabb igé
nyek felébresztéséhez. Merész túlzás azonban azt állítani, 
hogy a városnak magyar polgári kultúrája kizárólag az ö 
önfeláldozó asszimilációjukból született volna meg. Ennek a 
kérdésnek fejtegetése messzire vezetne bennünket. Eléged
jünk meg itt annyival, hogy az ősi szegedi céhek is megújhod- 
nak, főleg azok, amelyek népi szükségleteket elégítenek ki 
(szűcsök, csizmadiák, fazekasok, kovácsok, gombkötők, stb.), 
sőt a német céhek is alkalmazkodni kezdenek szegedi vevőkö
rük magyar ízléséhez.70

A céhek védőszentjeinek71 váltakozó kultusza is vissza
tükrözi ezt a folyamatot. A magyar céhek nem igen simulnak 
a német patrónus-divathoz, hanem lényegében a középkori 
hazai gyakorlatot elevenítik föl. A csizmadia céh Szent István 
királyt, a mészáros Szent Lukácsot, a gombkötő Szent Lászlót, 
a szíjgyártó Szent Györgyöt, a szűcs Szent Bertalant, a faze
kas Adámot és Évát, a bognár Szent Katalint, a lakatos Szent 
Pétert tisztelte égi pártfogójául. A német céhek magukkal hoz
zák ugyan a maguk hagyományos védöszentjét, így a bogná
rok Szent Leót, a késesek Szent Kiliánt, a kötélverök Széni 
Posthumust, a kalaposok valószínűleg Szent Jakabot, a cipé
szek Szent Erhardot, a takácsok Szent Szeverint, a kádárok 
és a német szabók Szent Annát, de ezek a védöszentek nem 
tudtak Szeged katolikus talajába meggyökerezni. így a bogná
rok Szent Leó-kultuszát hamarosan felváltja Szent Katalin
nak helyi hagyományokból táplálkozó tisztelete. Szent Anna

07 Nem lehetetlen, hogy eredetileg ez volt a kápolna névadó kegy
képe. A Dömötör-templom lebontása után sokfelé hányódott-vetődött, szinte 
teljesen tönkrement. Jelenleg szegedi magánkézben van.

68 Reizner  IV. 97 skk.
09 Jenőfi Éva: A datok a szegedi német telepesek és céheik történeté

hez. Budapest, 1982. Passim.
70 Reizner  III. 449 skk; továbbá H ilf László: A  szegedi iparosság  

története. Szeged, 1929. Passim.
71 A céhek mindig olyan szentet kerestek patrónusul, akinek életében 

volt olyan mozzanat, vagy vonatkozás, amelyet a szakmával kapcsolatba 
lehetett hozni.



már a középkor óta főleg az asszonyok védöszentje volt, tehát 
már funkciót töltött be, a kádárok szakmai kultusza elsorvadt 
és Szent Orbánnak12 már régen magyarrá honosodott tisztelete 
bontakozott ki mellette. A többi német védőszentek tisztelete 
is a XIX. század folyamán lassanként elenyészik.

Német földmíves bevándorlók terjesztik hazánkban a
XVIII. század folyamán Szent Vendel72 73 tiszteletét. Kultusza 
olyan frissnek bizonyul, a szegedi pásztorkodó nép is annyira 
felkarolja, hogy az ősi Dömötör-kultusz háttérbe szorul mel
lette. A szegedi pusztán kápolnát is emeltek a tiszteletére. 
A földmívelés kibontakozásával kultikus jelentősége hanyat- 
lani kezdett ugyan, egykorú oltáránál azonban az alsóvárosi 
gazdák még ma is szívesen mondatnak jószágaikért misét. 
A tápai templomban kilencedet szoktak tartani a nevenapjára.

A barokk vallásosság a maga színes, mozgalmas áhitat- 
formáival, kitűnő lélektani érzékével s alkalmazkodásával az 
autochton szegedi magyarságot, továbbá a bevándorolt néme
teket és bunyevácokat a vallásos élmény közösségében egyesí
tette és így kedvező, bár egészen meg nem valósult lehetősége
ket teremtett a társadalmi fejlődés számára is.

Ha Szeged XIX. századbeli történetében vannak is szak
rális mozzanatok (templomépítési fogadalom az árvíz után, 
az alsóvárosi kegyképnek Szeged királynőjévé koronázása, a 
Jézus Szívé-kultusz kezdete, a Lourdesi Szűz tiszteletének 
meghonosodása), az immanens korszellem mégsem kedvezett 
újabb ájtatossági áramlatok kibontakozásának. A század 
historizmusa kegyeletes okokból megtűrte ugyan a régi vallá
sos hagyományokat, de ápolásukban, fejlesztésükben már tar
tózkodónak bizonyult. Ez kétségtelenül kapcsolatban van a 
régi hierarchikus társadalmi közszellem liberálizmus-okozta 
felbomlásával, a város lakosságának a bürokráciával és a 
kezdődő kapitalizmussal járó felduzzadásával, ami természe
tesen új, a szegedi múltban már kevéssé gyökerező társadalmi 
kép kialakulását hozta magával. A modern nagyváros új réte
geinek a szülőföld alig jelent valamit, vallásos életük is elszür
kül, szakrális szükségleteik a minimumra csökkennek. Ha a 
régi helyi kultuszok jórésze még ma is él, az főleg a szegedi 
paraszt nép érdeme, amely a vallásos életnek gazdag szegedi 
változatait emlékezetében megőrizte, sőt életalakításában ma 
is hasznát veszi.

72 N é p ü n k  ü n n e p e i 249. 1.
73 U. o. 292. 1.



Baria István:

Az 1743. évi moldvai jezsuita misszió.

1743 tavaszán Moldva fanarióta fejedelme, Mavrokordat 
Konstantin meghívta tartományába Péterífy Károlyt, a neves 
magyar jezsuita történetírót, hogy az oláh fejedelemségek tör
ténetére vonatkozó forrásanyagot összegyűjtse és történetüket 
megírja. A meghívást Szegedi János, a nagyszombati egyetem 
tanára közvetítette,1 ugyancsak az ö kezdeményezésére csatla
kozott Péterffy-hez a kolozsvári jezsuita rendház két tagja, 
Patai András és Szegedi György is, hogy Moldva katolikus 
magyarságának lelki gondozását átvegye és a fejedelem támo
gatásával a nemkatolikus lakosság soraiban térítő tevékenysé
get folytasson. A magyar jezsuiták, később ismertetendő okok 
miatt csak néhány hétig tartózkodhattak a fejedelem székhe
lyén, Jassyban. Ezalatt gyűjtött tapasztalataikról Patai a bras
sói házfőnökhöz, Türck Józsefhez és az osztrák rendtarto
mány főnökéhez, Vánossi Antalhoz intézett levelekben számolt 
be. Vánossi maga is egyik kezdeményezője volt a misszió útjá
nak, a költségeket is ö fedezte,2 és az indulás előtt pontokba 
foglalva adta át Patainak azokat a kérdéseket, amelyekre a 
rend missziós tevékenységének későbbi kiépítése érdekében 
felvilágosítást kért.

Patai levelei és Vánossi pontjaira adott válaszai a misz- 
szió lefolyására vonatkozólag a leghitelesebb források, fel- 
használásuk azonban a moldvai magyarsággal foglalkozó gaz
dag szakirodalom számára eddig csak részben volt lehetséges, 
mivel belőlük csak töredékek láttak napvilágot. Pedig isme
retük nem fölösleges, hiszen Bandinus és Zöld Péter között 
ezek a legrészletesebb értesüléseink a moldvai magyarságról 
és gazdag egyháztörténeti vonatkozásaik miatt is különös 
figyelmet érdemelnek. Az eredeti levelek és a jelentés nem 
ismeretesek. A három jezsuita útjának eredményeire először 
Szegedi János hivatkozik, amikor közli3 a moldvai magyar 
lakosságú községeknek valószínűleg Pataitól származó jegy-

1 M ik e c s  László: Csángók. Budapest, 1941. 207 1.
2 Patai levele a provinciálishoz 1743 aug. 8. (Függelék 7. sz.)
3 Décréta et vitae regum Hungáriáé, qui Transylvaniam possederunt. 

1743—44. и . 80-86. 1.
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zékét. Említi a jezsuiták útját Pray is,4 majd Schönwiesner Ist
ván közli a Szegeditől használt jegyzéket az Ungarisches 
Magazin III. kötetében (1788), ahol Reise nach der Moldau 
címmel Zöld Péter jelentését ismerteti jegyzetekkel kiegészítve. 
Ugyancsak 1783-ban Molnár János a Magyar Könyvház III. 
kötetében magyar nyelven, kivonatosan ismerteti a Vánossi 
számára készített Patai-féle jelentést. Nilles5 * * közölt még néhány 
aktát Pataiék fiijával kapcsolatosan, köztük egy rövid jelen
tést is Rómába, a rend generálisához, az újabb gazdag, de 
tudományos értékűnek néhány kivétellel alig nevezhető iroda
lomból azonban csak Mikecs idézett műve emelhető ki, amely 
többhelyütt megemlékezik a misszióról, eredményeit a felso
rolt források alapján értékeli, s a moldvai magyarságról szóló 
ismereteink sorozatában a megfelelő helyre beilleszti.8

Patainak a moldvai misszióról írt néhány levele másolat
ban a budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárában található, 
ugyancsak ott bukkantam rá egy kisebb, rendezésre váró kéz- 
iratkötegben a függelékben közölt többi darabra, így a Patai 
által Vánossi részére készített jelentés másolatára is. 
A kéziratokból a fent ismertetetteknél jóval részletesebben 
rekonstruálható a három jezsuita moldvai tartózkodásának a 
története s adataik mind a moldvai magyarság múltjának meg
ismerése szempontjából, mind a magyar jezsuiták XVIII. szá
zadi missziós tevékenységét illetően figyelmet érdemelnek.

A két oláh tartomány történetében a XVIII. század nagy- 
része a fanarióta-fejedelmek korszaka. A Konstantinápoly 
görög kereskedönegyedéböl származó fejedelmek valósággal 
bérbevették a szultántól a fejedelmi trónt, kormányzásuk leg
főbb célja az volt, hogy népükből a maguk és a szultán részére 
minél több adót csikarjanak ki, s hatalmuk is csak addig tar
tott, amíg a szultán kegye egy másik, többet ígérőt nem 
ültetett a helyükre. A két fejedelemség élén így két-három éven
ként váltották egymást a fejedelmek, — Pataiék pártfogója, 
Mavrokordat Konstantin tizenegyszer ült felváltva Jassyban és

4 Dissertationes historico-criticae in Annales veteres Hunnorum.
Avarum et Hungarorum. Vindobonae, 1774. 120—21. 1.

s N ille s , Nicolaus : Symbolae ad illustrandam históriám ecclesiae 
orientalis in terris coronae S. Stephani. Oenipontae 1885. 1023—29. 1.

• Az e dolgozatban felhasznált irodalmi apparátushoz is Mikecs köny
vének mintaszerű teljességgel összeállított forrásjegyzékében találtam a 
legtöbb utalást
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Bukarestben a fejedelmi székben,3 — s a  kormányzat nem 
érezvén semmi közösséget a reábízott néppel, a bojárokkal 
versenyzett az adózó nép sanyargatásában és kizsákmányolá
sában. A Mavrokordát-család első tagja, Miklós, 1709-ben tűnik 
fel először Moldvában, 1716-ig megszakításokkal kormányoz 
mindkét fejedelemségben; humanista műveltségű férfiú, akiben 
nagy a fogékonyság a nyugati kultúra iránt. 1716-ban a 
Havasalföldre benyomuló császári seregek fogolyként viszik 
magukkal Szebenbe, majd Gyulafehérvárra,® az utóbbi helyen 
tartós barátságot köt a jezsuitákkal s fenntartja velük a kap
csolatot később is,8 9 10 amikor 1719-től szokatlanul hosszú ideig, 
1780-ig ismét Moldvában kormányoz. Bizonyára az ekkor 
szövődött kapcsolatok szövődménye, hogy fia, Konstantin a 
magyar jezsuitákhoz fordul, amikor humanista becsvágyának 
engedve, meg akarja Íratni országa történetét.

A három magyar jezsuita 1743 május 25-én indult el 
Brassóból Bereck felé, ahová másnap délután érkeztek meg. 
Itt már vártak rájuk Konstantin küldöttei, akikkel az ojtozi 
szoroson át a nagyobbrészt magyaroktól lakott Tatrosba men
tek s itt rövid tartózkodásuk alatt mindjárt megkezdték a hí
vek lelki gondozását. Innen négy napig tartott az út Jassyba, 
ahol a fejedelem tanácsosainak egyike, egy Kálnoky gróf fo
gadta őket és gondoskodott ellátásukról. Az első benyomások
ról Patay a június 4-én a brassói házfönökhöz, majd június 
9-én Vánossihoz írt levelében számol be.11 Útjukon mindenfelé 
csodálkozás fogadta őket, a katolikusok részéről pedig lelke
sedés. A magyarok mindenfelé hozzájuk sereglettek és sírva 
panaszolták, hogy lelkipásztorok híján barmok módjára élnek, 
mivel a Rómából hozzájuk küldött olasz franciskánusok nem 
értik a nyelvüket s így képtelenek lelki vigasz szolgáltatására. 
Jassyban van két lengyel jezsuita is, — Moldva ugyanis a 
lengyel provinciához tartozik —, azonban ezek sem értik a 
magyarok nyelvét és szívesen látnának magyar segítőtársakat.

A fejedelem mindjárt megérkezésük után négyórás beszél
getést folytatott a jövevényekkel s csodálkozásának adott ki
fejezést, hogy a jezsuita rend tagjai messze földre, idegen né
pek közé is elmennek, hogy őket Krisztusnak megnyerjék, azo-

8 J o rg a , N. : Geschichte der Rumänen und ihrer Kultur. Hermann-. 
Stadt. 1929. 259. 1.

9 G á lá i—M aklca i: A románok története, Budapest, 1941. 171. 1. csak 
Szebent emliti, Nilles i. m. 1012. 1. azonban Gyulafehérvárt is.

10 N ille s  i. m. 1014. 1.
11 Függelék 1. és 2. sz.
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kát azonban, akik már Krisztus hitén vannak, mint a mold- 
vai katolikusok is, elhanyagolják. Patai az állandó megtele
pedés nehézségeivel, főleg az anyagiak hiányával mentegető
zött, mire a fejedelem megígérte a legteljesebb támogatását s 
teljes felhatalmazást adott nekik a működésre. Egyben meg
ígérte, hogy ír Bécsbe a provinciálisnak, kér tőle misszioná
riusokat és saját fia nevelését is rájuk bízza. Ócsárolta előt
tük a pópák tudatlanságát s a római egyházzal szemben való 
ellenséges magatartásukat és kifejezést adott abbéli vágyának, 
hogy a keleti és nyugati egyház uniója mielőbb létrejöjjön.

A lelkipásztorkodásnak azonban a fejedelem jóindulata 
és támogatása ellenére is akadályai voltak. A ferences atyák 
prefektusa ugyanis megtagadta számukra az egyházi funk
ciók gyakorlásának engedélyezését, a tartomány lengyel püs
pöke pedig Lengyelországban székelt s hosszú időbe telt volna, 
amíg tőle a felhatalmazást megkaphatják. így kénytelenek 
voltak tétlenül Jassyban ülni, az engedélyre vártak és segítet
tek Péterffynek a történeti forrásanyag gyűjtésében.

Az olasz ferencesek ellenszenve azonban csakhamar még 
súlyosabb komplikációkat okozott, amelyekről Patai június 
7-én kelt levelében12 számol be provinciálisának. A Pruton túl, 
Moldván kívül fekvő Sztojcsin községből egy magyar ember 
jött az atyákhoz a Chotim-i basa magyar katonaságának egyik 
kapitányával együtt,13 s kérték őket, hogy látogassák meg ezt 
a nemrég települt községet is, ahol 300-nál több magyar kato
likus hiába várja a lelki vigaszt már hosszú évek óta. Mivel 
a község teljesen gondozás nélkül állott és kívül esett a Mold
vában illetékes egyháziak hatáskörén, Pataiék úgy gondolták, 
hogy a ferencesek jogainak sérelme nélkül gondozásba vehe
tik a sztojcsini magyarokat. Fel is készültek az útra, azonban 
még mielőtt elindulhattak volna, megjelent a ferencesek pre
fektusa, feltartóztatta őket és rövid, de heves szóváltás után 
eltiltotta őket az úttól, sőt nagyobb nyomaték kedvéért ki is 
közösítette őket.14 Patai hiába hivatkozott a jezsuita rend pri
vilégiumára, nem használt a lengyel jezsuiták superiorjának

12 Függelék 3. sz.
13 Sztojcsin község helyét a kérdés kutatói azóta sem tudták ponto

san megállapítani. A benne megtelepedett magyarok nyilván a Rákoczi- 
szabadságharc leverése után a török védelme alá menekült kurucok voltak, 
akik talán török szolgálatba álltak, erre mutat a „quidam capitaneus mili- 
tiae ungaricae Bassae Chotimensi deservientis“ kifejezés. (Függelék 3. sz.) 
A sztojcsini magyarokról, mint kuruc menekültekről megemlékezik Szegedi 
János is, i. m. 82. 1.

14 Függelék 4. sz.
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a tiltakozása sem,15 az excommunicatio továbbra is a templom 
ajtaján függött, mígnem a fejedelem hatalmi szóval el nem 
távolíttatta onnan. Pataiék azonban belátták, hogy egyelőre 
nincs remény és lehetőség a nyugodt missziós tevékenységre 
és hazafelé készülődtek.

Pedig a Jassyban eltöltött idő nem volt haszontalan. Mint 
Patai következő, a másolatban kelet nélkül álló levelében19 
közli a provinciálissal, a fejedelemmel folytatott több- 
szőri megbeszélés után egyre határozottabb formát ölt a jezsui
ták Jassyban való megtelepedésének terve. A fejedelem óhaja 
szerint először csak a grammatikai osztályokat nyitnák meg. 
majd fokozatosan a magasabbakat is. Hogy mennyire 
komoly a szándéka, mutatja az is, hogy az előkelőbb bojárok 
fiait máris összegyűjtötte a fejedelmi udvarban és egy magyar 
tartománybeli ferences, Trenck Vazul által taníttatja. A misz- 
szió költségeire 7500 aranyat ígért, ennek a kamataiból kel
lene az atyáknak és kb. 10 szegény szeminaristának élni, a 
rendházat a fejedelem építtetné fel. Patai az összeget kevesli 
és többet szeretne kapni a fejedelemtől, egyébként sem akarja 
azonban elsietni a megállapodást, mivel aggályai vannak.
A szultán kegyének változása bármely napon eltávolíthatja a 
fejedelmet, egy váratlan háború is bármikor tönkreteheti a 
misszió vetését. S ami nem kevésbbé fontos, Moldva a lengyel 
rendtartományhoz tartozik, Jassyban van rendház és két len
gyel jezsuita (Pataiék is ezeknél laknak), mindenekelőtt tehát 
az illetékesség kérdését kellene megoldani. Ennek ellenére is 
javasolja azonban Patai a misszió felállítását, mivel a lelki 
gondozás nélkül álló magyar katolikusok érdeke ezt sürge
tően kívánja.

A szép terv azonban nem valósulhatott meg. Patai aggo
dalma indokoltnak bizonyult, Mavrokordat Konstantin vissza
hívása váratlan gyorsasággal bekövetkezett. Türck brassói 
házfönök július 25-én, 29-én és augusztus 17-én kelt levelek
ben17 számol be a provinciálisnak a változásról s a vele kap-

,s Függelék 5. sz.
ls A levél szerint már öt teljes hetet töltöttek Jassyban (Függelék 

6. sz.), tekintve tehát, hogy oda június 1. körül érkeztek, a levél július 5. 
körül kelhetett. Jorga szerint (I. m. 366. 1.) azonban Konstantin már június 
29-én elmozdittatott a tartomány éléről. Az is lehet azonban, hogy csak az 
elmozdító fermán kelte június 29. s a hir Jassyba csak később érkezett meg.

17 Egyetemi Könyvtár, Kézirattár. E leveleknek a függelékben való . 
leközlésétől eltekintettem, mivel a moldvai eseményekről való rövid meg
emlékezésen kívül jobbára tárgyunk szempontjából közömbös dolgokról 
számolnak be.



csolatban keringő mendemondákról. Közli azt is, hogy Kon
stantin utóda nem fia lett, mint sokan remélték, hanem test
vére János, „homo, ut nonnullis audivi, ferus ac barbarus.“18 
A tudománykedvelö, nyugati műveltségű fejedelem távozása 
egyszerre lehetetlenné tette a szép tervek megvalósítását. Patai 
augusztus 8-án már Kolozsvárról ír a provinciálisnak,19 közli 
vele, hogy a fejedelem titkárától szerzett értesülése szerint 
Konstantin továbbra is fenn akarja velük tartani a kapcso
latot a kiterveltek megvalósítása céljából, úgy véli azonban, 
hogy a moldvai tervek, ha nem hiusúltak is meg teljesen, de 
egyidöre legalább megvalósíthatatlanok.

Az események következtében természetesen Péterffy is 
abbahagyta kutatásait s hazatért. Hogy mennyire jutott mun
kájával, nem tudjuk. 1746-ban bekövetkezett halála megaka
dályozta munkája folytatásában, az általa gyűjtött anyag hol
létéről nincs tudomásunk. Az Egyetemi Könyvtár Kaprinai- 
gyüjteményének XXVI. kötetében megvan a tervezett mű váz
lata,20 amelyből kitűnik, hogy Péterffy műve humanista szel
lemben s a magyar birodalom történetével szoros kapcsolat
ban tárgyalta volna a románság történetét.

Mavrokordat Konstantin már a következő évben ismét 
feltűnt Havasföld fejedelmi székében, sőt Moldvában is kor
mányzott még kétízben is,21 a magyar jezsuitákkal kapcsolatos 
terveit azonban nem valósította meg többé. 1746-ban már azzal 
a gondolattal foglalkozik, hogy a piaristákat telepíti le Buka
restben. XIV. Benedek pápa küldött is hozzá három magyar 
piaristát Desericzky Ince vezetésével. A tárgyalások rövide
sen megszakadtak, a küldöttség hazatért, az egyik piarista, 
Conradi Norbert azonban ottmaradt és egyideig az egyik buka
resti iskolában tanított.22 * * Egyidejűleg ismét tárgyalt jezsuiták
kal is egy kollégium felállításáról Bukarestben, azonban ez 
az új kísérlet sem valósult meg.28 A moldvai magyarság lelki 
gondozása pedig továbbra is az olasz ferencesek feladata ma-

18136. sz.
18 Függelék 7. az.
20 A vázlatot kiadta V e re s  Endre a román Akadémia kiadványai 

között, Mem. Sect. Lit. III. ; V. 1930—31. 95 skk. 1. V. ö. G á lá i L. : 
L’influsso dellümanesimo ungherese sül pensiero rumeno. Archívum 
Európáé Centro Orientalis VI. 257. 1. (Berlinben foglalkozván a kérdés
sel, a dolgozat magyar kiadása nem volt számomra hozzáférhető.)

21 J o rg a  i. m. 366. 1.
* * J ó zsa  János: A piaristák bukaresti letelepedésének kísérlete és

Mavrocordat Konstantin. Erdélyi Múzeum XXXVI. 406. 4
28  ü .  o .
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radt, akiknek azonban sem képességeik, sem lehetőségeik nem 
voltak meg feladatuk kielégítő ellátására. A magyar jezsuiták 
kísérletének sikere bizonyára megerősítette volna a kis ma
gyar szigeteket az idegen világgal szemben, amely vallásuk
ban és nemzetiségükben fenyegette őket. így azonban az elár
vult nép védtelenül ki volt szolgáltatva a következő századok
ban is a környező erőknek s semmi sem tudta többé feltartóz
tatni a folyamatot, amely lassú, de biztos munkával pusztí
totta Moldvában a katolikus egyház vetését és a szétszóró
dott magyarság népi állományát.

FÜGGELÉK.

1 .

(C o p ia  e p is to la e  P a tr is  A n d re a e  P a ta i  4. J u n i i  d a ta e  J a s s i i s  ex  M o ld a v ia  
a d  P a tr e m  S u p e r io re m  C o ro n e n se m  in  D a c ia .)

Reverende in Christo Pater Provincialis!
[Ut aequissimae (!) Reverendi Patris Provincialis voluntati paream, 

mitto Epistolam a P. Pataj 4. Junii ad me datam et 18. Junii allatam ; 
quae iter Patrum nostrorum, atque ea, quae in Moldavia hactenus acta 
sunt, uberius describit. Epistola sic habet:]* Die 25. May movimur in 
Bereczk, quo etiam sequenti die circa horam 4-tam pomeridianam appuli
mus. Ibi iam ab aliquot diebus expectabamur ab uno e Pincernis Serenis
simi Moldáviáé Principis, Filio Domini Secretarii Epis. Item a Domino 
Confiniorum Capitaneo Tatrosiensi homine Graeco, bono tamen. Ab his 
sequenti die per portam Oitos (ubi Regii milites 15 excubant) et per 
angustas montium utrinque impendentium fauces usque ad Gurczafalvam 
porrectas in oppidum Tatros magna parte ab ungaris inhabitatum deducti 
sumus, ubi ob tarde allatos equos aliquandiu morati sumus; sed moram 
in utilitatem ac commodum Hungarorum convertimus, exceptis eorum con
fessionibus, et explicata doctrina Christiana. Inde fere quatridui itinere 
Jassios pervenimus, in pervigilio Pentecostes Die onomastico Principis 
Constantini.

Ab oppido Bereczk usque Jassios sumptibus Principis commode ac 
honorifice deducti sumus. Iter porro admaturavimus, ut Principem in die 
Nominis Salutare possemus; sed spe frustrati sumus, nam ob praesentem 
Patriarcham Jerosolymitanum, et hujatem Metropolitam, et ob confluxum 
innumerae Nobilitatis eo die ad Principem penetrare non potuimus. Quam
primum advenimus, Princeps comitem Kalnoki natu minimum, unum ex 
suis primariis duodecim ministris misit ad nos salutandos ac per eundem 
transmisit nobis centum imperiales Valachicos: ad prandium vero copiosa 
fercula, etiam ex carnibus, item Bellaria.

Hospitium nobis apparatum in domo duorum Patrum Provinciae 
Polonicae; quod, quia relatum erat Principi esse angustum, voluit nos Prin-

* A szögletes zárójelbe tett részek a kéziratban át vannak húzva.
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ceps ad viciniam aulae suae in laxiorem domum transferre; sed gratiis 
actis respondimus nos contentos esse etiam angusto loco aut angulo in 
domo Matris nostrae.

Per viam mirabantur Incolae Moldavi, quid rei esset, quod Princeps 
nos evocasset, et cum tanta solemnitate in Moldáviám induxisset. Et quia 
fama adventum nostrum praevolaverat et fere Moldáviám impleverat, ubiqui 
cum ingenti expectatione excipiebamur. Catholici certe praesertim Ungari, 
prope tripudiabant, et ingenti affectus contestatione excipiebant. Hungari 
hic multi passim per Provinciam sparsi, sed in rebus fidei admodum rudes. 
Prope lachrimantes queruntur, se defectu instructorum vivere instar pecu
dum; a Patribus enim de Propaganda ob imperitiam linguae Ungaricae et 
Valachicae nullum prope solatium ac subsidium spirituale accipere possunt. 
Nos quoque quid illis subsidii conferre possimus, eventus docebit.

Loca porro hungarica, penes quae Jassios tendentes transivimus, 
sequentia innotuerunt. Gorczafalva, Tatros et plura alia in hoc tractu: 
Forrófalva (ubi trecentae domus ac familiae ungaricae) Terebes, Kaloger 
Pataka, Bakó (ubi sedes episcopalis latini ritus episcopi Poloni e Familia 
S. Dominici, qui ut plurimum in Polonia residet) rursum circa Román
vásár, Szabó-Falva, Temesfalva, Cumanfalva, Regenecz: in Bessarabia 
pagus integer Csöbörcsökfalva. Sunt et alia loca plurima, per quae Hun
gari dispersi sunt: uti in Komar, Jassiis, Galatz circa Hutin et alibi.

Adsunt hic Jassiis duo Patres Missionarii Poloni ex Societate, sed 
et ii ignari idiomatis Hungarici: optarent illi ex corde, ut duo e Provincia 
nostra sacerdotes ungari iis sese adjungerent. Quod utile admodum ac 
necessarium esset.

Dum haec scribo, ad Principis alloquium evocamur, et sermonem 
cum eo ad quatuor fere horas protraximus. Inter caetera miratus est Prin
ceps, cur e nostra Provincia in Valachiam et Moldáviám socii non mittan
tur? Aiebat enim: nos abire ad gentes, ad sinas et alios, ut eos Christo 
lucremus; et cur nationes Christo dudum sacratas conservare non stude
mus? Plura ad haec reposuimus, inter alia meam, sociique mei operam esse 
paratam, modo gratia suae celsitudinis accedat. Reposuit: sibi nihil gratius 
fore imo stimulos nobis vehementes addidit. Gratia proinde Principis et 
voluntas prona est in rem nostram. Addidit Princeps: se scripturum et 
Patri nostro et Reverendo Patri Provinciae Praesidi, et ab iis petiturum 
viros doctos, qui Moldáviáé Juventutis Institutioni, et Moldáviáé excolendae 
operam dent; imo et suum Principellum se certo nostrae institutioni tradi
turum promisit. Multa subinde de unione profatus, quam etiam inter 
utramque Ecclesiam opera Pontifici summi ac Regum faciendam vehemen
ter exambit; sugillavit Cleri graeci, et graecorum omnium ruditatem, et a 
Romana Ecclesia aversionem: imo testatus est se flocci facere omnium 
graecorum scripta, qui in sehizmate contra Romanam Ecclesiam scrip
serunt.

[Sed eheu! Est quidam Polonus Episcopus Moldáviáé, qui ut pluri
mum in Polonia commoratus responsum eius praestolari, nimis quam 
serum. Vice Praefectus Patrum de propaganda negat se esse vicarium 
Generalem, a quo proinde petenda approbatio pro confessionibus aliisque 
sacramentis administrandis? Quid agendum? angustiae sunt mihi undique, 
dum cogito iter longum emensum, et regionem paratam ad messem, ex alia 
vero parte nos non esse sufficienti potestate instructos ad operandum. Haec 
res mihi tanto maiore dolori est, quod summa sit hic loci indigentia opera
riorum Evangelicorum, et magna plebis expectatio. Interim fiet, quod salva
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conscientia fieri potest. Caetera patientia! Haec fere P. Andreas Patai in 
sua ad me data epistola. P. Péterffi in sua etiam epistola Jassiis 9. Junii ad 
me data pluribus commendat Principis affectum plus illi negotii et questio
num de Religione, quam historia. Addit se vix impetraturum veniam redeundi 
ante Julium. Haec sunt, quae mihi innotuerunt hactenus. Plura in dies ab iis 
expecto. Quod si aliquid memoratui dignum occurrerit, conabor illud quam
primum ad Reverendum Patrem Provincialem referre. Atque his me cum 
omni submissione ac Reverentia, in Paternam Reverendi Patris Provincialis 
Affectum quam humillime commendo.]

Coronae 24 Junii 1743.
Reverendi Patris Provincialis

Humillimus in Christo servus 
* J o se p h u s  T ilrc k .

2.

C o p ia  e p is to la e  P a tr is  A n d r e a e  P a ta i  9. J u n i  d a ta e  a d  P . P ro v in c ia le m  
A u s tr ia e  J a s s i i s  ex  M o ld a v ia .

Reverende in Christo Pater Provincialis!
Ut paternae de nobis solicitudini faciam satis, hisce de nobis informo 

R. Patrem Provincialem. Deo Duce, et Angelo eius comite die 1. Junii Jassios 
prospere pervenimus, deducti eo per unum e Pincernis Serenissimi Princi
pis, et per Capitaneum Confiniorum in Bereczk ultimum siculiae oppidum 
nobis obviam praemissos.

Evulgata per Moldáviám fama venturos ex Ungaria patres Ungaros, 
difficile dictu, quanto cum desiderio a Catholicis expectabamur, et quanto 
cum gaudio in locis intermediis excipiebamur; quod et nos confirmare studui
mus, qua catechizando qua confessiones accurrentium excipiendo.

Jassiis hospitium nobis apparatum in Domo duorum PP. Missiona- 
riorum e Societate Jesu Provinciae Polonae; unde paulo post ad commo
dius in vicinia aulae situm nos mandato Principis transferre volebant; sed 
gratiis actis, renuntiavimus, nos contentos esse quovis angulo in Domo 
Societatis. Quare usque in praesens in eadem domo commoramur.

Feria secunda Pentecostes ad colloquium Principis vocati sumus, 
quod etiam prope ad 4 horas protractum est. Inter caetera notatu digniosa 
a Principe prolata: mirari se, cur homines Societatis in Moldáviám et 
Valachiam a tanto tempore non venerint, praesertim cum tot annis Domus 
Austriaca Valachiae partem tenuerit; cum tamen Societatis homines abeant 
ad Chinas, caeterasque Gentes, ut eas Christi obsequio adiungant, quasi 
vero non perinde acceptum foret Christo tot animas Catholicas in Valachia 
ac Moldavia conservare, quam novos ipsi cultores ex gentibus aggregare. 
Hoc quae reposui: nos nullas hactenus habuisse fundationes pro his terris. 
Reddidit Princeps: atqui maximam esse opportunitatem in his terris oeco
nomicae exercendae, ubi tanti agri, tanti terrarum tractus inculti haerent: 
iterum reposui: Tutum non esse his in terris ex integro oeconomiae inniti, 
ubi repentina hostium in undatione facillime fieri potest, ut alter serat, 
alter metat, alter laboret, alter fructum percipiat: Tutius foret summum 
capitalem in loco tuto elocare ac inde vivere. Quod ipse Princeps probavit. 
Accepta praeterea occasione obtuli meam et Patris Georgii Szegedi operam 
ad excolendos statim Catholicos in his terris sparsos, modo id ipse indui-
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geat, et sua assistentia adesse velit. Reposuit: id sibi acceptissimum fore; 
quare plenissima eius facultate ageremus: sicut in Domino vellemus. Deinde 
variis interjectis recepit se scripturum A. R. Patri nostro et R. Patri Pro
vinciali, et petiturum homines e Societate, quorum institutioni commissurus 
esset etiam filiolum suum. Multis adliaec pertrinxit Poparum Graecae 
Ecclesiae inscitiam ac ruditatem, et inde ortam a Romana Ecclesia aver
sionem: pluribus denique significavit, quantum optaret, ut Ecclesiae orien
talis, et occidentalis unirentur. Benevolentiam quoque suam tam nobis, 
quam rebus erga nos testatus est.

[Quae omnia volui demisse perscribere R. Patri Provinciali; ut si 
seipse Princeps scripturus esset R. Patri Provinciali; praeviam de eius 
cogitationibus informationem haberet. Ego interim, quid de his omnibus 
sentiam, pandam, tum calamum sensis animi conformare potero.] Ungari 
his in partibus copiosi, pagi conplures integri, quod vel inde conjici potest: 
omnes Catholicos hic ungaros tanquam a potiori denominari: sed miseri 
in rebus fidei defectu cultorum admodum rudes. Adsunt quidem Patres de 
propaganda ex ordine Minorum Conventualium sed idiomatis ungarici peni
tus ignari, ut adeo exiguo solatio esse possint. Oppidum Bakó nunc etiam 
aliqua parte ungaricum, et viciniam penitus ungaricam habens, est sedes 
Episcopi latini ritus, eam nunc tenet quidam Polonus ex ordine Divi 
Dominici, qui nec ipse hic in Moldavia residet, nec ullum vicarium Gene
ralem constitutum habet; quare nec ab isto quidquam subsidii miser popel
lus accipere potest.

Ego quoque et P. Georgius Szegedi excurrere fructificatum in Dioecesi 
non possumus, quia nemo est, a quo approbationem accipiamus. Pater Prae
fectus Patrum de propaganda sancte testatur se pro solis a sacra Congre: 
gatione emittendis habere jus approbandi, ut ideo Jassis jam una hebdo
mada haerere cogamur. In itinere sine ullo scrupulo catechizavimus et con
fessiones excepimus, fulsi privilegio Gregoriano; verum excurrere per Dioe- 
cesim non audemus, cum nec privilegium nec mens Societatis eidem subjecta 
id concedat. Et quia verus loci ordinarius datur in Polonia, sacramentum 
certo nullitatis periculo exponeremus, si sine eius approbatione poenitentibus 
aures praeberemus. Porro catechizare sine sacramenti poenitentiae admi
nistrations foret conscientias perturbare nullo allato remedio. Jam scriptum 
in Poloniam ad Episcopum pro approbatione: quippe non videtur rationi 
consonare, post tantum iter emensum et sumptus factos sine operae pretio 
redire. Quae dum asseretur, Patri Carolo Péterffi in historia concinanda 
operam dabimus. Confidimus nec a R. Patre Provinciali nobis vitio versum 
iri, si approbationem hic tribus vel quatuor hebdomadis expectemus.

[De caeteris uberiorem R. Patri Provinciali informationem daturus 
sum, ubi maiorem experientiam, et rerum notitiam nactus fuero. Patres Caro
lus Péterffi: et Georgius Szegedi bene valent ad obsequia R. Patris Provin
cialis, et filiali affectu reverentur R. Patrem Provincialem. Si rescribere 
placeret R. Patri Provinciali, epistolam paternam dirigere dignetur ad Patrem 
Superiorem Coronensem. Eum enim facile docere possumus, ubi simus. 
Aeque his me cum Patribus sociis paterno affectui, et Illustrissimae ad Deum 
memoriae humillime commendo. Jassiis in Moldavia d ie  9 J u n ii  1743.

P. S. R. Pr. Provincialis rescripturus ne scribat me superiorem Mis
sionum Moldavicarum, ne Patres de propaganda offendantur.

Rdi. Patris Provincialis]
Inutilis in Christo servus ac subditus

A n d re a s  P a ta i e Soc. Jesu. mp.
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Copia epistolae P atris Andreae P atai Jassiis ex M oldavia 17. Junii datae ad 
Patrem  Provincialem  Austriae.

Reverende in Christo Pater Provincialis!
Pro fructibus Missionis inexpectatam de nobis historiam scribo: Veni

mus Jassios, quo fine, novit R. Pater Provincialis, ad quem prosequendum, 
quia ipse Princeps nos argumentis gravissimis stimulavit, non semel humi
liter petii approbationem pro me et socio meo a R. P. Vice Praefecto huja- 
tum sacrarum missionum Patre ordinis Seraphici Conventualium; sed quia 
ad quasvis rationes allegatas eam denegavit, nec se posse dare dixit, absti 
nuimus ab omni omnino functione apostolica, uti omnibus notissimum est. 
Rogavi interim per literas Patrem Rectorem Camenecensem nobis vicinum, 
ut nobis ab Illustrissimo "Domino Moldáviáé Episcopo in Polonia residente 
approbationem obtinere dignaretur. Ad quas, dum responsum praestolamur, 
supervenere quidam Capitaneus militiae ungaricae Bassae Chotimensi deser
vientis, et quidam cum illo rusticellus ungarus ex pago Stojcsin integre 
ungarico, in districtu Chotimensi, nec procul ab Chotim sito: qui cum gemitu 
referebant pagum illum intra paucos annos ab ungaris insessum continere 
animas plusquam trecentas, quae instructionis, et sacramentorum capaces 
essent: se omnino destitutos esse omni Pastore vivere instar brutorum ani
malium, suos infantes baptisari, et ipsorum matrimonia solemnizari a Popis 
graeci ritus, procul dubio schismaticis, cum in illis Partibus uniti non den
tur: esse homines ibidem, qui a 10 annis confessi non essent: adhaee quo
tannis complures mori sine sacramentis, esse proinde ipsos prope in extrema 
necessitate.

Quaesivi porro: an non recognoscerent aliquem Pastorem, ad quem 
in suis causis spiritualibus recurrerent, aut qui se ipsorum Parochum fer
ret; reponebant: nullum omnino. Addidi: an non itarent ad ipsos hi Fratres 
de Propaganda? asserebant: non. Semel, inquiebant, unus ipsorum, dum cum 
Moscis abiret, alia vice quidam Franciscus Mansi dictus casu venit ad ipsos, 
quem etiam tanquam Deum de coelo lapsum acceperunt.

Ex his igitur, aliisque consiculate [?] discussis formavimus nobis hoc 
practicum dictamen: Districtum Chotimensem ante 200 annos evulsum esse 
a Moldavia; siquidem Principis Moldáviáé potestas ultra fluvium prutum 
non se extenderet, et in illo districtu privative dominaretur Turcicus Bassaeus 
Chotimensis; atque adeo Districtum illum ordinarium praeter Pontificem 
habere nullum, a quo petenda esset Approbatio, consequenter vix locum 
habere sanctionem Tridentinam: ubi enim deficit machina praecepti, praecep
tum ipsum deficit: Igitur posse nos eo in districtu uti privilegiis Societatis. 
Quod vel maxime confirmavit extrema prope necessitas animarum, quarum 
quot vel hoc anno sine sacramentis moriturae sint?

Quare resolvimus nos eo ire, et iam die 16 Junii mane eo movere 
parabamus, nihil interim adhuc ad currum ettulimus, sed nec equi erant 
praejuncti: Dum autem facto sacro sacello exeo, occurrit mihi R. Pater 
Vice Praefectus, cum quodam Patre missionario de propaganda, et dicit: 
audire se, quod nos paremus in Chotim; respondeo: non in Chotim, sed ad 
viciniam;replicat: nos ibi nihil posse, quia ipsi ibi essent Missionarii, nec 
nos habere facultatem a Sacra Congregatione ibi quidquam exercendi; sed 
ab ipsis prohiberi, ne quidquam exerceamus. Reddo: me scire meum ius, et 
scire me, quid possim: et si R. P. Vice Praefectus haberet ius me etiam ibi

3.
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impediendi, ostenderet mihi illud. Quod recte a me postulatum esse patet: 
Quia ipse tantum Vice Praefectus e3set, et quia ipsius iura, ac privilegia in 
corpore iuris canonici non continerentur, ideoque impune ac inculpabiliter 
a me, et a quovis ignorari possunt. Ille contra cum socio clamore ingeminat: 
se non teneri ostendere suum ius, sed me meum: reddo iterum: me esse in 
possessione mei certi iuris, de qua decedere non debeo, quoad ipse suum, 
de quo passim non constat, ostendat. Rursum ingeminat: se id non teneri; 
minatur adhaec excommunicationem blaterans: moneo primo, moneo
secundo, moneo tertio. Ego contra cum homine [non satis prudente et] com
moto tricari nolens, recipio me ad cubiculum, mea priora repetens. Hic 
adiungo: Hunc P. Vice Praefectum esse virum latini sermonis vix mediocri
ter gnarum; quae vix unum, alterumve verbum latinum, caetera italica; dixit; 
[esseque usque adeo praecipitem ac confusi soni in loquendo, ut vix unum 
alterumve ipsius etiam non commoti verbum intelligi possit].

Porro non existimabam fore virum usque adeo praecipitem ac sui 
impotentem, ut nulla consideratione praehabita, nulloque delicto praemisso 
statim in aliquid praerumperet. Igitur in cubiculo loquor cum Patribus 
sociis, iisque dico, nos omnino non ituros ad destinatum locum, ne tricis 
exiguum popellum catholicum et ipsos schismaticos scandalizemus. Idipsum 
repetii coram secretario serenissimi Principis superveniente ad nos. Atque 
dum nostri securi, ac quieti colloquiums in eodem cubiculo, accurrunt e 
templo référantes: Excommunicationem sub ipsa Missarum solemnia recita
tam esse, et iam pendere de valva sacelli Catholici. Ad quod non nisi in 
risum indignatione mixtum soluti sumus. Accludo hic sententiam Excommuni
cationis sub lit. A. ut ex eadem hominis moderatio, sapientia et prudentia 
agnoscatur.

Finito sacro Cantato, convenio ipse Vice Praefectum in suo hospitio, 
et cum omni moderatione contra eius factum, eius agendi modum, et Excom
municationem solemniter protestor, eamque uti iniustam, illegitimam, ac per 
se nullam rejicio; quippe lata esset in non subditos, nulla data causa, nullo 
delicto, ne veniali quidem commisso. Quod etsi commissum esset, vigore 
tamen Privilegiorum Societatis Jesu ea ab ipso in nos ferri haud potuit.

Reposuit nos se non excommunicasse absolute, sed tantum condi- 
tionate, si nimirum eius mandato contra venerimus. Replicui: nos quidem 
nullam eius in nos potestatem agnoscere, ne tamen e tricis scandalum 
oriatur certo non ituros ad destinatum locum et id statim a tricis matutinis 
apud nos constitutum fuisse; quare refigeret iniustam chartam et honorem 
nobis restitueret. Reposuit: se id minime facturum, quia usum esse suo iure, 
et sibi manutenendam esse suam authoritatem, nec se aliam, nisi condi- 
tionatam tulisse excommunicationem, quae famae nostrae nihil officeret. 
Haec sufficienter confutata, sed apud hominem nos satis doctum.

A meridie iterum ex scripto nomine superioris hujatis innovata pro
testatio, rejecta excommunicatio, petita satisfactio (ut patet ex accluso folio 
sub lit. B.) sed in cassum, [monastica morositas] expugnari non potuit. 
Quare adhuc hodie die 17 Junii pendet in valvis iniusta charta. Quamvis 
enim ius naturae dictet: vim iniustam vi esse repellendam; ne tamen scanda
lum in loco praesertim tali oriatur, ab ea astinemus. Sed nec Principis, 
auxilio uti volumus, ne criminationi locus sit, nos causam spiritualem ad 
forum saeculare deduxisse, et ipsum Vice Praefectum (qui se hic fert pro 
Papa) in sua iurisdictione Ecclesiastica turbasse. Dum interim haec scribo, 
mandato Principis iniusta charta de valva Tempelli deponi debuit.

Porro adhoc ineptum, ac temerarium facimus, infremuerit populus,
6Regnum.
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frenduit Aula, nec aliud defuit, ut a nonnullis boni Patres de propaganda 
invaderentur, quam ut nos signum daremus, nobis id placere. Princeps ipse, 
simul atque rem intellexit, Patrem Vice Praefectum ad se accivit, insigniter 
lavit, et a Patre Péterffi ad se statim accersito quaesivit: quid satisfactionis 
praestari vellemus? Ille autem ob rationes prius allegatas dixit excommuni
cationem esse iniustam, et per se nullam, atque adeo ne criminationi aliqua 
ausa detur, nos moliam hic satisfactionem petere. Quod summe collaudavit 
Princeps, addens inter caetera: vere hoc non facerent vobis isti [Monachi!] 
Patres.

[Atque haec sunt, quae R. Patri Provinciali celerrime perscribenda 
duxi, ut si videatur, in loca debita informatio praemitti possit; atque ita 
praecaventur, ne falsis praeiudiciis gravemur. Nos si in Domino iudieaveri- 
mus, hinc testimonia super eo, quam modeste ac circumspecte nos in omni
bus gesserimus, etiam ab ipsomet Principe expetemus.

Ex his colligere potest R. Pater Provincialis, quam libenter opitolare- 
mur animabus (?) vere extreme periclitantibus, si non imperidemur. Quod 
quam scelerate sint, nemo est, qui non videat "| Boni Patres de propaganda in 
tota Moldavia certe sunt sex, et ii Itali, patrii sermonis, praesertim ungarici 
non multum gnari; Catholici vero multi, iique per varia loca etiam ab invicem 
valde distantiae dispersi. Quo fit, ut animae multae per annos et annos 
sacerdotem non videant, sacramenta non participent, in extrema ruditate 
vivant, et quod consectarium est, fidem, ne religionem tandem deserant: et 
ex hac vita sine ullis sacramentis decedant. Hic nempe boni Patres nec ipsi 
animas iuvant, nec iuvare possunt, nec alios iis opitulare sinant. Quis credat 
hisce hominibus Benignam Matrem Ecclesiam dare potestatem ad destructio
nem, et non ad aedificationem? Verum frustranea hic haec lamenta! hic 
enim nulla potestas Ecclesiastica, ad quam recurratur, et cuius auxilium 
contra hos ad extrema insurgentes imploretur: ad saecularem porro potes
tatem recurrere, per leges ecclesiasticas nefas. Igitur omnia agunt, alios pro 
libite agrendiuntur, et quidem impune.

His igitur ita stantibus, cum nulla sit spes alicuius boni in auxilium 
animarum hic et nunc a nobis praestandi, confectis cum serenissimo Prin
cipe negotiis nostris redibimus ad stationes nostras utilius ibi Christo et 
animabus operam navaturi. Non tamen carebit fructu haec excursio nostra; 
nam Princeps iam totus est resolutus, ut nostros in Moldáviám, nominatim 
huc in Jassios inducat. Nunc cogitamus, qua via et ratione id fieri possit. 
Quod ubi constiterit, R. Patri Provinciali omnia singulatim perscribentur. 
[Patres Carolus Péterffi et Georgius Szegedi cum obsequia R. Patris Pro
vincialis benevalent filiali demissione R. Patrem Provincialem reverentur et 
una mecum de prorogato R. Patris magistratu sincere gratulantur seque] 
me paterna affectui, et maximae ad aras memoriae humillime commendant. 
Jassiis in Moldavia die 17 Junii 1743.

Reverendi Patris Provincialis 
inutilis in Christo servus

A n d r e a s  P a ta i mp.

P. S. Princeps heri asseruit Patri Péterffi visuros nos, quid facturus 
esset istis Monachis de propaganda, propter hoc suum insolens factum. 
Quare boni Fratres cogentur necessario recurrere ad sacram congregationem.
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4.
F o rm a  in fu lsa e  E x c o m m u n ic a tio n is .
Frater Joannes Franc. Auxilia de Panormo, Ord. Minor. S. Fran- 

cisci Conventualium, Ss. Theologiae Discretus perpetuus Missionarius Apos- 
tolicus et modo sacrarum Missionum Apostolicarum Moldáviáé, Valachiae, 
Transilvaniae, Tartariae Vice-Praefectus salutem et pacem in Domino com
mendamus. Cum primo, secundo et 3tio ad malitiam convincendam legitime 
monuerim Patres Andreám Patai et Georgium Szegedi, Societatis JESU, ut 
opus concionandi et omnia sacramenta administrandi facere non valeant, 
quia facultatem a Sacra Congregatione, cui spectat concedere, non habeant, 
ne animae fidelium sacrae Rom. Ecclesiae sint deceptae: ideo statuimus,man
damus,'volumus et declaramus, authoritate, qua fungimur a dicta S. Congre
gatione mihi concessa, ut nullo modo in dicta Provincia Moldáviáé et Tar
tariae, scilicet in illis partibus, quae sunt sub potestate Turcica mihi sub 
jectis, dicti Patres conciones et confessiones fidelium audire non possint, 
nec alia sacramenta eisdem administrare; ipsi vero si hoc mandatum con
tempserint adimplere, quia nihil videtur sine obedientia prodesse hominibus, 
si contemptus contumacibus non obesset, ideo authoritate Dei Omnipotentis 
Patris et Filii et Spiritus S. et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et 
omnium Sanctorum, exigente eorum contumacia non solum ipsos excommu
nico, sed etiam illos, qui fuerunt fautores sive ordinis religiosi, sive saecula
res latini ritus S. Rom. Ecclesiae subjecti, in his scriptis, et tamdiu ipsos 
vitandos etiam denuncio, cum suspensione a Divinis, donec adimpleverint 
hoc mandatum; ut Spiritus ipsorum in die Judicii salvi fiant. Et etiam volu
mus, et mandamus, quod admoventes, lacerantes et deturpantes hanc Excom
municationis formam eandem poenam incurrisse sciant. Die 5. Junii. 
Styl. vik.

Datum Jassiis ex Residentia nostra.
F r. J o a n n e s  F ra n c . M aria  A u x i l ia  

qui supra.

5.

Cum R. Pater Franciscus Maria Auxilia de Panormo Anno 1743 
hodie, nempe die 16 Junii stylo novo, PP. Andreám Patai, et Georgium Sze
gedi Religiosos Societatis nostrae sub ipsa Missarum solennia seu absolute, 
uti verba praeferunt, seu conditionate, uti Reverentia Vestra constanter 
asserit, excommunicaverit, eo quod in Stojcsin pagum districtus Chotimensis 
extra Moldáviám siti adjuvandas animas extreme periclitantes ire intenderint, 
non tamen iverint, nec post monitionem, ut ut illegalem ire voluerint: atque 
per hoc et Patres insontes, omnisque delicti expertes et ipsam Societatem 
nostram infamia affecerit; ideo ego ratione officii mei superioratus ad tuen
dum manifestum Societatis nostrae jus, et famam hocce instrumento contra 
hoc factum, et modum procedendi et ipsam Excommunicationem solemniter 
protestor, excommunicationem ceu injustam, illegitimam, et per se nullam 
non accepto, non agnosco, nec ab iis, quos ferire videtur, acceptari agnos- 
cique permitto.

P r im o  enim Patres illi vigore Bullae Pauli III. et aliorum summorum 
Pontificum ab omni superioritate, jurisdictione et correctione Reverentiae 
Vestrae simpliciter exempti sunt. Paul. 3. in Bullario Societatis Jesu pag. 11. 
Clemens VI pro Eremit, dat. 14. Kalen. Aug. quae incipit: Ad fructus ube-

(i*
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res. Eugeni IV. Bonif. IX. Martin. V. et plures alii citati in Compend. Pri
vileg. Societatis Jesu Verbo Exemptio.

2do Patres illi contra Reverentiam Vestram et eiusdem Socios, vel 
contra ipsorum jura ne minimum quidem peccaverunt, atque adeo causam 
nullam Excommunicationis etiam a legitima potestate ferendae dederunt. Ubi 
autem culpa nulla, poena simpliciter injusta.

3io Dato quod Patres illi, quodcunque delictum commisissent, nun
quam tamen a Reverentia Vestra excommunicari potuissent, prohibente id 
Bulla Pauli III. in Bullario Soc. Jesu. pag 11. editionis Pragensis.

Ex his igitur, aliisque causis gravibus suo loco et tempore uberius 
declarandis iterum solemniter protestor contra praefatam excommunicatio
nem, et praemissa, eandemque ceu injustam, illegitimam, et irritam rejicio; 
atque una debitam satisfactionem ac famae restitutionem humano divinoque 
hire debitam flagito, injustam excommunicationis sententiam de valvis Templi 
refigi, et eandem ad tuenda Societatis nostrae jura mihi in paribus extradari 
sub poenis a iure statutis peto et contendo. Iterum, atque iterum super his 
omnibus solemniter protestáns. Actum Jassiis die, et Anno ut supra.

J o a n n e s  R e g a r s k i  Soc. Jesu.
Superior Missionis e Provincia Polona

6.

Reverende in Christo Pater Provincialis!

Quae in prioribus literis meis desiderabantur, hic demisse subiicio: 
Mansimus Jassiis quinque hebdomadis integris intertenti sumptibus Princi
pis in Domo Missionariorum Societatis Jesu Provinciae Poloniae. Intra hoc 
tempus P. Carolus Péterffi laboravit partim in colligenda, partim in ordi
nanda materia suae Historiae: nos contra praeter id, quod in accessu Jas- 
sios, et per privata colloquia egimus, nihil prope in auxilium, et solatium 
animarum praestare potuimus; causas cur non, jam demisse perscripsi 
Reverendo Patri Provinciali.

De nostris vero in Moldavia locandis haec acta: Imo Super hoc negotio 
non semel habitum colloquium cum Principe, et videtur Princeps, quantum 
externe apparet, omnino sincere velle nostrae Provinciae homines Jassiis 
collocare. Suspicari tamen saltem leviter potest quis, an id efficaciter inten
dat; quod tum facile apparebit, dum hac super re seria tractatio suscipietur.

2do Cupit Princeps, ut nostri initio Grammaticae duntaxat classes 
doceant, ex quo subinde colligi posset, quo fructu etiam altiores classes suo 
tempore introducerentur; et rursum videtur hoc sincere desiderare; Nam 
actu curat aliquot Bojerorum filios in sua Aula per Patrem Minoritám Pro
vinciae Ungaricae Basilium Trenck dictum instrui, et eidem menstruatim 
solvit leones 15.

3tio Promittit Princeps pro nostrorum hominum subsistentia bursas 
15, bursa una continet 500 leones, seu imperiales turcicos; Imperialis valet 
40 parally, parally valet tria Laczkai, seu tres nostrates minimos nummos; 
vulgo kispénz; universe promittit Imperialium 7000, et 500 leones. Paratus 
est hanc summam statim tradere in manus Nostras ut in loco tuto elocetur 
in censum. Optaret autem, ut etiam Societas ex commiseratione in hanc 
miseram, et derelictam gentem ex parte sua aliquo subsidio concurreret Ex 
dictae porro summae censu cuperet partim nostros ali, partim 10 circiter 
adolescentes in Seminario nostro instar pauperum Seminaristarum Claudio-
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politanorum interteneri. Promittit adhaec Princeps se domum pro nostris, et 
seminaristis, et Scholas aedificaturum. Haec vero summa suffecturane sit? et 
quomodo? acclusum folium exhibet.

4to Ad opus hoc consumandum optaret Princeps aliquem e nostris 
gnarum graecae linguae cum plenipotentia ad suos sumtus quantocyus intro
mitti in Moldáviám. Ego vero judicarem in Domino agendum esse prius per 
literas ratione summae capitalis augendae, et postquam id obtineretur, et 
per Diploma Principale ad R. P. Provincialem missum confirmaretur, tum 
primum unum e nostris graecae, et italicae linguae gnarum, ne per inter
pretem cum Principe loqui cogatur, intromittendum, qui executionem rei 
ordinaret, et Principem Societati nostrae amplius devinciret. Cur ego hoc 
'negotium non consumaverim in causa fuit, quia nec plenipotentia instructus 
eram, nec ob difficultates, qua se menti meae identidem ingerebant, cum hac 
re properandum judicabam. Porro dificultates illae, hujusmodi sunt.

Io Princeps a Turcica Tyrannide quolibet momento loco moveri potest: 
et talis ei substitui, qui nostris et catholicis penitus adversetur. Cui malo 
occurri posset protectione Aulae Ottomanicae, quam ipse Princeps se pro
curaturum spondet, et protectione alicujus Aulae Catholicae, praesertim 
Gallicae apud Portam.

'2do Provincia haec moto quocumque bello, obnoxia est direptioni; Seu 
enim hostis veniat, seu Turea vel Tartarus amicus, ab utroque diripitur. 
Huic malo vix ullum praeter fugam videtur remedium.

3tio Missio Jassiensis olim erat nostrae provinciae, et eadem priori 
saeculo circa annum 70-mum tradita est Provincae Polonae mediante Patre 
Beke ut habet instrumenta literaria hujus Missionis, quippe a Polonis Patri
bus, utpote vicinioribus, facilius administranda videbatur. Hinc Provincia 
Polona etiam fundationem aliquam exiguam habet pro hac Missione, imo 
etiam agros, vineas et pagum unum pro hac coemit. Quia tamen miseri 
oeconomi sunt, aegre admodum subsistunt etiam duo. Accedit, quod in paci
ficatione Passaroviciensi cautum sit, ut nostri Poloni Missionarii Jassiis 
libere degant. Quo posito: Poloni Patres excludi non possunt: si non exclu
dantur: quomodo duarum Provinciarum homines combinabuntur? certe si 
Polonus Superior fuerit, aegre Provinciae nostrae homines ibi subsistent. 
Diversa enim victus ratio apud Polonos: etiam hac occasione mei duo 
Patres Socii non semet jejunia mensa surrexerunt; quamvis nos e liberali- 
tate Principis liberaliter solverimus victum illi Missioni. Ut autem, quod res 
est, dicam, Poloni nostri non magna in aestimatione sunt apud Principem, 
ideo etiam ex nostra Provincia homines habere vellet Princeps.

4 to Intentio Principis alios nostros, praeter Polonos Jassiis collo
candi a Patre Pontini Gallo Missionario in Chrimaea jam perscripta est 
Romam ad Patrem nostrum et in Gallias- quid igitur fiet, si et Galli nostri 
eo accedant?

Sunt et aliae difficultates, quae cum auxilio Divino facilius tolli pos
sent: quibus tamen omnibus haud obstantibus judicarem in Domino defe
rendum esse desiderio Principis. Primo enim Princeps ipse videtur esse 
bonae voluntatis; quippe diserte dicit se consentire cum Sancta Romana 
Ecclesia, et se eam venerari, se perinde,, ac Suum Patrem esse eidem unitum, 
nec se ab ea excommunicatum esse. Unde si occasio aliqua affulserit multis 
indiciis et argumentis probabile videtur hunc Principem acturum pro unione, 
quam etiam summopere exambit. Secundo: videtur Princeps majorem, ac 
supra memini summam pro nostrorum subsistentia facile collaturus. Etsi in 
Valachiam reduceretur, quod valde pronum est, nostros, et Jassiis ex
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amplioribus Valachiae proventibus adjuturus esset, et eosdem in Valachiam 
inducturus. Tertio: Animae tot catholicae in Moldavia extreme periclitantur; 
Fratres enim de Propaganda, et pauci sunt, et idiomatis praesertim Ungarici 
penitus ignari. Districtus adhaec habent ingentes, certe unius Husz-Vara- 
siensis districtus in longum facile 60 milliaria TIngarica, in latum 30; com 
plectitur. Quo fit, ut per plures annos fideles Sacerdotem non videant, 
moriantur sine ullis Sacramentis, et multi, vel in Paganismum, vel in Schis
maticorum castra desciscant; et hujusmodi centena sunt exempla, et utinam 
non indies renovarentur! Accedit, quod ipse populus catholicus hos Fratres 
solum ex necessitate patiatur, et vix ullo affectu erga illos, saltem plerasque 
feratur. Ubi autem Propheta acceptus non est, quid boni sperari potest! 
certe si quis huic populo se vel Ducem, vel Svasorem praebere vellet, illico 
Fratres hos cum dedecore e paraecys exigeret.

Leones
Promittit Princeps Moldáviáé Societati nostrae......................................  7500
Quae summa si dividatur in duas partes, pro solis nostris veniret .. 4000
Pro seminaristis vero ........................................................................... 3500
Census 4000 annus si 6 pro C. elocentur, fa c it ......................................  240
Qui certe non sufficiet pro nostrorum duorum professorum Gramma

ticae intertentione, nisi augeatur, aut aliqua iura realia addantur. 
Census 3500 Leoninorum annuus, si itidem 6 pro C. elocentur, facit.. 210
Qui sufficere videtur pro alendis 10 seminaristis, si lecti et ligna 

focalia ipsis aliunde administrarentur.
Promittit praeterea Princeps se effecturum, ut Bojeri, quorum filii 

erunt Seminaristae, praeter hunc censualem proventum etiam ipsi 
bene solvant.

7.

Reverende in Christo Pater Provincialis!
Paternas R. Patris "Provincialis litoras Viennae die 31 Julii datas 

reverenter accepi; praeter has nullas ab abitu meo eiusdem R. Patris 
Provincialis literas mihi videre licuit. Quas ad Patrem Superiorem Coro
nensem se direxisse scribit, illas non tantum non vidi, verum nec mentionem 
de iis inferri audivi, quamvis prolixa et vere paterna Patris Superioris 
charitas nos reduces Coronae quadriduo subsistere, ac conquiescere coegerit. 
Scribam de iisdem dicto Patri Superiori, et earum perquirendarum curam 
eidem commendabo.

Innotuit R. Patri Provinciali, non dubito, Principem Moldáviáé 
Constantinum Maurocordatum motum esse Principatu, et Constantinopolim 
esse evocatum, eique in Principatu Fratrem germanum Joannem Mauro
cordatum successorem datum. Quod jam ita certum, indubitatumque habetur, 
ut nullus ambigendi sit locus. Conplures enim idipsum Jassiis Coronam 
perscripserunt. Ipse Antonius Epis secretarius amoti Principis hac super 
re Coronam ad Portae Magistrum literas dedit, ac eidem pluribus commen
davit, ut Patri Superiori Coronensi rem omnem statim aperiat, quo scilicet 
haec cum iis Patribus, qui in Moldáviám procurrerant, communicare possit. 
Adjecit insuper, quod Princeps emeritus Constantinus Mauroeordatus, ubi 
Constantinopolim pervenerit, cum Patribus iisdem per epistolas agere velit 
de iis aptis rebus, de quibus Jassiis saepius cum ipsis contulit. Item porro 
hic quidam Graecus narravit Principem Constantinum solum ad tempus 
Constantinopolim esse evocatum, quo Turearum Tyrannus in hisce peri-



culosis temporibus ejus Principis ceu viri vere prudentis, sapientis ac 
consultissimi consilia uti possit. Fertur enim Turearum exercitus a Persis 
esse concisus. Verum quocunque ex fine Princeps Constantinus a Prin
cipatu sit amotus, ejus consilia nobiscum communicata et bonae ipsius 
intentiones si non evanescere,. saltem ad tempus suspendi debebunt. Divi
nam in his omnibus adoro providentiam! De pecunia a R. Patre Provinciali 
nobis in sumptus paterne assignata, ubi vacaverit ratiocinabor, et rationes 
R. Patri Rectori nostro praesentabo. Et quia ex illa saltem 100 floreni 
erunt restantes, rogarem demisse R. Patrem Provincialem, ut ex illis sexa- 
ginta florenos Patri Superiori Coronensi, et illi Missioni nomine R. Patris 
Provincialis dare possim. Insigni enim et vere paterna charitate nos, et 
euntes in Moldáviám et inde redeuntes accepit, et euntes quidem ob impedi
tum aegris (?) Patris Péterffi iter ultra hebdomadam aluit. Reliquos 40 
florenos eiusdem R. Patris Provincialis nomine Domui Udvarhelyiensi 
offerem; quia adhuc continuo gemit Pater Berzeviczi ob inopiam domus 
suae. Dum paternum praestolor responsum me paterno R. Patris Provin
cialis affectui, et Illustrissimae ad aras memoriae humillime commendo.

Reverendi Patris Provinalis [!]
Claudiopoli die 8. Augusti 1743.

Inutilis in Christo servus 
A n d r e a s  P a ta i mp.

P. S. Nunc recte Exellentissimum Dominum Episcopum solemniter 
introduximus Claudiopolim sanem ac incolumem.

8.

Responsio ad Puncta, super quibus ex commissione R. Patris Pro
vincialis notitia erat capienda, et danda, in qua quidem eadem puncta 
praemittuntur, et notitia, quanta capi potuit subiicitur.

Io. Quae spes religionis? quae occasio? modus promovendi?
R. Spes religionis in Catholicis promovendae magna, in Graecis 

exigua: occasio et modus promovendi esset institutio juventutis in literis, 
et moribus: per eam enim affectus omnium conciliari posset: item Mathe
maticae, industriae e. c. confectio horologiorum solarium et mappae geogra- 
ficae, quam aliunde Princeps, etiam magnis sumptibus confici curare para
tus est: item Historica colloquia cum primoribus. Moldavi enim in similibus 
peregrini haec mirantur, his fortasse etiam capi possent.

2do. Quae inclinatio populi? quid spei et auxilii ex affectu?
R. Inclinatio populi est ad quietem, pacem, et lenitatem, a quo parum 

spei et auxilii sperandum: quippe miser et desolatus.
3o. An princeps admittat? promoveat? quomodo? ubi? quantum?
R, Princeps liberum admittit Religionis Catholicae exercitium; Nunc 

etiam scripto dedit facultatem Catholicis e lapidibus aedificandi (quod 
hucusque fas non erat) Templum Jassiis; imo etiam subsidium pecuniarium 
dedisse fertur: Catholicorum latinorum culturam ex animo desiderare vide
tur: gemit ipse eorum curam solis fratribus de propaganda (quos etiam 
coram nobis Fratres de profliganda appellavit) comitti. Quo interim animo 
laturus sit Catholicae Religionis promotionem, a viris Apostolicis, si qui 
mitterentur, procurandam, eventus doceret.

4to. Quid periculi a popis? Caligeris? Bojeris? qui obviandum?
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R. Si serio agetur contra Graecos, certum est Metropolitam Jassien- 
sem et tres alios Moldáviáé Episcopos schismaticos, puta Romanensem, 
Hussiensem, Radaucensem, Popas item, Calugeros, Bojeros consurrecturos 
contra ejusmodi Apostolos. Ipso enim Principe ita judicante, ipsorum 
palmaris inscitia facit, ut cum pertinacia suos tueantur errores. Illis 
obviari posset favore Principis conciliato et protectione Portae, quam ipse 
Princeps procurandam promittit; item protectione alicujus Aulae Catholicae 
apud Portam Ottomanicam, Gallicae, videtur effiacissima (1) futura; nam 
ipsi Graeci hanc Aulam vehementer formidant; et huic se se accomodare 
student.

5to. An in veste nostra agendum? an consultum mutari?
R, Jassiis in veste nostra secure agi potest, in excursibus vestis 

saltem superior patria, pro securitate, adhiberi posset.
6to. An nullus ibi Episcopus, ad quem spectent relative? An de Pro

paganda? qui? quando? quantum? quid egerint?
R. Ad primam partem: datur Episcopus Moldáviáé latini ritus con

secratus, cujus sedes est Baccovia oppidum fluvio Bistricz adsitum: Eum 
nominare solet Rex Poloniae: Eundem nunc agit quidam Polonus ex 
Ordine S. Dominici. Residere autem solet modernus Lublinii in Polonia: 
nobis in Moldavia commorantibus, nec ipse adfuit, nec ullum habebat con
stitutum Vicarium Generalem. Hic constitui solet ex Fratribus de Propa
ganda, eo quod alius non adsit, cui hoc munus ac onus imponi posset.

R. Ad secundam partem: sunt in Moldavia sex Fratres de Propa
ganda, omnes conventuales de ordine S. Francisci: sunt Itali; administrant 
has missiones ab immemoriali: Vicepraefectus eorum residet Jassiis; secun
dus in Huss-Várás, tertius in Reketin, seu Duma-falvae, quartus Szabó- 
falvae, quintus Forro-falvae: sextus Gorcza-falvae. Fructum hunc facere 
videntur; conservant Catholicos; propter ignorantiam tamen linguae Unga- 
ricae multos amittunt, nec pleno solatio esse possunt. Videntur in conscien
tia obligari ii, quorum interest ad hoc permutandos cum aliis callentibus 
linguas Ungaricam et Moldavicam; quales ex eodem ordine sufficientes 
posset administrare Ungaria et Transylvania.

7mo. An alicubi statio figi posset? quo fructu? sumptu?
R. Statio Jassis utiliter figi posset, ibi enim residet Princeps, et 

maximi quique Bojerorum: ibidem Scholae Grammaticae cum fructu aperiri 
possent, et excursiones Apostolicae inde fieri ad maximum Catholicorum 
solatium, et necessitatem extremam levandam. Sumptus mediocres sufficere 
videntur.

8vo. Quod iter? Quare intro? ut tutius? Iter intro asperum per 
passum Oitos ex Háromszék, vel per passum Gimes ex Csik. Ingressu 
nullum videtur esse periculum.

9no. An grandis sumptus vivendo necessarius?
R. Mediocris sufficere videtur.
lOmo. An multi Catholici? qui? quales? an a Schismate reducibiles?
R. Catholicorum per Moldáviám dispersorum erunt circiter 5000, 

nomina locorum, in quibus degunt, hic accludo. In aula Principis sunt: 
Comes Kálnoki minimus natu inter Kalnokios nostrates, qui jam est ex 
supremis 12 Ministris unus: Gallus item Medicus, Italus Secretarius Anto
nius Epis et nounulli alii scribae. E Schismate essent reducibiles, si exterio
res circumstantiae sinerent.

limo. Quae? ubi? quo loco securitas ab incursionibus?
R. Ab incursionibus tempore belli nusquam in tota Moldavia securi-
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tas, sed tum vel in Polonia, et Transylvania, vel in Alpibus asylum quae
rendum, unde etiam Patres Poloni tempore belli recedunt.

12mo. Quo loco messis optima? Instituto nostro idonea plurimum?
R. Jassiis esset locus Instituto nostro maxime idoneus ob Residentiam 

Principis et Bojerorum, et quia eo, tanquam ad Emporium confluunt diver
sae nationes. Civitas ipsa est perampla, et valde populosa, nullis tamen 
muris, et vallis munita, nec aedificiis superba. Baccovia item valeret pro 
habitatione nostrorum ob circumferentiam Catholicam.

13tio. Quid agendum? cavendum? curandum plurimum?
R. Scholae aperiendae et juventutis institutio urgenda: excursiones 

Apostolicae frequentandae: Indiscretus, et intempestivus Zelus, quo Graeci 
clam et palam traducerentur, cavendus. Sicubi, hic praesertim locum habet 
monitum Domini: estote prudentes sicut serpentes, et simplices, sicut colum
bae; curandus secundum Deum, et Divina, favor Principis et Bojerorum.

14to. Quae artes aestimentur? adsint? absint? necessariae?
R. Artes liberales, quia ignorantur, parum aestimantur, aestimandae 

tamen forent, si innotescerent. Illiberales vero hae maxime aestimantur, 
ceu maxime necessariae, et ideo etiam ipsis usitatae: textoria, sartoria, et 
sutoria: quaestus praesertim, ac mercatura ab ipsis aestimantur, et
frequentantur.

15to. An? quae literae? necessariae linguae? 'utiles? aestimatae?
R. Literae prope nullae: In oppido Román-vásár, quidam Graecus 

aliquot pueros docet graecas literas: Jassiis quoque patent scholae triviales, 
in quibus legere et scribere Moldavice docentur: In aula vero Principis 
quidam Pater Minorita Ungarus Transylvanus Basilius Trenck dictus (cui 
menstruatim solvit Princeps 15 leoninos) aliquot pueros latinis, Turea 
vero turcicis elementis excolit. Linguae apud vulgum maxime utiles ac 
necessariae: Moldavica, Turcica, Ungarica; ln aula vero Principis Graeca, 
Moldavica, Turcica, Italica.

16to. Qualis vivendi modus?
R. Rudis quidem, sobrius tamen, ac frugalis; cibi viles, nec bubula 

semper reperitur, vervecina est usitatissima. Domus etiam Bojerorum ob 
metum excursionum non sumptuosae, nec intus multum multum instructae, 
denique ad modum vivendi Turcicum acceditur.

17mo. Quae salubritas Regionis? quae tempestatum anni sors?
R. Regio videtur esse salubris, tempestatum anni sors eadem, quae 

in Ungaria; calores tamen majores, quam in Ungaria. Aer Jassiis ob 
adjacentem lacum est pigrior, ac spissior.

18vo. An Pharmacorum, Pharmacopaeorum, Medicorum copia? 
occasio?

R. Dantur pharmaca, Pharmacopaeus, Medici et chyrurgi magno 
pretio Jassios a Principe acciti, quorum copia, quia ad obsequia Principis 
semper praesto esse debent, semper in promtu erit.

Plura proxime.

*
N o m in a  lo co ru m , in  q u ib u s  C a th o lic i M o ld a v i d eg u n t.

1. Garczo-falva pagus amplus Ungaricus.
2. Oppidum Tatros magna parte a Catholicis Ungaris habitatur. 

Inter haec loca sunt alia minora loca a Catholicis Ungar, inhabitata.
3. Szó-falva, in quo pariter complures Ungari Catholici.
4. Forro-falva, pagus TJngar. continens 302 domos, omnes Catholicas
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5. Kalagor-Pataka pagus maior Ungaricus Catholicus.
6. Terebes pagus minor Ungaricus Cath. Est juris Episcopi Catho

lici Bakoviensis.
7. Oppidum Bako magna parte Catholicum Ungar. Sed multi 

ipsorum jam ignorant linguam Ungaricam, defectu sacerdotum Ungarorum.
8. Szabó-falva; in hac Parochia sunt 200 familiae Ungaricae Catho

licae.
9. Kiczkó pagus Ungaricus Catholicus.
10. Duma-falva alias Keketin, pagus Ungaricus Catholicus.
11. Szidó-falva pagus Ungaricus Catholicus.
12. Tamár-falva pagus Ungaricus Catholicus. Hi tres pagi faciunt 

unam Parochiam.
13. Oppidum Katnár, olim celebre nunc desolatum; incolae erant 

catholici Saxones; nunc obliti linguae tam Saxonicae, quam Ungaricae, 
solam Valachicam loquntur, manent tamen Catholici.

14. Jassy, ubi multi Catholici, variarum gentium, plurimi tamen 
Ungari.

15. Stoicsin pagus amplus in districtu Cszocsiensensi (!), U ngar. 
Cathol. de hoc pago nec noverant Fratres de Propaganda, an sit in rerum 
natura.

16. Husá-Vásár; Incolae obliti linguae vernaculae solam Moldavicam, 
seu Valachicam loquntur, manent tamen Catholici.

17. Göbörcsök pagus satis amplus in confinibus Tartariae Bucsaki 
Ungaricus totus Catholicus per plures annos vix vident sacerdotem.

18. Etiam Kiester-albae sunt aliquot domus Catholicae.
19. Oppidum Gallacz in ripa Danubii situm, olim Catholicis frequens, 

nunc adhuc 20 domos Catholicas numerat.
20. Oppidum Barlát.
21. Oppidum Baja.
22. Oppidum Szutzhava, alias Susciava.
23. Oppidum Nemt seu Nemecz.
24. Foksin.
25. Agzud.
26. Esperecz. In his postremis locis sunt imminuti Catholici, et indies 

imminuuntur defectu operationum Evangelicorum. Sunt et alia loca, in 
quibus Catholici, sparsim habitant, de quibus boni Fratres de Propaganda 
nihil sciunt.



Bogy ay Tamás:

Adatok a középkori magyar oltár
díszítő művészet történetéhez.

A középkori magyar oltárdíszítö művészet fennmaradt 
emlékei csak az ország egyes szélső vidékeinek művészetéről 
és ennek is csak késő középkori, 15—16. századi szakaszáról 
adnak többé-kevésbbé teljes képet. Még töredékek is alig be
szélnek arról, mi volt ugyanakkor az ország belső részein, 
azaz a vallási, szellemi és politikai élet voltaképeni központ
jaiban, és még előbb, a 11—14. században, az ország egész 
területén. Aki tehát csak a formanyelv fejlődésének, vagy mű- 
vészegyéniségeknek és „iskolákénak felkutatását tűzte ki 
célul, nem tehet mást, mint beéri avval, ami van és pl. Magyar- 
ország gótikus táblaképfestészete és szobrászata egészeként 
tekinti át az anyagot, amelyben jóformán csak az északi, keleti 
és nyugati végek vannak képviselve, a régebbi korszakok 
elveszett alkotásait és általában a „monumenta deperdita“-kat 
pedig a művészettörténeti kutatás érdekköréből kirekeszti.1

Az egyházmüvészet történetének kutatója azonban ugyan
azt az anyagot, amelyet a művészettörténész is feldolgoz, egész 
más szempontból kell, hogy tekintse. Neki a műalkotásban 
elsősorban nem a „stílust“ és a „mestert“ kell keresnie, tehát 
nem a mai müvészetszemléletben vezető szerepet játszó fogal
makat kell visszavetítenie, hanem azt kell néznie, ami a közép
kori művészetnek tényleg létjogosultságot adott: milyen vallási 
szükségletek kielégítésére szolgált a művészet és miként feje
ződött ki benne a nyilvános istentisztelet és az egyéni áhítat 
szellemi tartalma.

A mai emlékanyag, amelyből épp a középkori magyar 
szellemi, politikai és vallási élet központjainak művészete, 
néhány töredéktől eltekintve, teljesen hiányzik, a magyar egy
házmüvészet egyes ágairól, így az oltárdíszítöimivészetröl is, 
csak egészen hamis és egyoldalú képet adhat.

A magyar egyházmüvészettörténet tehát semmikép sem 
helyezkedhet a „monumenta deperdita“-kkal szemben a formá-

1 Jellemző példái ennek az iránynak: Genthon István: A régi 
magyar festőművészet. Vác, 1932. Kampis Antal: Középkori faszobrászat 
Magyarországon. Budapest, 1940.
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kát kutatók szkeptikus álláspontjára, hanem kötelessége, hogy 
az emlékanyag adta kép óriási hiányait valamikép pótolja.

A magyar művészettörténeti szakirodalomban már több 
ilyen kísérlet2 történt. Elsősorban az összefoglaló munkák 
szerzői tartották kötelességüknek, hogy teljesség kedvéért, 
elpusztult székesegyházaink gazdagságáról, főként oltárairól 
megemlékezzenek. Mindezekben a kísérletekben azonban nem 
az egyházművészettörténet, hanem a stíluskutató művészettör
ténet szempontjai voltak az irányadók, ami megakadályozta a 
szerzőket abban, hogy az emlékek helyett rendelkezésre álló 
közvetett forrásokat megfelelően kihasználják. Az eredmények 
tehát részben hiányosak, részben teljesen tévesek.

Ennek a tanulmánynak épp az a célja, hogy a főbb for
rások gondosabb értelmezésével az emlékanyag adta kép hiá
nyait lehetőség szerint kiegészítse.

*  *  *

Az egész katolikus nyilvános istentisztelet középpontja 
már az öskeresztény idők óta a szentmise.3 Ezért a szentmise 
áldozati asztala jelentette és jelenti ma is a katolikus templom 
szívét, amely természetesen mindig tárgya volt a tiszteletnek, 
megbecsülésnek és az ezt kifejező művészi díszítő tevékenység
nek. Az oltár jóidéig mégsem uralkodott úgy a templom belsejé
ben, mint a gótikában vagy főként a barokkban. A románkor vé
géig ugyanis egyszerű eszköz voltát, asztal jellegét hangsúlyoz
ták, amelyet épp azzal tiszteltek meg legjobban, hogy lehetőleg 
távol tartottak tőle mindent, ami a rajta végzett nagyszerű misz
tériummal, a szentmiseáldozat bemutatásával nem volt lényegi 
kapcsolatban. Ugyanakkor azonban körülötte, mint gyújtó
pont körül, a szentélyben csúcsosodott a templom belsejének 
mind építészeti gazdagsága, mind festői díszítése. Maga az 
oltárasztal szinte elvész Itália és Németország monumentális 
freskókkal ékes románkori apsziszaiban, a francia kápolna
koszorús szentélyek gazdag architektúrájában. A főként Itá
liában kedvelt, de a német területen is elég gyakori ciboriumok 
az oltárasztal helyét ugyan messziről felismerhetővé teszik, de 
igazi és eredeti hivatásuk nem az volt, hogy az oltárt építészeti 
kerettel kiemeljék, hanem hogy védjék, befedjék, sőt az oszlo
paikra akasztott függönyökkel vagy táblákkal a szertartás

* Elsősorban Rados Jenő értékes monográfiájára kell hivatkoznunk. 
(Magyar oltárok. Budapest, 1938.) Ott a régebbi irodalom is megtalálható.

* Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Budapest, 1923. 641—42.
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egyes szakaszaiban a nagy tömeg szeme elöl el is takarják.4 
A szentélynek építészeti kiképzése és egyéb díszítése sem ma-' 
gának az oltárnak, mint tárgynak szolgált reprezentatív 
keretéül, hanem annak a nagyszerű liturgikus életnek, 
amely az egész románkorban általában papok tömegének köz
reműködésével folyt le és amelynek szellemi középpontja az 
oltár volt. Természetes, hogy nemcsak a színhelyet és a kere
tet: az Istenházát díszítették, hanem az istentisztelet minden 
eszközét, köztük elsősorban az oltárt és felszerelését. A cél az 
egész keresztény világ területén, az összes templomokban 
ugyanaz volt: ennek a liturgikus életnek méltó formát és fényt 
adni, az istentisztelet értelmét és jelentőségét reprezentatív 
módon érzékeltetni.

Habár a hit mindenütt ugyanaz volt és a liturgiában sem 
voltak igen nagy és lényegbe vágó eltérések, mégis minden 
nép és törzs, sőt egy-egy társadalmon belül az egyes rétegek 
is, mind más-más módon, „kiki a maga nyelvén dicsérte az 
Urat“. Milyen művészi eszközökkel igyekeztek a régi magya
rok a fentemlített cél elérése érdekében a szentmiseáldozat 
asztalát a hétköznapi eszköz szürkeségéből, szegénységéből 
kiemelni?

*  *  *

A magyar kereszténység első két századának egyetlen 
jelentősebb temploma sem maradt ránk eredeti alakjában, belső 
díszítése és felszerelése pedig, közte az oltár is, valamennyi
nek szinte nyomtalanul elpusztult. A közvetett források tanú
ságára vagyunk tehát utalva. Elsősorban a történeti céllal író
dott gesta-k, vita-к leírásai jöhetnek számításba, azután az 
egyes egyházak felszereléseinek, kincseinek jegyzékei, illetve 
az oklevelekben fennmaradt leltárszei’ü felsorolásai, végül a 
liturgikus szabályokban itt-ott elrejtett adalékok A felszere
lési jegyzékek és liturgikus előírások segítségével töredékes 
emlékanyagunk nem egy darabjának eredeti gyakorlati ren
deltetésére is világosságot deríthetünk.

A történeti célú vita-к, gesta-k leírásainak megbízható
ságát sokszor lekicsinylik azok, akik mai értelemben vett sza
batos történeti közlést várnak tőlük. Sohasem szabad azonban 
megfeledkeznünk arról, hogy szerzőik nem régészek és mű
történészek voltak, tehát hiába akarjuk azt kiolvasni belőlük, 
amit egy mai szakember ugyanott megfigyelt volna. Az igaz

4 U. o. 228. 1.
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ugyan, hogy ezekben a leírásokban rengeteg a konvencionális 
elem, főként a dicsérő jelzőkben. Ha azonban félre tesszük mai 
elfogultságunkat és igyekszünk beleélni magunkat a régiek 
szemléletmódjába, megtalálhatjuk ezekben a leírásokban mind
azt, amit az egykorú szemlélők tényleg megláttak és lényeges
nek találtak, visszaidézhetjük azt a hatást, mondhatnánk han
gulatot, amit az illető alkotás az akkori emberre és így a for
rás szerzőjére is gyakorolhatott. Л középkorról lévén szó, kor
társak tanúságában vagy legalább is közel egykorú leírásban 
elhihetjük, hogy a mű úgy is akart feltűnni, ahogy látták és 
leírták. Művész és közönség, alkotó és szemlélő felfogása, 
látási módja közt hasadást, ellentétet akkor még nem ismertek.

A kora középkori leírás a stílusról, a művészegyéniségek 
munkájáról tehát semmit sem árulhat el; de annál inkább 
fényt vethet a múlt művészi kultúrájának egész beállítottsá
gára, a műalkotások rendeltetésére, a művészetnek a vallási 
és világi életben elfoglalt helyére, azaz a középkori művészet-' 
ben döntő fontosságú szociológiai és gyakorlati tényezőkre.

A legrészletesebb és egyik legrégibb ilyen leírást 
Hartvik Szent István legendájában találjuk a székes- 
fehérvári Boldogasszony-templomról.5 Az épület leírása, ame
lyet az ásatások alapján részben ma is ellenőrizhetnénk, tel
jesen elmosódik. Jóformán tisztán csak a belső díszítésről és 
felszerelésről van szó, azonban a templom belsejének legjelen
tősebb építészeti jellegű ékességét, a ciboriumot, csak teljesen 
általános közhellyel „arte mirabili supra Christi mensam 
erectum“ tudja jellemezni. A föhangsúly a templom kápráza
tos pompáján, gazdagságán, a felszerelési tárgyak és egyéb 
díszek (tabulák) becses anyagán, a külön őrzött arany, ezüst, 
ónix és kristály edényeken van. A tudós püspök a kincses 
pompa láttára, úgylátszik, teljesen elfelejtkezett a kötelező 
oktató célzatról, egy szót sem szentel pl. az ábrázolások didak
tikus, ikonográfiái magyarázatának. Ha voltak is nagyobb 
képsorozatok, ami valószínű, úgylátszik elhomályosodtak a 
kincses pompa mellett. Nem tartotta fontosnak az oltárok szá
mát és védöszentjeit sem, csak az oltárt övező színarany, drá
gaköves táblákat. Mintha nem is templom, hanem valami keleti 
fejedelmi kincstár leírását olvasnánk. Kárbaveszett fáradtság.

5 A fehérvári templomra vonatkozó forrásokat összeállította és 
közli Henszlmann Imre: A székes-fehérvári ásatások eredménye. Pest, 
1864. c. munkájában.



ha ebből a leírásból egyes emlékekre vonatkozó konkrét, sza
batos régészeti adatokat akarunk kiolvasni.6

A Hartvik-legenda leírásának jelentősége nem is ilyen 
adatokban van, hanem abban, hogy megörökítette számunkra 
annak a benyomásnak általános jellegét, hangulatát, amelyben 
a 11. és 12. század fordulója táján minden embernek, köztük 
Hartviknak is része lehetett, aki a fehérvári Boldogasszony 
templomot látta. Kétségtelen, hogy a templom építőjének és 
későbbi patrónusainak tényleg ez is volt a célja: nem tudós 
képekkel és faragványokkal oktatni, hanem káprázatos feje
delmi gazdagsággal kényszeríteni térdre, hódolatra a Boldog- 
asszony, Magyarország védasszonyának szentsége és a nem
zetnek egységet, erőt adó fejedelmi dinasztia nagysága előtt.

Ez a templom tehát nem egyházszervezési, pasztorációs 
szükségletből született, hanem a király és családjának nagy
szerű ajándéka volt a Boldogságos Szűznek, akinek Szent 
István koronáját is felajánlotta. Mint a középkornak minden 
művészi alkotása, ez is kétfelé szórta a fényt: egyfelelöl hir
dette Krisztusnak és szentjeinek, Szűz Máriának nagyságát, 
másfelől reprezentatív tanúbizonysága volt a donátorok, mai 
szóval mecénások, azaz a királyi család hatalmának, gazdag
ságának és szentségének. És mivel a kora középkori magyar
ság politikai egységét, nemzet-voltát ép ennek a dinasztiának 
köszönhette, ez a családi templom egyúttal az állami, nem
zeti élet szent helye' is lett.7

Mindez érthetővé teszi, hogy a fehérvári templom gaz
dagságával túltett az egyházszervezeti szempontból sokkal 
jelentősebb püspöki és érseki székesegyházakon is. A korai 
középkori Magyarországon a királyi hatalommal az Isten 
tiszteletében sem lehetett versenyezni. Viszont természetes, 
hogy a főpapok, akik az egyház és állam céljainak azonos
sága alapján álló uralkodók fő munkatársai és ennek meg
felelő hatalom és vagyon birtokosai voltak, saját egyházaikat

6 Pl. a bazilika „főoltárának drágakövekkel ékes arany oltárlapja'1 
(Gerevich: Magyarország románkori emlékei. Budapest, 1938. 244. 1.) az 
eredeti szövegben nincs emlitve, csak általánosságban van szó az oltáro
kat körítő drágaköves aranylapokról.

7 A fehérvári Boldogasszony-templom jelentőségéről, kincses pom
pájának értelméről és szociológiai alapjairól 1. Thomas von Bogyay: 
Heidnisches Erbe und christliche Glaube in der frühen ungarischen Kunst. 
(Die Kunst der Kirchen 1942.) 28. 1. és u. a.: Vom Taschenblech zur Basi
lika. (Vom Geist der ungarischen Kunst. Berlin 1942. 7. 1.)
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is hasonló eszközökkel igyekeztek széppé tenni és hirdetni 
Krisztus és földi szolgáinak hatalmát.

Az oltárt ez a kora román, szinte barbár ízű kincses 
művészet Európaszerte ép olyan szellemben díszítette, mint 
az Istentisztelet többi eszközét. Megőrizte a liturgia előírá
sainak megfelelő áldozati asztal jellegét, igyekezett azonban 
ennek a voltakép egyszerű eszköznek minél becsesebb és pom- 
pásabb külsőt adni. Ezt legtöbbször drága anyagból készült 
borítólapokkal érte el. A külföldi emlékanyagból több ilyen 
nemesfémből készült és rendkívül gazdagon díszített oltár
borítólapot ismerünk.8 Az oltár megbecsülését mi sem bizo
nyítja jobban, hogy ezeket a csak közelről élvezhető, a hívők 
tömege számára szinte hozzáférhetetlen lapokat nemcsak káp 
rázatos anyagpompával, hanem gazdag képsorozatokkal is 
díszítették. Mindez elsősorban az oltáron folyó szent cselek
ménynek, a megváltásunkat jelentő áldozat jelentőségének 
szólt. A képdísz is erre vonatkozott és ép ezért programmja 
rendszerint lényegében ugyanaz, mint az oltárt körül ölelő 
apszisz festményeié. Mindkettőben a Maiestas Domini, a dia
dalmas Krisztus mennyei megdicsőülése a vezető gondolat, 
mert a korai középkor a megváltásban elsősorban nem az 
áldozatos szenvedést és kereszthalált, hanem a Gonosz feletti 
győzelmet, Krisztus diadalát hangsúlyozta.9

Fehérváron is ilyen oltárdíszítéseket láthatott Iíartvik 
(„tabulas circa altaria plures auro purissimo fabricatas, lapi- 
dorum series preciosissimorum contihentes“) . A díszítés gaz
dagságát az is mutatja, hogy az oltárokat úgylátszik körös 
körül borították (circa altaria), nemcsak az elülső oldalon, 
mint általában szokásban volt.

Szegényebb egyházak olcsóbb anyaggal vagy egysze
rűen a stipes finomabb kivitelével beérték. A magyar emlék
anyagban is ismerünk egy ilyen oltárhomloklap töredéket 
márványból, amely valószínűleg Zalavárról származik és 
most a Vasvármegyei Múzeum őrzi. Ennek képdísze is a 
Maiestas Dominit ábrázolta.10 \

A korai középkori oltár díszítése azonban nem merült 
ki a stipes művészi kialakításával vagy borításával. Az akkori 
előírások ugyan az oltárasztalon nem tűrtek meg semmiféle 
állandó díszítő felépítményt (képet, szobrot, retabulumot),

8 J. Braun S. J.: Der christliche Altar. München, 1924. II. 90—106. 1.
9 Bogy ay Tamás: Isten báránya. Regmim, 1940/41. 95. 1.
10 Bogyay Tamás: Szent István korabeli oltár töredéke Zalavárról 

a Vasvármegyei Múzeumban. (Dunántúli Szemle 1941.) 88—93. 1.
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hanem csak a szentmisével lényegi összefüggésben lévő litur
gikus eszközöket és kegytárgyakat. Hogy ez az elv Magyar- 
országon is érvényben volt, Demeter esztergomi érsek 1382 es 
zsinati szabályzatának alábbi rendelkezése bizonyítja: „Super 
altaria nihil nisi capsas vei reliquias, aut cruces, libres tunc 
officio neeessarios, candelabra, Pixidem pro corpore Domini 
sinite.. .“u Mindez csak bővített változata egy félévezreddel 
előbb Franciaországban keletkezett Admonitio synodalis egyik 
mondatának: „Super altare nihil ponatur, nisi capsae et 
reliquiae et quatuor evangelia et pixis cum Corpore Domini ad 
viaticum pro infirmis.. .“11 12 Az esztergomi statútumban csak 
a kereszt és a gyertyatartók jelentenek újságot, mert ezeket 
a 9. században, mikor az idézett Admonitio synodalis kelet
kezett, még nem az oltárra, hanem mögéje, külön állványfélére 
állították.

Ha a ránkmaradt néhány Árpád-kori templomi felszerelés
összeírást nézzük, azon tárgyak közt, amelyeket az akkori 
magyarság a pécsváradi alapítólevél13 szavai szerint „az oltá
rok díszeinek“ tartott, rendszerint ott találjuk az 1382. évi 
Demeter érsek-féle statútumban említett holmikat is. Az okle
velek szinte leltár-szerű felsorolásaiból ugyanaz a kincses 
pompa tárul elénk, mint a vita-к leírásaiból. Amiről azonban 
a történetíró csak mint szubjektív élményről meglehetős álta
lánosságban számolhatott be, azt, itt a gyakorlati cél: a 
vagyonálladék megállapítása követelte alapossággal részletez
ték. Pécsvárad, Tihany alapítóleveleiben, Pannonhalma Szent 
László-kori összeírásában14 sorra vették az összes liturgikus 
öltözékeket, oltárterítöket, függönyöket, szőnyegeket, továbbá 
kelyheket, oltár- és körmeneti kereszteket, kézmosó tálakat, 
tömjénezöket, gyertyatartókat, ámpolnákat, hordozható oltá
rokat, evangeliarumokat, szerkönyveket stb. Ezeknek az esz
közöknek jórésze ma is nélkülözhetetlen kelléke a litur
giának.15

11 Batthyány: Leges ecclesiasticae. III. 270. 1.
12 Braun i. щ. : 543, 584. 1.
12 A hitelesség kérdése az oklevélnek legalább is az Árpádok utolsó 

századára vonatkozó művelődéstörténeti értékét nem érinti.
14 Az okleveleket művészettörténeti szempontból tárgyalja Gere 

vich i. m. 244. és 251. -1., továbbá Nagyfalusy Lajos S. J.: Az Eucharisztia 
Magyarország életforrása. (Kny. a kalocsai Jézus Társasági Érseki 
Főgimn. 1937—38. tanév Értesítőjéből.) 4—5. o.

ls Néhány emlék is fogalmat adhat arról, hogy ezek a liturgikus 
eszközök a kora középkori oltároknak milyen sajátos, a mai oltárdiszí-

7Regniim.
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Nem hiányoznak a felsorolások legtöbbjéből a Demeter 
érsek statútumában első helyen említett „capsae vei reliquiae“, 
azaz ereklyetartók és ereklyék sem. Sőt, minél gazdagabb, 
tekintélyesebb volt az egyház, annál nagyobb számmal van
nak képviselve. Pannonhalmán 9 capsa oltárokkal, azaz nyil
ván hordozható, ú. n. úti oltárokkal, szerepel. Ezek közül 2 
arannyal ékes, 4 ezüst, 1 aranyozott réz és 2 elefántcsont volt. 
2 „tabula“ is volt, egyik zománcos, másik csontból.11* Bakony- 
bélben is egy ereklyetartó „tabula“ szerepel,17 a veszprémi 
székesegyházból 1276-ban elrabolt kincsek között pedig kely- 
hek, keresztek stb. mellett többek között 4 drágaköves és gyön
gyös arany és 11 ezüst doboz és egy elefántcsont láda is volt.18

Az ereklyetartók, illetve voltakép a beléjük helyezett 
ereklyék ugyan nem tartoztak a szentmise eszközei közé, de 
épp szellemi jelentőségüknél fogva nem sérthették azt a puri
tán elvi álláspontot, amely az oltártól minden nem szükséges 
tárgyat távol akart tartani. Sőt, az ereklye az oltáron végbe
menő szent cselekmény egyes mozzanatait még jobban kie
melhette.

Az ereklyéknek az oltáron való reprezentatív jelenlété
vel ugyanis kifejezésre jut a szentek egyessége, azaz szinte 
szemléletes formában nyilatkozik meg a küzdő és a diadal
mas egyház egysége, a diadalmas egyház szentjeinek állandó 
hatékony közreműködése és érdemeiknek mindnyájunk szá
mára gyümölcsöző volta, amint erre az oltáron a küzdő 
egyház papja részéről bemutatott szentmisének a szentekről 
szóló megemlékezései (Communicantes, Nobis quoque peeca- 
toribus) is utalnak.19 Az oltáron felsorakozó relikviáriumok 
így, egyéb anyagi kincsek mellett, képviselik a szentek egyes-

téstöl eltérő pompát kölcsönözhettek. Pl. Gizella királyné keresztje a 
müncheni Reiche Kapelle-ben (eredetileg oltárkereszt), Kunigunda 
keresztje (Hohenfurth, bencés apátság), Szent László feleségének 
ereklyetartó keresztje (1. Genthon I. Magyar Művészet, 1937. 47. 1.) stb. 
Ilyen minőségű és értékű tárgyakkal természetesen csak a szükséget nem 
ismerő királyi és főpapi egyházak dicsekedhettek. A többi templom szá
mára a legszükségesebb eszközöket olcsóbb anyagból készítették és ilyen 
liturgikus tárgyak (keresztek, gyertyatartók, aquamanilek stb.) nagy 
számmal maradtak ránk, mint valamilyen hatalmas egyházi és művészi 
központ pompájának távoli visszfényei. (Gerevich i. m. 199—200. 1.)

18 Erdélyi László: A pannonhalmi főapátság történeté. I. 590—91. I.
17 Sörös Pongrác: A bakonybéli apátság története. I. 243. 1.
18 Békefi Rémig: A Balaton környékének egyházai és várai a közép 

korban. Budapest, 1907. 27. 1.
** V. ö. Schütz Antal: Dogmatika. Budapest, 1923. II. 139., 217., 374.1.
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ségének tanán alapuló „thesaurus Ecclesiae“-t, az érdemek 
kincsét, amelyből a templom igazi vallási jelentősége és vonzó
ereje fakad.20 A diadalmas egyháznak, a kereszténység hősei
nek jelenlétét, segítségét jelképező ereklyék tehát a szentek 
kiesdeklö, közbenjáró és oltalmazó erejébe vetett hit folytán 
kaphattak helyet az oltáron nemcsak mise alatt, hanem ezen 
kívül is, mint megkülönböztetett tisztelet tárgyai. Az ereklyék 
elméleti, dogmatikai értékelését átvette a gyakorlati élet is. 
Sokszor a középkori keresztény társadalom világi jellegű 
ténykedéseiben is szerepet kaptak, mint az illető közíilet, 
város, kolostor, testület stb. reprezentatív mennyei képviselői. 
Nem csoda, ha sokszor háborúk értékes hadizsákmányai 
között találjuk őket. Még az újkor elején is egy császár tűz
hette ki szent feladatának Szent Kálmán székesfehérvári erek
lyéjének Ausztria számára való visszaszerzését, ami 1517-ben 
sikerült is.21 Ilyen természetfeletti értékű kincseknek a méltó 
keretet fényűző, vagyontérö pompa adta meg és ennél nagyobb 
„szépséget“ a középkori ember elképzelni sem igen tudott. Ha 
rágondolunk az ereklyékhez vezetett zarándoklatokra és 
Clairvaux-i Szent Bernât szavaira: „az arannyal borított 
ereklyék hizlalják a szemet és megnyitják a pénztárakat“, 
megértjük, hogy ezek a kincsek állandó jövedelem forrásai is 
voltak az illető tulajdonos egyház és papsága számára, az 
ereklyetartók pedig, épúgy, mint a híres ereklyék és kegyké
pek otthonául szolgáló egyházak általában, a középkori egy- 
házmüvészet igazi csodái lettek.

Ereklyék, amelyek már az Árpád-korban valamelyik 
magyar templom birtokában voltak, elég szép számmal marad
tak fenn.22 Tartóikat azonban épp a megbecsülés következté
ben többnyire átalakították, korszerűsítették vagy teljesen 
kicserélték, hacsak nem szolgáltak egyúttal valamilyen gya
korlati célra, mint pl. az egykor szintén ereklyetartónak 
készült koronázási eskükereszt.23 Ritka kivételként menekült 
meg a török idők zűrzavarában való elkallódástól vagy beol
vasztástól a fehérvári székesegyház már említett Szent Kálmán 
fejereklyetartója, amely Miksa császár 1517. évi hadjárata óta

20 U. o. 139., 418. 1.
21 Henszlmann i. m. 18. 1.
22 Részletes feldolgozásuk: Ipolyi Arnold: Magyar ereklyék. Arch. 

Közlemények. 1863.
25 Gerevich i. m. 239—40. 1.

7*
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Melkbeii van.24 25 Egy kétségtelenül magyar eredetű ereklyetartó 
ládikát, azaz capsa-t vagy theca-t őriz a Magyar Történeti 
Múzeum is.26 A hazai és külföldi gyűjtemények alapos átkuta
tása bizonyára sok hasonló tárgy nyomára vezetne. A cél most 
azonban nem ezeknek összeállítása, hanem a magyar közép
korban használt oltárdíszítési módok megállapítása.

Az oltárdíszítések jövő fejlődése szempontjából az 
ereklyetartóknak óriási jelentőségük van. Az oltáron ők kez
dik ki lassaként a puritán elvet, hogy ide felesleges, a liturgiá
hoz közvetlenül nem szükséges tárgy nem kerülhet.26 Ahol pe
dig nemcsak kisebb relikviák, hanem valamely szentnek egész 
teste rendelkezésre állt, igyekeztek az oltárt a sírral minél köz
vetlenebb kapcsolatba hozni. így Nagyváradon is, Szent László 
szentté avatása után, sírjánál oltárt állítottak.27 A 12. század
tól pedig szokássá vált, hogy a többnyire nemesfémből készült 
díszes koporsót az oltár mögött magas emelvényre állították. 
Az oltárokra helyezett ereklyetartók és a mögöttük felállított 
koporsószekrények a szentek kultuszának elmélyülésével elő
készítették az állandó jellegű művészi kivitelű felépítmény, a 
retabulum diadalát.

Az ereklyetartókkal díszített oltár azonban nem tekint
hető a képes, szobros, domborműves retabulum és ennek leg
nagyszerűbb válfaja, a szárnyasoltár egyszerű időbeli előz
ményének, a fejlődés csakhamar túlhaladott és elfeledett első 
fokának. A képes retabulum csak a mai művészettörténész sze
mében jelent igazi újságot, gazdagodást, hatalmas művészi 
lehetőségeket. A középkor egész másként nézte a dolgokat. Az 
ereklyék, mint Krisztus, Szűz Mária vagy szentek személyé
vel egykor közvetlen kapcsolatban volt tárgyak vagy szentek 
testének maradványai titokzatos módon tovább hordanak vala
mit ezek szelleméből,28 29 a középkori ember szemében tehát 
szinte teljes erővel képviselhették az illetőt. Az egyház felfo
gása szerint a kép sem lehetett tartalmát tekintve fikció, illú
ziót keltő csalás, hanem csakis igaz dolgokat közölhetett az 
emberekkel. Az ábrázolás igazságereje, „verizmusa“ folytán 
tehát „a szentképek tiszteletének ugyanaz a teológiai és lélek-

24 L. 21. jegyzetet és Österreichische Kunsttopographie III. ХУ. 
1., Gerevich i. m. 195. 1.

25 Gerevich i. m. 206. 1.
26 Braun i. m. II. 548. 1.
27 Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. Budapest, 1884

III. 104. 1. Batthyány: Leges ecclesiasticae III. 245. 1.
29 Schütz i. m. 218. 1.
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tani indokolása, mint az ereklyék tiszteletének.“29 A középkori 
emberben ott lappangott azonban az ábrázolás és az ábrázolt 
dolog azonosságába vetett primitív hit is, amely minden kezdet
leges társadalom müvészetszemléletének sajátja.28 * 30 A keresz
ténység szellemi vezetőinek magasabbrendü felfogása ezt a hitet 
persze nem igen engedte érvényesülni és a keresztény 
világnézet igazi, transcendens valóságát mindig élesen 
szembeállította az érzéki valóságábrázolással. Ez utóbbi, a 
kép, a középkori egyházi felfogás szerint az igazi szel- 
x'emi valónak mindig csak halvány, redukált jelképe lehe
tett.31 így, bár a szentképek is feltétlenül tiszteletre méltók, a 
valódi ereklye sokkal nagyobb kincs, mint a legszebb kép. Az 
ereklyék sokasága tehát nemcsak a templom és általában a 
birtokos gazdagságát és tekintélyét jelzi, épp úgy, mint az 
arany és az ezüst kincs, hanem felsöbbrendü, mennyei pártfo
gókra támaszkodó erejét is. Az ereklyéket az oltárról a kép 
ki nem szoríthatja, legfeljebb méltó keretet adhat nekik, esetleg 
helyettesítheti őket. A kép az ereklyével szemben azonban épp 
úgy mindig csak pótlék marad, mint a festett vagy faragott kő 
és fa az arannyal, ezüsttel és drágakövei szemben.

Nem két egymást felváltó díszítési típusról van tehát szó, 
hanem egy régibb és egy újabb mügyakorlatról, amelyek egy
más mellett élnek, esetleg keverednek is, és amelyeknek mind
egyike más szociális és gazdasági előfeltételekre támaszkodva, 
különböző eszközökkel oldotta meg ugyanazt a feladatot, az 
oltárnak szent hivatásához méltó reprezentatív kiképzését. Az 
egyik, a régebbi, arisztokratikus jellegű, amelyben az anyagi 
és hatalmi korlátot alig ismerő nagyúri életforma nyilatkozik 
meg. A másik, az újabb mögött a munkájából élő polgári társa
dalom földi valóságérzéke áll, amely az anyagi és szellemi 
kincshalmozás helyett (bár ez iránt is volt érzéke), a Int tar
talmát iparkodott földközelbe hozni, közvetlen emberi élmény- 
nyé tenni. Ez utóbbi az Alpoktól északra a szárnyasoltárok 
művészetében teljesedett ki, amelyek a velünk szomszédos ger
mán kultúrkörben és hazánk egyes vidékein is a középkor végi 
szobrászat és festészet fejlődésének szinte egyedüli hordo
zói lettek.

A kérdés most az, vájjon királyi és főpapi egyházaink-

28 U. o. 220. 1.
J<) E. Kris—O. Kurz : Die Legende vom Künstler. Wien, 1934. 88. 1.
SI Borinski : Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. Leipzig, 1914.

I. 86. I.
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ban feladták-e az Árpád-kor arisztokratikus anyagi és szel
lemi kincshalmozását ennek az új polgári jellegű és hozzánk 
germán fogalmazásban került oltárdíszítömüvészetnek ked
véért?

A magyar szakirodalom erre .a kérdésre meglepő egyön
tetűséggel igenlő választ ad és álláspontját egyrészt okleveles 
adatokkal, másrészt a 14—15. századból nagy számmal fenn
maradt főpapi pecsétekkel támasztja alá.32

Ha azonban a bizonyító anyagot közelebbről vizsgálat 
alá vesszük, arra az eredményre jutunk, hogy a kérdés meg
oldása távolról sem ilyen egyszerű.

Divald Kornélnál bukkan fel tudomásom szerint először 
az az állítás, hogy a nagyváradi székesegyháznak a 15. század 
végén közel 60 szárnyasoltára volt.33 Divald Bunyitay Vincére 
hivatkozva adja ezt az adatot. Bunyitay valóban összeállította, 
hogy az 1874. évi Chartulariumban és a rendelkezésére álló 
okleveles anyagban a váradi székesegyháznak milyen oltárai 
szerepelnek.34 ő  maga is azonban nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy a forrásokból az oltároknak sem anyagát, sem művészi 
becsét nem tudjuk meghatározni.35 Valóban, a forrásokban az 
oltárokat a titulus megnevezésével mindig tisztán liturgikus, 
illetve jogi szempontból, mint javadalmak forrásait stb. említik. 
Elhelyezésükről igen ritkán, díszükről pedig sohasem esik szó.

A nagyváradi székesegyház oltárainak tehát voltakép 
csak Divald Kornél lelkes képzelete adott szárnyakat. A nagy
érdemű kutató semmiféle pozitív bizonyítékkal nem támogatott 
feltevését mint biztos tényt dobta bele a köztudatba. Ö, aki a 
felvidéki szárnyasoltárok felkutatásának úttörője volt, szinte 
rabja lett ennek a különös, gyönyörű művészetnek és nem 
tudta úgy látszik elképzelni, hogy a középkori ember másfajta, 
ezeknél nagyobb szépséget is ismert. Feltevésével tehát mint-

32 Divald Kornél két összefoglaló műve óta (Magyarország művé
szeti emlékei. Budapest, 1927. és Magyar Művészettörténet. Szent István- 
könyvek 47. sz. Budapest, 1927.) jóformán minden összefoglaló munká
ban megtaláljuk ezt az álláspontot. Péter András: A magyar művészet 
története. Budapest, 1930. 100., 118. 1. Hekler Antal: A magyar művészet 
története. Budapest, 1934. 74. 1. U. a. Ungarische Kuntsgeschichte. Berlin, 
1937. 63. 1. Rados Jenő i. m. passim. Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora. 
Budapest, é. n. 113., 128. 1. stb.

33 Divald M. M. E. 132. 1.
34 Bunyitay i. m. III. 39—47. 1.
33 Bunyitay i. m. III. 40. 1.
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egy a magyar művészet becsületét is akarta menteni.3® Nem 
gondolt arra sem, hogy az oltár szó mai értelme, amely a 
magyar szaknyelvben is, bizonyára német hatásra, sokkal 
inkább a díszítő „retabulum“-hoz tapad, mint a lényeghez, a 
szentmise eszközéhez, a középkorban teljesej^ísmeretlen volt. 
A középkori nyelvhasználat a szót még eredeti, liturgikus ér
telmében használta és sohasem vonatkoztatta a díszítő felépít
ményre.37

Ugyancsak Divald vitte bele a magyar művészettörténeti 
irodalomba azt az állítást is, hogy a 14—15. századi főpapok 
pecsétjeiken többnyire templomuk főoltárának középrészét, a 
szekrényt ábrázolták.38 Maga az ötlet, pecsétekben oltárok 
képét látni, Bunyitaytól39 40 és Pór Antaltól10 ered, Díváidé a 
művészettörténeti kihasználás érdeme. Ha akadt is kutató, 
aki nem tartotta a pecsétek képeit egyes meghatározott oltá
rok ábrázolásainak,41 Divald nyomán általában elfogadták, 
hogy a monumentális szárnyasoltárok, szekrényükben rend
szerint három, architektonikus keretbe foglalt szoborral, már 
a 14. században el voltak terjedve Magyarországon.42

Mivel, mint láttuk, Divaldot lelkes elfogultsága az írott 
források értelmezése terén teljesen tévútra vezette, ezzel az 
elméletével szemben is elővigyázatosnak kell lennünk. Felte
vésének helyességét emlékek alapján sem ellenőrizni, sem bizo
nyítani nem lehet. Nem marad tehát más hátra, át kell tekin
tenünk röviden a szárnyasoltárok kialakulásának és fejlődé
sének szerencsére elég alaposan feldolgozott történetét és meg
kísérelnünk pecséteink képeit ebbe a fejlődésbe beleilleszteni.

A pecsétek legtöbbje három alakot ábrázol építészeti

38 Divald elméletének legjobb támasza nem' az érvek, hanem éppen 
a magyar önérzetnek hízelgő beállítása volt. Rados, akit az érvek úgy 
látszik nem nyugtattak meg teljesen, nyíltan kifejezi a gondolatot, amely 
Divaldban élt „ ...  elképzelhetetlen, hogy a műkincsekben oly gazdag 
határszéllel rendelkező ország belső területén éppen az oltárok hiányoz
tak volna. . . .  nem hihető, hogy a budai stb. templomban, a pécsi stb.
. . .  székesegyházban jelentős művészi értékű szárnyasoltárok ne lettek 
volna“, (i. m. 31. 1.)

81 Ha ki akarták emelni a művészi díszt, a felépítményt, meg is tet
ték, de mindig más szóval jelölték (tabula, Tafel stb.), mint a liturgikus 
értelemben vett igazi oltárt.

38 Divald M. M. E. 133—134. 1., M. Műtört. 97—98. 1.
89 Bunyitay i. m. I. 223., 241. 1.
40 Pór Antal: Pecséttani apróságok. Turul, 1905. 19. 1.
41 Rados i. m. 29—30. 1.
48 Kivétel Péter András (i. m. 100. 1.), aki a 14. századi pecséteket 

kis házioltárok ábrázolásainak tartja.
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keretben, még pedig a Madonnát két szent között. Ilyen három 
alakos oltárszekrények elég szép számmal maradtak fenn 
nálunk is, hogy éppen a legnagyobbat, a kassai dóm főol
tárát említsük, de csak a 15. század második felétől kezdve, 
tehát vagy m áíí^ századdal későbbi időből, mint pl. Boleszló 
esztergomi érsek (1321—28) pecsétje. A kérdés az, a 14. szá
zadban megvolt-e már ez a típus és szolgálhatott-e mintaképül 
a pecsétvésöknek.

Említettük, hogy azt a puritán elvet, amely szerint az 
oltáron a szent cselekmény eszközei mellett más nem kaphat 
helyet, az ereklyetartók kezdték ki. A 18. században már elég 
elterjedtek az oltárok mögött álló, nagyobb szabású, architek- 
tónikus felépítésű állandó ereklyetartók, és ezektől már csak 
egy kis lépés volt az, hogy az állandó ereklyetartót az oltár
ral szerkezetileg is összekapcsolták, többnyire reáhelyezték 
retabulum formájában. Ezért a 13—14. századi állandóan az 
oltáron álló retabulumok javarésze ereklyetartó jellegű.43 Ezek
nek formája azonban még lekicsinyített architektúra. Árkádos 
fülkék sora, esetleg emeletekre osztva, mérmüvekkel, apró tor- 
nyocskákkal stb., a fülkékben relikviahermákkal vagy szobrok
kal. Szinte katedrális építészet és szobrászat kicsinyben, még 
a programm is ugyanaz. Hogy ez a típus, amely Nyugat- és 
Észak-Németországban alakult ki, mennyire nem a famüvé- 
szet sajátja, mutatja az a tény, hogy kőben, más hivatással, 
mint szentségház építészeti kerete is fellép. (Rothenburg 
Jacobskirche, Bamberg Obere Pfarre, Nürnberg Sebaldus- 
kirche.)

A jövő fejlődésre nézve jelentős tett, illetve újítás az volt, 
mikor az ereklyéket tartalmazó fülkék elzárására ajtókat 
alkalmaztak. A szárnyak eredeti célja tehát: valami becses 
dolgot óvni, eltakarni. A mintát ehhez házi ereklyetartó oltá
rok, kehelytartók, diptychonok stb. szolgáltatták. Sőt ezektől 
egyedül álló szobor fülkéjének elzárására is átvették. Ezek
nek az egyedül álló kegyképeknek helye pedig többnyire 
nem az oltáron volt.44

A festett, díszített szárny tehát nem az oltárdíszítö 
művészet szolgálatában született meg, de az oltáron kapott 
olyan jellegzetes és fontos szerepet, - hogy ma minden szár-

43 Braun i. m. II. 361. 1.
44Hekler: Ung. Kunstgeschichte 57—58. 1. A Schürer és Wiese 

részéről (Deutsche Kunst in der Zips. 172. 1.) ismertetett krigi oszlopos 
baldachin az 1300-as évek elejéről szintén ilyen egyedülálló kegykép 
részére készülhetett, nem pedig oltárdísznek.
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nyas ajtóval zárható tartót hajlandók vagyunk „oltárnak“ 
nevezni.

A szárnyasoltárok előtt azonban akkor tárulnak fel 
a korlátlan fejlődés és elterjedés lehetőségei, midőn az oltár
ral összeépített, állandó retabulum függetlenedik a relik- 
viáriumtól és — bizonyára a kisebb, többnyire drága anyag
ból készít, eltávolítható oltárképek, „tabula“-k hatása alatt, 
— a nehezen beszerezhető ereklyék helyét, mintegy pótlásként 
szobrok, reliefek vagy képek foglalják el.45

A további fejlődésben két alaptípus alakult ki. Az egyik 
közvetlen folytatása a fülkesoros, miniatűr építészet benyo
mását keltő relikviás oltároknak. A középső, eredetileg 
ereklyetartó résznek emeletes, fülkés tagozódása a szárnyakra 
is átterjed és így áll elő az Észak- és Nyugat-Németországban 
oly kedvelt, jellegzetes szárnyasoltártípus, amelynek vízszin
tes galériáiban néha festett vagy domborműves jelenetek, általá
ban azonban kisméretű apostol és próféta alakok sorakoznak, 
középen pedig legtöbbször hasonló, alig kihangsúlyozott fül
kében Mária koronázása foglal helyet.

A másik típus, az ú. n. „Szenenaltar“ középpontjában 
jelenetes, csoportos kompozíció áll. Épp ezért pecsétjeink 
szempontjából figyelmen kívül hagyható.

Az előbbi típus Cismar, Doberan, Marienstadt stb. oltá
raiban már a 14. században teljesen kialakult és északon a 
15. században is meglepő konzervativizmussal tartja magát. 
Mivel a Hansa városok és Nyugat-Németország kereskedő és 
iparos polgári kultúrája teremtette meg, el is terjedt, amerre 
ezeknek kereskedelmi útjai vezettek. így juthatott el Sziléziába 
is, olyan területre, amelynek művészete már közvetlen és tartós 
kapcsolatba jut Magyarországgal.46 Itt is megtaláljuk az 
ú. n. északnémet típusnak egyszerűsített változatát: a belül 
emeletekre osztott, faragott figurák sorával díszített szárnyas 
oltárretabulumot Mária koronázásával a középen.47 A korai 
Jucinei oltár is ennek a típusnak vidékies, egyszerűsített válto
zata, amely három alakot magába foglaló középszekrényével 
a felületes szemlélőre már szinte az ú. n. délnémet típus benyo
mását teszi. De a hasonlatosság csak látszólagos: a szárnya-

,5Pinder: Deutsche Plastik I. 112—118. 1. U. a. Die Kunst der ersten 
Bürgerzeit. 79.........1. Dehio, Geschichte der deutschen Kunst. II. 110. 1.

46 Kampis Antal: A középkori magyar faszobrászat történetének 
vázlata 1450-ig. Budapest, 1932. 51—52. 1.

47 Wiese: Schlesische Plastik. 58—62. 1. Braune—Wiese, Schlesi
sche Plastik des Mittelalters. 32., 33. 1.
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kon még emeletesen sorakoznak a reliefalakok, a középszek
rényben pedig a három alak valójában épp oly koordinált, épp 
oly merev egyformasággal sorakozik egymás mellé, mintha 
még az eredeti architektonikus típus végtelenbe nyújtható 
fülkesorában foglalna helyet.

Ennek a szárnyasoltártípusnak távoli és későbbi, de 
egyes vidékeken, így nálunk is annál nagyobb népszerűségre 
szert tett leszármazottja az ú. n. délnémet (Dehio) vagy talán 
még szabatosabban sváb típus,48 melyben a relikviaoltárnak 
már emléke sem igen él. A szekrény hangsúlyt, kiemelkedő 
oromzatot kap, a szárnyak laposságával ellentétben festőién 
kimélyül. A szekrényben helyet foglaló alakok közt is a kö
zépső főalak uralkodik a két mellékalakkal szemben. A koor
dináció helyébe szubordináció, a figurasorok helyébe több
nyire középhangsúlyos hármas csoportok lépnek. E típus 
kialakulásának ideje a 15. század második harmada, színhelye 
pedig Dél-Németország, ahol a fa szárnyasoltár egyáltalában 
csak az 1430-as évek után kezd igazán meghonosodni.49 A típus 
igazi elterjedése azonban csak a század utolsó harma
dára esik.50

Ez a délnémet típus az, amely a nagyközönségnek is 
legjobban bevésődött tudatába, mint „a középkori oltár“ jel
legzetes típusa, holott valójában csak a középkor alkonyán 
a germán kultúrterület egy részén és az ezzel határos és 
helyenként szorosan összekapcsolódó magyar területnek rész
ben német eredetű városi kultúrájában volt igazán népszerű.

Világos tehát, hogy Bunyitayt, Pór Antalt és Divaldot 
ezzel a közismert típussal való felületes, látszati hasonlóság 
vezette félre, midőn a 14. és 15. századi főpapi pecsétekben 
oltárok középszekrényét vélték felismerni. A hasonlóság ta 
gadhatatlan, s a szépséghiba csak az, hogy ebből olyan kor
szakra nézve is vontak le következtetéseket, amely ezt az 
oltártípust egyáltalában nem ismerte.

Sőt, ha jobban megnézzük a pecséteket, világosan láthat
juk, hogy a pecsétvésök olyan építészeti elemekkel is dolgoz
tak, amelyeket a szárnyasoltárokon sohasem láthattak. A pe
cséteknek a tulajdonos részéről előírt alakjai épúgy archi
tektonikus keretet kívántak, mint ahogy a középkori szobor, 
sőt a festett figura sem állt magában, valódi vagy festett épí-

48Pinder: Deutsche Plastik. I. 190. 1.
49 Dehio i. m. II. 176. 1.
so Braun i. m. II. 441. 1.
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tészeti keret nélkül. Ennek a keretnek formáit a pecsétvésök 
onnan vették, ahol legközelebb érték, magából a nagy építé
szetből.51

Az építészeti elem a legjellemzőbb és legkirívóbb Lukács 
nagyváradi püspök pecsétjén, hol alul a kváderek és az ívso
ros párkány, fent pedig a tetöcserepek is világosan kivehetők. 
Olyan elemek, amelyek szárnyasoltárokon elképzelhetetlenek. 
Antal esztergomi érsek, Lukács és II. Scolari András pecsét
jein az alakok külön-külön baldachinos, toronyfias fülkékben 
állanak, mint valamely gótikus katedrális tornyán. Az utóbbi 
pecsétjén pedig az építménynek szabályszerű támasztóívei 
vannak. Architektúrába kötött alakok, amelyeknek azonban 
semmi közük sincs ahhoz a sajátos miniatűr építészethez, 
amely épp a kor szárnyasoltárait jellemzi.

Az alsó mezőben, amelyet predellának szoktak tartani, 
csak meglehetősen szervetlenül sikerült a püspököt vagy érse
ket és címerpajzsát elhelyezni, az emberalakot ismét fülké
ben. Hogy ennek a résznek a predellákhoz semmi köze nem 
lehet, már az is mutatja, hogy a predella használata csak 
később, a 15. században lesz általános.52 * * 5

Kassa város ugyancsak három alakos 1381-i pecsétjén'* 
az alakok gyámokon állanak, ami az oltárok középszekrényé
ben teljesen indokolatlan és ismeretlen motívum, annál termé
szetesebb azonban az épületszobrászatban.

Legszegényebb az architektúra a legrégibb pecséten, 
Boleszló esztergomi érsekén. A három föalak azonban itt is 
nyilvánvalóan a hatszög három oldalát mutató alaprajzú, sar
kain vékony késő román oszlopokkal és felettük román ívek
kel szerkesztett épülettagból áll. Ehhez az egyszerű román 
építményhez meglehetősen nehézkesen illeszkedik a tisztán 
gótikus keretbe foglalt feszület. Ügy hat ez a pecsét, mintha 
egy régibb és újabb részből lenne összeállítva és a középső 
rész valamelyik elődnek címeréből lenne kivéve, mint kötele
zővé vált szkéma, amelyhez tér kitöltés végett vagy egyéb szel
lemi okból is fent a feszületet toldották.

51 Az alább említett pecséteket, hacsak külön forrást nem adunk, mind
közli Rados. A pecséteken látható alakok, szentek természetesen mindig 
a tulajdonos méltóságával és tisztével valamikép összefüggtek. így
püspök, érsek egyházmegyéje védszentjét előszeretettel véseti pecsétjére. 
Ez magyarázza meg azt is, hogy a pecsétek szentjei sokszor megegyeznek 
a tulajdonos temploma főoltárának patrónusával.

51 Rados i. m. 23. 1. Braun i. m. II. 322. 1.
5SDercsényi i. m. 128. 1. és XXVII. 3. tábla.



108

Mindezek alapján a főpapi pecséteket ki kell tehát hagjr- 
nunk a magyar késő középkori oltárdíszítö művészet történe
téből. Meg kell állapítanunk azt is, hogy az eddig felhasznált 
közvetett forrásokból a kutatás nem tudott elfogadható fele
letet adni arra, milyen oltárok is voltak a középkor második 
felében a magyar királyi és főpapi templomokban. A kérdés 
megoldását tehát másfajta források felhasználásával kell meg
kísérelnünk.

Demeter esztergomi érsek már idézett :382. évi statútuma 
és ennek későbbi esztergomi zsinatok részéről 1450-ben és 
1489-ben történt felújításai bizonyítják, hogy az elv, amely a 
román korban Európaszerte érvényben volt és a retabulumok 
elterjedését leginkább hátráltatta, Magyarország szi\ ében a kö
zépkor végéig tovább élt.54 A kérdés az, mennyiben maradt ez 
az elv csak írott malaszt.

Az esztergomi székesegyház 1397-i canonica visitatio- 
jának Officium succustodis fejezete arra mutat, hogy legalább 
is a központban a századforduló táján az elvet még gyakorlat
ban is követték. A succustos kötelessége volt ugyanis az oltá
rokat az istentiszteletre előkészíteni és az oltárok felszerelését 
és az „egyház egyéb díszeit“ őrizni: „Item praeparare, et 
ornare omnia altaria cum paliis, et tobaliis seu mensalibus. 
Item distribuere et omnia paramenta, Reliquiae, calices, Mon- 
strantias, tabulas et omnia alia necessaria, ad Divinum cul- 
tum pertinentia, et distributa iterum répété re, et conservare . . .  
Item paramenta, videlicet cruces, mitras, sive infulas, baculos 
pastorales, tabulas jocalia, caeteraque Ecclesiae ornamenta 
parafa debet tenere, et simul cum Thesauris Ecclesiae bene 
custodire.. ,“55 Csupa ingóságról van szó, amelyeket csak az 
istentiszteletre állítottak az oltárra. Az oltárok másfajta elő
készítéséről, pl. az oltárszárnyak megfelelő nyitásáról szó 
sincs, holott a templom takarításától a szentsír előkészítéséig 
minden tennivalóról pontosan megemlékeznek. A románkori 
gyakorlatnak megfelelően itt is a liturgikus eszközök közt. 
még pedig igen előkelő helyen szerepelnek az ereklyék, 
monstranciák, tabulák, az utóbbiak szintén ereklyetartók elfo
gadott formái.

Pontos és a szemléleti élményt elég híven visszaadó 
oltárleírást az egész középkorból csak egyet ismerünk, Bretag- 
nei Anna egyik kísérőjének leírását a székesfehérvári bazilika 54 5

54 Batthiány : Leges eccl. III. 476., 554. 1.
S5U. о. III. 314—315. 1.
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főoltáráról, amint ö ezt II. Ulászló esküvője alkalmával látta. 
Ebből tudjuk, hogy az ország első templomának főoltárát még 
1502-ben is Demeter érsek statútumának és az esztergomi szé
kesegyházban a 14. század végén érvényben volt rendtartás
nak megfelelően díszítették több mint 60 ezüst ereklyetartó 
szoborral, köztük szent királyok, püspökök, vértanuk hermái
val: „L’autier fut richement paré, car il y avoit bien soixante 
pieces d’ymaiges d’argent, come testes de Roys saincts, eves- 
ques et martyrs, qui seroient long a réciter, esquelz avoit 
mainte beau reliquiaire.56

Sajnos ma már nem tudjuk, hogyan helyezték el ezt a 
rengeteg ereklyetartót az oltáron, amelynek szélessége még a 
gótikában sem igen léphette túl a 4’5 métert.57 Semmi esetre sem 
lehet szó a Nyugat- és Északnémetországban a 14. században 
használatba vett ereklyetartó fülkékkel és néha már szárnyak
kal is ellátott retabulumokról, mert ezeket ép azért készítették, 
hogy az ereklyéknek az oltáron állandó otthonul szolgáljanak. 
Más forrásból pedig tudjuk, hogy Fehérváron csak ünnepi 
alkalmakkor rakták ki őket az oltárra, rendes őrzési helyük 
az egyik torony alatti sekrestye volt.58

Hasonló oltárdíszítésre engednek következtetni a nagy
váradi székesegyház ereklyekincsére vonatkozó adatok is. 
Váradnak, épúgy mint Fehérvárnak, a szent királyok erek
lyéi voltak legnagyobb kincsei, melyeket Fehérvárhoz hason
lóan, az egyik torony alatti sekrestyében őriztek és ennek 
oltárán hétköznapokon is kitettek tiszteletre. Bunyitay követ
keztetése szerint a Szent László ereklyék, és valószínűleg a 
többi fontosabb ereklye is, ünnepi alkalmakkor, főként püspöki 
miséken, a főoltárt díszítették.59 A győri Szent László-herma 
még ma is adhat némi fogalmat a váradi oltárdíszek egykori 
szépségéből.

Ágoston zágrábi püspök egyik beszédének tanúsága sze
rint 1304 körül Szent István fejereklyetartója díszítette a 
zágrábi székesegyház oltárát is.60

Ezeknek az adatoknak ismeretében érthetjük meg a késő 
középkorból fennmaradt templomi leltárakban található sok 
„tabula“, „capsa“, „theca“, „monstrancia“ stb. és a gyüjtemé-

58 Magyar Tört. Tár. XXIII. к. 106. 1.
57 Braun i. m. I. 251. 1.
58 Thuróczy II. c., — Bonfini Zsámboki kiad. 317. 1.
6“ Ipolyi i. m. 80—81. 1., Bunyitay i. m. III. 59., 61. 1.
60 Ipolyi i. ш. 102. 1.
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nyékben őrzött sok herma, ládika és sokszor egészen szokat
lan alakú edény és tartó jelentőségét és gyakorlati értékét. 
Távolról sem felesleges luxuscikkek, amelyekben egyedül a 
középkori fejedelmi kincshalmozás nyilatkozott meg. Szellemi, 
természetfeletti erőt, kegyelmeket jelentettek, a „thesaurus 
Ecclesiae“-ben való részesedésnek, a szentek mennyei közben
járásának biztosítékát. Az anyagi pompa ennek a szellemi 
jelentőségnek csak méltó kifejezése volt.61

A formatörténet szempontjából használható adatokat 
természetesen nem kaphattunk az említett forrásokból. Legfel
jebb annyi állapítható meg, hogy a korábban oly kedvelt oltár
borító arany vagy aranyozott lapokról, amelyek a stipes-nek, 
a voltaképeni oltárasztalnak oldalait díszítették, nincs többé 
szó. Helyettük a liturgikus szerek pompája mellett az oltárra 
helyezett ereklyetartók sokaságát és gazdagságát emelik ki. 
Ennek oka részben az is lehetett, hogy a mind díszesebbé váló 
oltárterítők és szőttes antependiumok alkalmazásával a stipes 
díszítése többé-kevésbbé feleslegessé válik.62 A föok azonban 
az, hogy az egész díszítés hangsúlya a szentek egyre elmé
lyülő tisztelete és a késő középkori képszeretet térhódítása 
következtében mindinkább az oltárra helyezett ereklyetartókra 
és képekre tolódott át.

Olyan adatunk, amely fejedelmi és főpapi egyházainkban 
késő középkori retabulumok jelenlétére határozott bizonyíték 
volna, eddig nincs. (Az udvari renaissance művészet hatása 
alatt készült oltárokat, mint az új idők jeleit, itt nem vehetjük 
figyelembe.) Közelebbi megjelelölés nélkül többször van szó 
arany vagy aranyozott „tabulák“-ról, lehet, hogy ezek olyan 
drága anyagból készült oltárretabulumok voltak, mint amilye
nek a külföldi emlékanyagban, elsősorban Itáliából, elég szép 
számmal ismertek.63

Mindez ízlésben, a díszítő művészet egész szellemében 81

81 A sok ilyen leltár közül megemlítjük a veszprémi székesegyház 
kincseiről készült jegyzékeket (Békefi i. m. 27—50. 1.), a pannonhalmi 
apátság (Erdélyi L. i. m. I. 516—17. 1.), a zalavári apátság (Füssy Tamás: 
A zalavári apátság története. 443. 1.) leltárait stb.

“  Braun i. m. II. 105—106. 1.
es Csanád egri püspök 1329-ben székesegyházának aranyozott „tabu- 

iákat“ adott (Ursinus Velius De Bello Pannonico. A. Fr. Kollar kiadása. 
Bécs, 1762. Kollar jegyzete a 10—11. 1.) Farkas Bálint váradi püspök 
1495-ben végrendeletileg 300 forint értékű aranyozott ezüsttáblát adott 
Szent László tiszteletére Szent János evangélista kápolnájának. (Ipolyi 
i. m. 121. 1.) Külföldi példák: Braun i. m. II. 294—300. 1.
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nem jelentett lényegi változást. A magyar székesegyházakban 
az Árpádkor arisztokratikus kincshalmozó pompaszeretete a 
késő középkorban is tovább élt. Nem csodálkozhatunk tehát, 
ha a fehérvári bazilika Thuróczy- és Bonfini féle leírásai 
ugyanazt a hangulatot és ugyanazt a szemléleti módot tükrö
zik, mint a 11—12. századi Vita-к. Thuróczynál az építészeti 
részek épúgy elmosódnak, mint Hartviknál. A felszerelés 
kincses gazdagsága viszont még nagyobb hangsúlyt kap, he
lyenként szinte üzleti leltárszerü részletes felsorolássá válik. 
Bonfini humanista dagályosságú leírásában is hiába keres
sük az épület külső vagy belső megjelenésének némileg is 
szabatos képét. A rinascimento szellemének megfelelően hem
zsegő antik ízű technikai szakkifejezésekből inkább felületi 
színes anyaghatásokkal és arannyal s ezüsttel dolgozó díszítés 
fénye tárul elénk.

Ebben a nagyúri környezetben szárnyasoltárokat, a 
polgári vallásosság jellegzetes megnyilatkozásait nehéz elkép
zelni. Ha voltak is, aligha kerülhettek a főhelyre. A fából fara
gott vagy deszkára, vászonra festett kép époly kevéssé érhe
tett fel a valódi ereklyékkel, arannyal, ezüsttel, drágakövei, 
mint ahogy a munkájából élő iparos és kereskedő polgárt min
dig alsóbbrendűnek tekintették az egyházi és világi arisz
tokráciával, a lovaggal, a nemes emberrel szemben. Az oltá
rokon az ünnepnapok ereklyés, kincses díszítése helyébe szár
nyasoltárokat felállítani annyit jelentett volna, mint az oltár 
hagyományos és akkori felfogás szerint legbecsesebb és pótol
hatatlan ékességét felcserélni egy alsóbbrendű, és Magyaror
szágon részben fajilag is különböző társadalmi réteg olcsóbb, 
pótlékértékű díszítésmódjával.64

ML. bővebben Th. v. Bogyay: Ungarische Frömmigkeit in der Kunst 
des späten Mittelalters. Die Kunst der Kirchen. 1942. 38—42. 1. Aligha 
lehet tehát csak a török pusztítással magyarázni azt a tényt, hogy a 
szárnyasoltárok a színmagyar területnek csak szélein és kései példákkal 
szerepelnek, a központokból pedig még közvetett adatok sem maradtak 
róluk, viszont elterjedésük gócpontjai meglehetős pontosan összeesnek 
azokkal a városi településekkel (Lőcse, Eperjes, Kassa, Nagyszeben stb ), 
amelyeket még a legelfogultabb lokálpatriotizmus sem mer a középkori 
magyar népiség és művelődés fellegváraiként beállítani. A magyaroknak 
úgy látszik idegen maradt és ezért nem kellett a németes oltárművészet. 
A bántornyai Szent László-legenda festője a 14. század végén, midőn a 
koronázás képén fejedelmi egyház oltárát kellett ábrázolnia, egyszerű, 
oromzatos, háromalakos táblát festett. U. о. a szentélyapszisz freskódísze, 
valamint a veleméri templomé is 1378-ból, úgy készült, hogy retabulum
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Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a késő középkori 
magyarság, amely Tubero szavai szerint „egyedül a hatalom 
és gazdagság csodálója“ volt, a két meglehetősen ellentétes 
szellemű díszítési mód közül melyiket érezhette inkább saját
jának, melyiket tarthatta inkább „magyarnak“.

n é lk ü l  érvényesüljön. Valószínű, hogy a magyar falusi templomokban 
oltárképek általában csak a 18. században terjedtek el. Ekkor kezdik el 
ugyanis a szentélyek keleti ablakát befalazni és helyettük az oldalfalba 
új ablakokat vágni, mert az oltárkép a keleti ablakot eltakarta, értel
metlenné és használhatatlanná tette. Erre az eljárásra korábbi időből 
nem ismerünk példát.

к



Csapodi Csaba :

Az északnyugati magyar-tót nyelv
határ megváltozása és a katolikus 
restauráció.

A Felvidék nyugati megyéiben, elsősorban Nyitra és 
Bars megyék déli részében a tótság nagy területeket foglal el a 
sík- és dombvidéken, messze előnyomulva általános település- 
területéről, a magas hegyvidékről. Az újabb kutatások ered
ményeként tudjuk, hogy az említett vidékeken a 16—17. szá
zadban még magyar lakosság élt s így a magyar-tót nyelv
határ helyenként mintegy 50 kilométerrel északabbra húzó
dott, mint később, a 18—20. században.1 2

Mindez településtörténeti probléma. Hogy egyháztörté
neti szempontból is foglalkoznunk kell vele, azért történik, 
mert az irodalomban többször találkozunk azzal a föltevéssel, 
hogy a Felvidék déli részének eltótosodásában több-kevesebb 
része volt az ellenreformációnak. E szerint az elmélet szerint 
a vidék magyar, református lakosságát vallása miatt kiűzték 
lakóhelyéről a katolikus egyházi és világi földesurak s 
helyükbe katolikus tótokat telepítettek.*

A tétel első pillanatra nem is látszik lehetetlennek, — 
ha megfeledkezünk a török hódoltság koráról, ami egymagá
ban elég okot ad a népességcserére és nem gondoljuk meg, 
hogy a kor gazdasági viszonyai teljesen valószínűtlenné 
teszik az értékes munkaerő elűzését. Az bizonyos, hogy a kor 
embere ilyen lakosságcserében semmi elítélendőt nem látott 
volna. A 17. század vége és a 18.-nak legalább is első fele, 
sok helyen a vége is, nemcsak nálunk, hanem egész Európában 
egy fejlődésnek végső szakasza, amely a társadalmi osztályok 
közti távolságot a legszélesebbre tolja el s csak erre követ-

1 Herzog, Joseph: Plébiscite et histoire. Les Hongrois ne revindiquent 
les territoires où ils sont autochtones. Budapest 1938. (Tirage à part de la 
„Nouvelle Revue de Hongrie“.) — Csapodi Csaba: Bars megye verebélyi 
járásának nemzetiségi viszonyai az újkorban. Budapest 1942. A Magyar 
Történettudományi Intézet kiadása.

2 Körösy József: A Felvidék eltótosodása. 2 rész. Budapest 1898. — 
Szabó István: A nemzetiségek térnyerése és a magyarság. (Magyar művelő
déstörténet 4. kötet, h. é. n.) 122. 1. — U. a. : A magyarság életrajza. (Buda
pest 1941.) 161—2. 1.

Regnum. 8
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kezik reakcióként a demokratikusabb 19. század, amely a 
francia forradalomtól kezdve annyi véres harcon keresztül 
hozta meg a polgári világot, a rendi fokozatok lerombolása 
után a jogilag egységes társadalmat, amelyben a legerősebb 
összekötő kapocs a közös nemzeti öntudat.

A kiváltságos és kiváltságnélküli rétegeknek szélsőséges 
eltávolodása Magyarországon, legalább is érzelmi tekintetben, 
a 17. században még nem következhetett be. Az állandó hábo
rús világ, a közösen fenyegető veszedelem, nyomorúság, a 
közös védelem, azután a fényűzésnek nyugathoz képest korlá
toltabb lehetőségei, a magyar fejlődésnek lassúbb, szervesebb, 
szellemi áramlatoktól kevésbbé fölforgatott alakulása bizo
nyos patriarchális érdekközösséget továbbra is fönntartott 
nemes és jobbágy közt. Csak a 18. század békéje és a század 
második felében erősödő fényűzés távolítja el őket egymástól. 
A nálunk más országoknál jóval tovább élő barokk vallásos
ság is megnehezíti az érzelmi kapcsolatok teljes felbomlását.

Az alapvető keresztény tanítás, hogy minden ember egyformán örök 
értékű, értelmes és szabadakaratú lény, aki Istennel egyformán kapcsolat
ban van és a közösen végzett vallásos megmozdulások kellett, hogy bizo
nyos általános emberi megbecsülést biztosítsanak még a rendiség virág
korában is, addig, amíg a vallásos hit elevenen élt Nálunk a 18. szá
zadnak is csak a végén kezd jelentkezni a felvilágosodás hitetlensége, amely 
a léleknek, az embernek örök életét tagadásba veszi és ezzel az ember 
önálló értékének tételét csak bizonyos ködös humánum fogalmával pótolja, 
ami bámulatos emberbaráti eredményeket hozhatott művelt, gondolkozó és 
érző emberek közt, de a társadalmak széles rétegeiben az önérdek, a rideg 
önzés korlátlan érvényesülését szabadította fel.

A társadalmi kapcsolatoknak olyan szétszakadása, a 
parasztságnak teljesen játékszerszámba menése nálunk nem 
következett be úgy, mint a 18. századeleji Német- és Francia- 
országban.8 De a közvetlen érdekkapcsolat nálunk is meg
gyengült. Meggyengül a nyelvi, nemzeti összetartozás tudata 
a kiváltságos és kiváltságnélküli társadalmi rétegek közt. A 
kiváltságos, művelt réteg nemzeti öntudata hallatlanul erős 
marad,4 de a nemzet fogalma saját körén túl nem terjed, a 
jobbágy nem tartozik a nemzet körébe.5

Külföldön a nemzeti érzésnek ez a formája is elvesztette

s Ermatinger, Emil : Deutsche Kultur im Zeitalter der Aufklärung. 
Potsdam (1935).

4Alszeghy Zsolt: Nemzetietlen-e irodalmunknak úgynevezett „nem
zetietlen kora?“ (Irodalomtörténet XXXI. 1942. 1—13. 1.)

5 Csapodi Csaba: Állam és társadalom a magyar barokk korban. 
(Katolikus Szemle 1941. 1—7. 1.)
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erejét a felvilágosodás hatása alatt, vagy ki sem fejlődött, 
mert a felvilágosodás első korszaka tulajdonképen egészen 
internacionális beállítottságú. Hogy a nemzeti összetartozás 
tudata mennyire gyönge volt még a 18. században is külföl
dön, annak élénk példája, hogy német fejedelmek az amerikai 
szabadságharc idején ezrével adják el alattvalóikat Angliá
nak katonául, hogy ezáltal több millió fontnyi jövedelemre 
tegyenek szert költséges életmódjuk fedezésére.6

Addig tehát, amíg a vallásos érzés eleven volt, a közös 
vallás bizonyos mértékig mindig összekötő kapocs maradt az 
uralkodó és alattvalója vagy a földesúr és jobbágya közt, de a 
másvallásúakkal szemben hiányzik ez az érzelmi kötelék; ez 
magyarázza meg azt, hogy katolikus íreket, katolikus, sok
szor protestáns angolokat, hugenotta franciákat százezerszám 
űztek ki hazájukból s ebben senki sem látott nemzeti szem
pontból elítélendő dolgot. Ugyanígy az osztrák örökös tarto
mányokból is telepítettek néhányezer protestánst Magyar- 
országra, hogy Ausztria vallási egységét ne bontsák meg. Az 
egyetemes korszellemnek megfelelt tehát, hogy nálunk is szoro
sabb összekötő kapocs volt a társadalmi osztályok közt a 
vallási, mint a nemzeti kötelék.

Az általános szellemi háttér tehát nem zárná ki azt, 
hogy ebben az időben Magyarországon is előforduljon, leg
alább a jobbágyságot illetőleg vallási okokból az országból, 
vagy az ország egyes vidékeiről való lakosságelűzés. Bár
milyen fájdalmas dolognak éreznénk ezt mai nemzeti érzé
sünk és nemzetfogalmunk álláspontjáról, nem kérhetnénk 
számon régi korokon, hogy nem a mi gondolatainkkal gondol
koztak, még akkor sem, ha a magyarság és nemzetiségek 
határvonalának lényeges eltolódását okozta volna is. Csak
hogy abból, hogy valamilyen jelenség számára a lehetőség a 
korszellemben adva van, még nem következik, hogy az a jelen
ség egy bizonyos helyen be is következett, főleg nem akkor, ha 
a korszellem nem az egyetlen föltétele a megvalósulásnak, 
hanem annál sokkal súlyosabb, pl. gazdasági tényezők éppen 
az ellentétes irányban hatnak. Azt akarjuk tehát megvizs
gálni ezen a helyen, hogy csakugyan igaz-e az a föltevés, 
hogy a magyar-tót nyelvhatárnak a Felvidék egy részén a 
magyarság kárára történt eltolódásában valóban része 
van vallási okoknak, a református magyar lakosság kiűzé
sének, vagy ha nem, akkor milyen okok folytán következett *

* Ermatinger i. m. 147. 1.
8*
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be a nemzetiségi viszonyok eltolódása? A problémának sze
mébe kell néznünk akkor is, ha az adatok a katolicizmus sze
repét ezen a ponton magyar szempontból kedvezőtlennek is 
tüntetnék fel.

Körösy Józsefnek: A Felvidék eltótosodása c. lelkes, 
bár korára jellemző magyar érzéssel, asszimilációs remények
kel megírt könyve (1898) az a munka, amely tulajdonképen az 
itt tárgyalt felfogást elterjesztette s ebből került be a tudomá
nyos irodalomba is.7 Körösy tulajdonképen a 90-es évek 
aktuális nemzetiségi problémájával s annak magyarosítás 
útján való megoldásával foglalkozik, miközben fájó szívvel 
látja, hogy régebben a nyelvhatár mennyivel északabbra 
húzódott. A magyarságra nézve káros változás okául pedig a 
vallási okokból való lakosságkiűzést, illetőleg új telepítést 
tételezi fel. Könyvéről maga is elismeri, hogy „Igénytelen tol
iamat nem tudományos ambició, hanem hazafias fájdalom 
vezette.“73

Körösy szerint vallási okból való lakosságkiűzés tör
tént a pozsonymegyei Szered vidékén, valamint Iványin 
(Ivánka), ahol a 17. században református anyaegyház volt, 
„melynek elfoglalása és híveinek elűzése után, azon nem
zetiségi kérdéssel mit sem törödö korban nagyszombati tóto
kat és később morvákat is telepítettek a magyarok helyébe“. 
„Még inkább Nyitra és Bars megyék eltótosodásának egyik 
föoka a magyar reformátusoknak a XVII. és XVIII. század
ban történt kiűzésében is keresendő.“8 Nyitra megyében Nagy- 
surány vidéke jutott erre a sorsra, „midőn ugyanis a magyar 
reformátusok kiűzése és az evvel járó tót telepítések követ
keztében a tősgyökeres magyar községek hosszú sorát töké
letesen eltótosították.“ Ez történt Körösy szerint Ürményen, 
Komjáton, Szentmihályúron, Keresztúron, Vajkon és özdö- 
gén.9 „A surányi tót szigetnek Bars megye területén való ter
jedésében szintén része van a reformátusok kiűzésének“. 
Bars megyében a reformátusok kiűzése miatt tótosodtak el 
G aramkelecsény és Nagykoszmály. A nemzetiségi határvonal 
alatt található „két tót nyelvsziget, melyek közül az egyik

7Ld. Szabó István két idézett munkája. (A Magyarság életrajza jegy
zeteiben a 266. lapon a hivatkozásoknál Kórösy könyve két részének a szá
mozása fel van cserélve.)

7a Körösy i. m. II. 18. 1.
8 U. о. I. 7, 15. 1.
•U. о. I. 39—40. 1.
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Alsó- és Felsőgyörödöt, valamint Gyékényest foglalja magá
ban, míg a másik tisztán Alsópél falvából áll,“ „keletkezése 
ismét a reformátusok kiűzésének a következménye. Alsópél 
t. i. másfél évszázaddal ezelőtt még magyar és református vala; 
jó magyar népét a katolikus földesúr 1733-ban papostul kiűzte 
és tótokat telepített helyükbe.“ Csekéröl is „úgylátszik, hogy 
a magyar reformátusok kiűzettek és hogy házaikat tót telepít- 
vényeseknek szolgáltatták ki.“ Hasonló okból vesztette el 
magyar lakosságát Zsemlér, Óhaj, Lót, Nagymánya és Füss.10 
Vegyük még mindezekhez Hont megyéből Szobot, Tergenyét, 
Nagymarost és Szántót.11

Akármilyen vallású legyen is valaki s akármennyire 
tisztában legyünk is azzal, hogy nem lehet régebbi koroknak 
olyan események miatt szemrehányást tenni, amelyeket csak 
a mi korunk ismer hibának s nem lehet nemzeti, faji, népese
déspolitikai gondolkozás hiányát felróni olyan korok embe
reinek, akik a vallásban szorosabb összekötő kapcsot érez
tek, mint a nyelvben, mégis minden magyar embernek kimond
hatatlanul fájdalmas ez a kép: a magyar nyelvterületnek s 
vele együtt a mai országhatároknak vallási okok miatt 
néhány kilométerrel szükebbre szorulása.

Fájdalmas kép, de vájjon igaz-e?
Körösy Józsefnek hazafias szomorúságból eredő sorait 

tudományos eszközökkel is meg kell vizsgálnunk. Állításai
val szemben már maga az a körülmény is óvatosságra int, 
hogy a szerző nem történész, és saját bevallása szerint mun
kájával nem is voltak tudományos szándékai. Még jobban 
fokozhatja kétségeinket az a körülmény, hogy állításait egy
két kivételtől eltekintve semmiféle forrásra való hivatkozással 
nem támogatja, legfeljebb saját, határozott hangjának bizton
ságával. Egyszerűen kijelent valamit s elvárja, hogy az 
olvasó el is fogadja. írásmódjának biztonsága könnyen kelti 
az olvasóban a megdönthetetlen igazság látszatát, ha állításait 
alaposabban meg nem vizsgálja. Ha célunk nem lenne más, 
mint egyszerűen alaptalan vádak visszautasítása, tételeit min
den további nélkül elejthetnénk: gratis asseritur, gratis 
negatur...

Hogy Kőrösy következtetései mennyire ingatag alapon 
nyugszanak, az írásából lépten-nyomon kitűnik. Pl. „Igrám 
(Pozsony m.) Madurkay Miklós csataji plébános úr értesítése

10 U. о. I. 39—40. és II. 4—9. 1.
11 U. о. II. 23—24, 34, 42. 1.
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szerint a XIII. században tiszta magyar lehetett.“11 12 Máshol: „A 
legszebb régi magyar nevekkel találkozunk, minők: Hra- 
bovszky, Ambró, Baross... Petők, Horváth, Kmoskó.“ 
Hasonlóképen magyar neveknek veszi máshol a Bartakovics, 
Krassalkovicli, Rácz, Dubovszky, Vaskó, Kottka, Szidor, 
Zabar, Nyitránszky, Raffay, Maskó stb. neveket.13 Akinek a 
nevek nyelvi alakját illetőleg ilyen bizonytalan tudása van, 
annak nemzetiségi következtetései tudományosan aligha hasz
nálhatók fel.

A református lakosság elűzésére vonatkozó állításainak 
igazolásául Körösy vagy semmiféle forrást nem jelöl meg, 
még a „Bizonyítékok“ című függelékben sem, vagy pedig 
elvétve Sz. Kis Károlynak: Monográfiái vázlatok a barsi ref. 
esperesség múltja s jelene c. 1879-ben megjelent könyvére, 
illetőleg a Pesthy-féle 1864 körüli adatgyűjtésre14 * hivatko
zik. Kiss munkája Körösynél kétségtelenül tudományosabb 
szándékú, meglehetősen sok és érdekes levéltári anyagot hasz
nál fel, ezért adatok meríthetők belőle. Elfogultsága azonban 
talán még Körösyénél is nagyobb s éppen olyan könnyen álta
lánosít, mint az. (Kiss természetesen csak Bars és Hont 
megyével foglalkozik, Pozsony és Nyitra megyével nemű 
Körösy kiinduló pontja mindig ez: ezen a területen, vagy 
ebben a községben hajdan református egyházközség volt (azt 
nem is vizsgálva, hogy vájjon csak református lakosság volt-e 
ott és a lakosság másik része nem volt-e katolikus), tehát 
magyar volt a község egész lakossága. Ha később ugyan
abban a községben tótokat találunk, akkor ki lehet mondani, 
hogy a református magyarokat elűzték és helyettük katolikus 
tótokat telepítettek. Hogy a lakosságcserének más módja is 
lehetséges, hogy a változás a legtöbb esetben nem mehetett 
végbe ilyen mechanikus egyszerűséggel, azt történeti iskolá
zatlansága folytán nem is vizsgálja.

Ami mármost Kiss munkáját illeti, az — ha nem is 
annyi községre vonatkozólag, de a barsmegyei Alsópél, Zseru- 
lér és a hontmegyei Szántó, Tergenye esetében állítja a refor
mátus lakosság kiűzését, Győröd és Kelecsény esetében pedig,

11U. о. I. 17. 1.
1SU. о. I. 10, 48—52. 1. II. 14. 1.
14 A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának kéz

irattárában. (Föl. Hung. 1114.) Megbizhatósága általában csekély, mert nem
szakemberek készítették az egyes községekre vonatkozó adatszolgáltatást.



119

ha nem is ilyen határozott formában, de mégis a református 
lelkészség megszüntetésével hozza összefüggésbe a lakosság 
eltótosodását.15

Kiss tehát Bars megyében összesen 4, Kőrösy 12 község 
nemzetiségi viszonyainak megváltozását keresi a föltételezett 
okban. Ezzel szemben Bars megye két déli járásában több 
mint 30 olyan község van, amelynek a lakossága a 18. 
század végén már tót lakosságú.16 Ez is azt bizonyítja, hogy 
mégha az említett községekre nézve helytálló is lenne a lakos
ságcsere föltételezett módja, az még távolról sem magyarázná 
meg a magyar-tót nyelvhatár nagyméretű eltolódását.

A következőkben sorravesszük Pozsony, Nyitra, Bars és 
Hont megyékből mindazokat a községeket, amelyekről Kőrösy 
vagy Kiss lakosságelüzést állít és megvizsgáljuk, van-e a 
föltevésnek alapja.

Pozsony megyében a Vágvölgy alsó szakaszáról, Szered 
vidékéről mondja ki Kőrösy, hogy eltótosodásának oka a 
magyar reformátusok kiűzése. Bár ezt külön egy községről 
sem említi, kétségtelen, hogy azokat a községeket tekinti ilye
neknek, amelyeket ezen a vidéken, ettől függetlenül, mint eltó- 
tosodottakat sorol fel. Ezek: Barakony, Alsó- és Felsöcsö- 
pöny, Gány, Nebojsza, Nagy-, Nemes-, Varra- és Valtasur, 
Vága, valamint Szered és Vágszerdahely. Tételét semmiféle 
adatra való hivatkozással nem támogatja, csak kijelenti.17

B a r a k o n y r ó l ,  Gányról, Nebojszáról a 18. század végénél korábbi 
adatot nem sikerült találnunk, így tehát azt sem tudjuk megállapítani, 
vájjon korábbi lakossága csakugyan teljesen magyar volt-e. 1768-ban 
Barakony18 19 összesen 9 családfője közül 3 magyar, 4 tót, 1 német nevű, 
1 pedig bizonytalan. Az ugyanebben az évben készített úrbéri összeírás 

’ nyelve alapján, valamint az 1773-i országos összeírás1* szerint a község 
túlnyomó részének nyelve tót. A nevek tanúsága alapján azonban föltehet- 
jük, hogy a tótság aránya nem lehetett sokkal nagyobb a magyarokénál. 
Ezt a föltevést támogatja az is, hogy Fényes Elek 1851-ben magyar-tót

16 Kiss i. m. 306, 412, 443—444. 1.
18 Lexicon universorum regni Hungáriáé locorum populosorum. Ma

gyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Budapest 
1920. (Ezentúl röviden: Lexicon locorum.)

17 I. m. I. 13—15. 1.
18 Országos Levéltár. A m. kir. helytartótanács levéltára, a Mária 

Terézia-féle úrbérrendezés alkalmából készített úrbéri táblázatok és a köz
ség lakosságának anyanyelvén felveti kérdőpontok és feleletek. (Ezentúl 
röviden: UT.)

19 Lexicon locorum.
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lakosságúnak mondja a községet.20 Gány  1768-ban már egészen tót, korábbi 
magyar voltáról nincs adatunk. Fényes magyar-tótnak tünteti fel. — Ezzel 
szemben Nebojszát  az 1773-i összeírás magyarnak mondja, itt tehát az 
ellenreformáció korában eltótosodásról nem lehet szó. Fényesnél már tót. 
így az eltótosodás a 19. század első felében következhetett be.21 — Alst'i- 
i s  Felsőcsöpönyről  a legkorábbi adatunk 1714-ből van. Ekkor Felsőcsöpöny 
tót, de Alsócsöpöny magyar. Ugyanez a helyzet 1773-ban is. Az utóbbi 
esetében tehát nem történt eltótosodás, az előbbiről pedig nem tudjuk, koráb
ban magyar volt-e s ha igen, mikor és milyen körülmények közt változott 
meg a lakosság.22

A négy Súr közül N e m e s s ú r  régebben Nagysúrhoz tartozott23 N n g y -  
súr  lakosságáról az első adatunk 1632-ből van, akkor már tót többségű, 
vagy legalább is vegyes lakosságú (31 családból 11 magyar, 15 tót, 5 bizony
talan nevű, a puszta helyek egykori tulajdonosaiból pedig 4 magyar, 4 tót, 
1 bizonytalan nevű).24 Hogy ebben az évben kinek a birtokában volt, nem 
sikerült megállapítanunk, néhány évvel korábban azonban még a protestáns 
Thurzóké, a katolikus Eszterházyak kezébe csak 1635-ben került.25 * 1715- 
ben már még erősebben tót többségű a sok új jövevény következtében, jel
lemző azonban, hogy az 1632-i nevek közül 3 magyar s csak 2 tót név 
marad meg.25 Ha tehát az Eszterházyak lakosokat űztek volna el, akkor a 
tótokat nagyobb mértékben távolították el, mint a magyarokat, akik eredeti
leg is kevesebben voltak, mégis aránylag több maradt meg belőlük.

Varrasúr  lakossága 1632-ben még erősebben tót többségű, mint Nagy- 
súré: 18 családból 5 magyar, 10 tót, 3 bizonytalan nevű, s ami még jellem
zőbb, a 7 puszta helyből 6 tót nevű, tehát korábban nem kisebb, hanem 
nagyobb volt a tótság aránya. Ha tehát a községnek eredetileg magyar 
lakossága volt, akkor az eltótosodás még jóval korábban kellett, hogy 
bekövetkezzék. — Valtasúr  a három Súr közül a legtótabb, 1632-ben 
20 névből 19 tót, 7 puszta helyből 6. — Az egész lakosságelűzési teóriát 
felboritja az 1634-i canonica visitatio följegyzése, hogy a Súrok lakósai 
„Lutherani Sclaui, unus aut alter Catholicus. Nobiles etiam Vngarice 
loquuntur“.27

Vága  község soha más nem volt, mint magyar, tehát nem is tótosod- 
hatott el a katolikus restauráció következtében. A 18. században erős 
tót bevándorlás éri ugyan.de magyar többségét mindig megtartja. Vallási

20 F ényee Elek : Magyarország geographiai szótára, 1—4. kötet. Pes
ten 1851.

21 A forrásokat ld. mint Barakonynál.
“ Esztergom, prímási levéltár. Canonica visitatiók. (Ezentúl röviden: 

Can. visit.) III/17a. (1714) : Felső- és Középcsöpönyt „cum Slavis“ az 1673-i 
állapottal ellentétben Súrhoz csatolják. „Inferior verő Szeredino vicissimus 
Hungaris constans applicatur.“

23 Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Po
zsony vármegye. Budapest é. n. (Ezentúl röviden: Pozsony in.) 99. 1

24 Országos Levéltár. Kamarai levéltár. Urbaria et conscriptiones. 
(Ezentúl röviden: U et C.) 55/59. — A dűlőnevek többsége ekkor magyar, 
tehát föltételezhető, hogy lakossága korábban erősebben magyar volt.

25 Pozsony m. 97. 1.
25 Országos Levéltár. Conscriptiones Regnicolares annorum 1715 et 

1720. (Ezentúl rövidítve: CR.)
27 Ld. mint Nagysúrnál — Can. Visit. 1/3.
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tekintetben pedig már 1673-ban tisztára katolikus.88 Vágszerdahely  lakos
sága 1615-ben még valóban túlnyomóan magyar, 1715-re a lakosság teljesen 
kicserélődik és tótok foglalják el a helyét.8* Csakhogy tudjuk, hogy a 
községet a 17. század végén a törökök teljesen feldúlták,50 korábbi lakói 
— különben 1673-ban szintén tisztára katolikusok — ekkor tűntek el. Lakói 
1694-ben mind „recens advenae“, majdnem mind „szlávok“, s jellemző 
módon vegyesen katolikusok és evangélikusok.31 Nem valószínű, hogy az 
esztergomi érsek csak azért űzte volna ki erről a birtokáról a reformátu
sokat, hogy evangélikusokat telepítsen a helyükre. Az új lakosság lassú 
gyarapodására különben jellemző, hogy 1704-ben 22 jobbágy, 3 házas 
zsellér és 11 prédiális nemes mellett még mindig 22 deserta sessiót, elhagyott 
telket írnak össze.38

Szered  eltótosodása csak a 19. században következett be. Eredetileg 
magyar lakosságú, bár tót elem mindig van benne, s 1673-ban már két 
„haereticus“ kivételével egészen katolikus. 1694-ben szintén csak néhány 
evangélikus és református van a katolikusok mellett (a plébánián és filiákon 
együttesen). 1714-ben magyar lakosságú. A 18. században azután a tót- 
ság valósággal ellepi; lakosainak száma hihetetlenül megnövekszik, ameny- 
nyiben az 1715-i 13 családfő helyett 1768-ban már 190-et találunk itt. Ennek 
ellenére a többség magyar jellege ekkor még megmarad. Fényes is még 
vegyes, magyar-tót lakosságúnak mondja, de 1880-ban Körösy szerint már 
4000 lakosából csak 400 a magyar.33

A Szered-vidéken kívül csak egy községről állítja még Kőrösy, 
Irányiról  (helyesen Ivánka),  hogy ott a 17. században református anya
egyház volt, „melynek elfoglalása és híveinek elűzése u tán . . . “ tótokat és 
morvákat telepítettek oda.34 A kiindulópont megint az, hogy a községben 
református lelkészség volt, tehát a község lakossága magyar is volt. A fenn
maradt névjegyzékek alapján a 16. század közepén Ivánka lakossága 
valóban magyar többségűnek vehető (21 névből 12), de mellettük németek 
is vannak (Kromperger, Mayn stb., összesen 6). A 16. század folyamán 
az 1568-i 12 magyar névből 1601-re 7 eltűnik s csak 5 marad meg, viszont 
8 új magyar név tűnik fel, tehát az utánpótlás még a magyarságból kerül 
ki. A német nevek még egy kivétellel megvannak. Az arány most is kb. 
változatlan. 1615-ben már tót név Is tűnik fel a községben, az összesen 
19 családfőből 8 magyar, 6 német, 3 tót, 2 bizonytalan nevű. 1615 és 1715

88 U et C 45/29 (1587), 60/11 (1597), 45/28 (1597). — Országos Levél
tár. Kamarai Levéltár. Conscriptiones decimarum (ezentúl röviden: Dec.) 
1590, 1601, 1615. évekből. — CR 1715. — UT (1768). — Lexicon locorum 
(1773). — Can. visit II/7.

88 Dec. 1615. — RC 1715.
30 Pozsony m. 124. 1.
«Can. visit. 11/7, II/8.
" U e t C  34/42.
,8U et C 55/59 (1632). — Dec. 1568, 1590, 1601, 1615, 1672. — CR 

1715. — UT (1768). — Lexicon locorum. — Fényes i. m — 1768-ban ugyan 
23 magyar név mellett 114 tót van, de az iratok nyelve és az 1773-i össze
írás alapján a lakosság többségének nemzetisége csak magyar lehet — 
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közt a lakosság legnagyobb része kicserélődik, azonban a németség nagyobb 
mértékben, mint a magyarság (megmarad 3 magyar név 4 családfővel, 
míg a német nevek mind eltűnnek). A 17. század folyamán tehát nem a 
magyarság tűnik el Iványiról, hanem a németek, akik nyilvánvalóan nem 
voltak reformátusok. Ettől kezdve azonban a tótok igen nagy mértékben 
kezdenek itt szaporodni. 1715-ben 18 személyből 6 magyar, 0 német, 7 tót, 
5 bizonytalan, 1720-ban már 23 személy, 4 magyar, 0 német, 15 tót, 
4 bizonytalan; 1768-ban 44 személy, 4 magyar, ismét 6 német, most már 
26 tót és 8 bizonytalan minősítésű név. Ugyanebben az évben az úrbéri 
összeírás táblái tót nyelvűek, a kérdőpontokra adott feleletek magyarok, 
1773-ban viszont tótnak mondják a lakosságot. Mindebből az következik, 
hogy a lakosság a század végén még vegyes lakosságú, de a tótság többsége 
már túlnyomó. A tótság aránya semmiesetre sincs arányban a magyarság 
számának csökkenésével. Nem az a lényeges, hogy 1715-ben 6, 1768 ban 
4 magyar név van, hanem az teszi tóttá a községet, hogy a tót családfők 
száma egy félszázad alatt 7-ről 26-ra növekszik. Különben is a magyarság 
nagy tömegének kicserélődése már 1568 és 1601 közt megtörténik, amikor 
még ellenreformációs törekvések nem igen érvényesülhettek. Annál is 
kevésbbé, ha igaz Kőrösy állítása, hogy a 17. században még reformá
tus anyaegyház állt a községben. Az is jellemző abban a tekintetben, hogy 
a lakosság kicserélődése természetes okokból is mennyire folytonos volt 
mindenhol a 17. század folyamán, hogy 1715 és 1768 közt a tót nevek 
kivétel nélkül eltűnnek, s éppen a magyar nevek közt találunk egyet, amely 
megmarad.35

A Kőrösy említette pozsonyinegyei községek közül tellát 
egyetlen helyről sem találtunk adatot, nemcsak olyant, ami 
kifejezetten említené református lakosság elűzését és helyébe 
katolikus tótok telepítését, hanem olyan adatot sem, amely 
csak valószínűsítené is a tételt. A legtöbb községre vonatkozó
lag pedig éppen az ellenkező bizonyítható.

Nyitva megyében a 'magyarságba mélyen benyúló nagy- 
surányi tót nyelvsziget keletkezését okolja meg Kőrösy vallási 
okokból keresztülvitt lakosságcserével, tehát Ürmény, Rom
ját, Szentmihályúr, Vajk, Özdöge és Vágsellye eltótosodását. 
(Adatok itt sincsenek idézve.)36

Ü r m é n y  Kőrösy szerint 1715-ben még magyar lakosságú, viszont 
1722-ben már túlnyomóan tót többségűnek állítja, s bár közli a helybeli 
plébános azon véleményét, hogy az eltótosodás oka az volt, hogy a birtoko
sok cselédjeiket az elszegényedett tót hegyvidékről hozták, mégis leszögezi 
itt is tételét: a lakosság nemzetiségi jellegének megváltozását a református 
magyarok elűzése okozta.37 Ennek a lakosságelűzésnek ezek szerint 1715 
és 1722 közt kellett végbemennie. Az 1715-i összeírás 14 családot talált a 
faluban, köziilök 9 magyar, 5 bizonytalan nevű. A lakosság tehát föltétlenül 
magyar többségűnek látszik. 1720-ban 17 családot találunk. Az 1715-i

« Dec. 1568. — U et C 52/26 (1601). — Dec. 1615. — CR 1715. — UT
361. m. 39—42. 1.
37 U. o. 29-30. 1.
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magyar nevekből és bizonytalanokból 2—2 hiányzik, viszont van 3 új 
magyar név, úgyhogy a korábbi 9 magyar család helyett most már 10-et 
találunk, mellettük azonban most már 5 tót név is megjelenik. 1720 és 1769 
közt ugyan megint eltűnik 6 magyar név s helyette csak 2 új jön, az 
1720-i 5 tót név azonban kivétel nélkül hiányzik már 1769-ben, de helyettük 
29 új tót nevet tüntet fel az összeírás. A nevek aránya most: 6 magyar, 
29 tót, 6 bizonytalan.3711 Ezért tótosodik el a község. Itt is a népesség 
szokásos nagy hullámzásával, a tótságnak a síkvidékre özönlésével van 
dolgunk, amely ebben az időben a Felvidék déli peremén mindenhol meg
figyelhető. Jellemző, hogy a 18. század folyamán a tótság kicserélő
dése itt is nagyobb, mint a magyarságé.

Komját esete hasonló. 1715-ben 7 magyar név van itt (és 3 tót, 
3 bizonytalan), ezeknek a száma 1769-ig még igen jelentős mértékben meg 
is nő, amennyiben ekkor már 20 magyar nevű családot találunk. Ezzel 
szemben a korábbi 3 tót nevű család helyett 80-at írnak össze. Ez az oka 
annak hogy az 1769-i úrbéri összeírás és az 1773-i fölvétel már tót több
ségűnek tekinti Komjátot.38

V a jk  és Ö z d ö g e  lakossága a személynevek alapján már 1715-ben, 
tehát a század elején tót lakosságúnak látszik.39 Özdögéről korábbi adatunk 
nincsen. Vajkról azonban tudjuk, hogy 1674-ben „praedium“ (puszta), ille
tőleg „totaliter desolatus“ megjelöléssel szerepel a canonica visitatióban. 
A község tehát a török háborúkban pusztult el, s a 18. század tótjai 
lakatlan területet szálltak meg, nem pedig vallásuk miatt elűzött reformátu
sok helyére költöztek. S z e n tm i h á l y ú r  1770-ben tót, korábbi adatunk nincs.40 
A Kőrösy említette K e r e s z t ú r  a 16. században magyar lakosságú, ezután 
azonban nyilvánvalóan elpusztult, mert utoljára 1601-ből van adatunk lakos
ságáról,41 a 18. században már nem szerepel az összeírásokban. Fényes 
1851-ben is csak pusztaként említi, összesen 34, közelebbről meg nem jelölt 
lakossal. Nagyon valószínű, hogy ez is, Szentmihályúr is a hódoltság vagy 
a felszabadító háborúk korában pusztult el s a 18. század végére Szent
mihályúr újra települt, Keresztúr puszta maradt. — Megjegyzendő még. 
hogy az említett nyitramegyei községek közül egy sem volt egyházi földesúr 
birtokában.

V á g s e l ly é r ő l  mondja még Kőrösy, hogy a 16. századiéin reformá
tus lakossága volt, azonban „a református magyar templomot 1613-ban 
elfoglalták, de tíz évvel reá megint megnyílt. A református hit ekkor 
nagyon elterjedt, míg 1661-ben hiveit másodszor és véglegesen ki nem űzték. 
Ekkor történt Sellyének újbóli népesítése Nyitra és Trencsén megyék tót 
vidékeiről“.43 Adataihoz forrást nem közöl, de kétségtelen, hogy a Pesthy- 
féle gyűjtésből vette, mert ott olvasható a jegyző és bíró aláírásával bekül
dött adatok közt egy hosszabb latinnyelvű idézet, amely elmondja, hogy 
Sellye lakóit a jezsuiták, akiknek birtokában volt, sikerrel térítették. Azon
ban „exactis per Stephanum Bocskai turbis, anno 1605 templum Sellyense 
a calvinistis de facto occupatum fuit, in quorum potestate usque annum 
1613 permansit, quo Sellyenses rursus ad fidem orthodoxam redierunt. 374

374 GR 1715, 1720. — UT (1769).
38 CR 1715. — UT. — Lexicon locorum.
39 CR 1715.
40 UT.
41 Dec. 1568, 1590, 1601.
43 Kőrösy i. m. I. 42. 1.
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Circumferente Gabriele Bethlen rebellionis vexillum circa annum 1623 
Sellyenses rursus Calvini Doctrinam sequi coeperunt adeo, ut proprium 
etiam Predicantium (!) et Scholae magistrum habuerunt, indeque nonnisi 
anno 1661 depulsi sunt, a quo tempore Sellye pure a catholicis inhabitaba
tur usque ad novissima tempora“.4’ Sajnos, az nem derül ki, hogy ez az 
idézet honnan van véve és mikori. A szöveg maga sem világos, hogy t. i. 
a lakosokat űzték-e ki, vagy csak a prédikátort és a tanítót. A lakosság 
kiűzését valószínűtlenné teszi az a körülmény, hogy 1661-ben Sellye már 
közel száz esztendeje a jezsuiták birtokában volt; miért éppen ennyi idő 
elteltével jutott volna eszükbe a lakosság ilyen úton való megváltoztatása, 
pláne olyan időben, mikor török részről már a legsúlyosabb veszedelmek 
fenyegettek, — két év múlva maga az erős Érsekújvár és Nyitra is török 
kézre jutott, Vágsellyétől nem messze. Sellye különben is mezőváros volt, 
mint ilyennek, értékes, részben iparűző lakosságát nem valószínű, hogy 
szélnek bocsátotta volna a birtokos. Az pedig, hogy 1661-ben Nyitra megye 
északi részéből és Trencsénből új lakosságot telepítettek volna ide, nem
csak a közölt latin szövegben nem található, hanem csak a jegyző hozzá
fűzött következtetése, de el sem képzelhető. A távoli, védett hegyvidék 
lakóit semmiesetre sem lehetett rávenni arra, hogy a hódoltsági terület 
peremére, valósággal a török torkába települjenek. Az mindenesetre való
színű, hogy ezidőtájt következett be a magyar lakosság eltűnése, amennyi
ben Érsekújvár és Nyitra 1663-ban hónapokig tartó ostrom után török 
kézre jutott. Ez az ostrom, súlyosbítva tatár segédcsapatok dúlásaival a 
közeli Vágsellye lakosságának szétszóródására éppen elég okot adhatott.44 
A felszabadulás után azután jöhettek már Észak-Nyitrából és Trencsénből 
új megszállók. 1715-ben kétségtelenül kevés kivétellel tót nevű lakosságot 
találunk itt.45

Nyitra megye déli részén tehát szintén nem látjuk bizo
nyítékát annak, hogy a katolikus restauráció összefüggésbe 
hozható volna azzal az óriási méretű változással, amely a 
megye egész déli részének nemzetiségi képét gyökerestől meg
változtatta. A magyarságnak a községek egész tömegéből való 
eltűnését és helyükben tót telepek keletkezését csak a török 
hódoltság, a határszéli harcok és a nagy hadjáratok vérvesz
tesége, a lakosságnak távolabbi, védettebb vidékekre való me
nekülése, illetőleg rabszolgaként elhurcoltatása magyarázza 
meg.46

Bars megye egyike azoknak a területeknek, amelyek 
eltótosodásának okát leginkább keresi Körösy a református

44 Pesthy i. m.
44 Magyarország vármegyéi és városai. Nyitra vármegye. Budapest 

é. n. 629. sk. 11. (E szerint már 1661-ben a török támadástól való félelmé
ben a nép a Morvától Érsekújvárig, Nagyszombattól Semptéig és Körmöcig 
terjedő vidéken az aratást abbahagyta és az erdőkbe menekült.)

45 CR 1715.
44 Ld. Herzog i. m.
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magyar lakosság elűzésében. Hogy a két déli járásnak, a 
verebélyinek és a lévainak elszórt tót telepei, messze a hegyek 
lábán túl, az alföldi és dombos vidéken, nem lehet eredeti álla
pot, szerves, természetes fejlődés eredménye, azt már a tér
képre vetett első pillantás elárulja. Ez vezethette Kőrösyt is 
abban, hogy természetellenes okot, tudatos lakosságcserét téte
lezzen fel. Ilyen lakosságelűzést állít a következő községekről: 
Alsópél, Alsó- és Felsőgyőröd, Gyékényes, Cseke, Zsem- 
lér, Óhaj, Lót, Nagymánya, Füss. Ugyancsak a reformátu
sok üldözését hibáztatja Garamkelecsény és Nagykoszmály 
eltótosodásával kapcsolatban.47 Hogy állításaihoz kellő bizo
nyító anyagot nem mellékel, azt már az eddigiek alapján is 
megszokhattuk. Ahol egyáltalán hivatkozik valamire, ott Kiss 
Károly munkája a forrása, de nagyon általánosítva. Zsemlér- 
rel kapcsolatban pedig a Pesthy-féle helytörténeti gyűjtésben 
talált szóbeli hagyományra hivatkozik.

Az egyes községek történetét megvizsgálva itt is kiderül, 
hogy Körösy megállapításai Bars megyével kapcsolatban 
éppen úgy nem állják meg a helyüket, mint Pozsony vagy 
Nyitra megye községeinél láttuk.

A l s ó p é l r ő l  állítólag 1733-ban űzték el a református magyarokat, hogy 
helyettük katolikus tótokat telepítsenek.48 * Csakhogy Alsópél lakossága már 
1731-ben, tehát két évvel az állítólagos elűzés előtt majdnem teljesen kato
likus lakosságú, amennyiben a canonica visitatio 355 katolikust és 22 
acatholicus-t talál, nem tüntetve fel, hogy ezek reformátusok-e vagy evan
gélikusok.48 Még jellemzőbb, hogy 25 év múlva a következő visitatio 339 
katolikus és 35 protestáns lakost ír össze,50 vagyis az állítólagos elűzésnek 
az lett volna a következménye, hogy a katolikusok száma egy negyed
század alatt nemcsak nem növekszik, hanem fogy, a protestánsoké pedig 
több mint másfélszeresre emelkedik. 1703-ban még egészen magyar lakos
ságú, mikor azopban a fiskus Bercsényi Miklóstól elkobozta, 1711-ben, már 
nagyobb részben lakatlan volt s csak az új birtokosok telepítették be, a 
nevek tanúsága szerint már ekkor (1715) meglehetősen vegyes nemzetiségű 
lakossággal. A régi magyar lakosság elpusztulása tehát a Rákóczi-felkelés 
vagy a pestis folytán következett be. A század folyamán azután magyarok 
és tótok aránya mindjobban az utóbbiak javára tolódott el, de nem a magyar
ság számának fogyása, hanem a tótok erős bevándorlása folytán: 1715-ben 
6 magyar, 5 tót, 13 bizonytalan; 1720-ban 7 magyar, 7 tót, 17 bizonytalan; 
1725-ben 5 magyar, 12 tót, 9 bizonytalan; 1770-ben 12 magyar, 35 tót, 
22 bizonytalan nevű családfőt találunk a községben.51

47 Kőrösy i. m. I. 39—40, II. 4—9. 1.
48 U. о. II. 5. 1. és Kiss i.m. 306. 1.
45 Can. visit. IV/22a. (1731).
50 Can. visit. XI/49. (1756).
51 U et С 38/45, 42/1. CR 1715. 1720. UT.
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G y ő r ö d r ő l  (hogy melyikről, az Kiss munkájából nem derül ki) 1712- 
ben űzték el a református lelkészt.52 Mégis A l s ó g y ő r ö d ö n  három év múlva, 
1715-ben túlnyomóan magyar nevű lakosságot találunk: 9 magyar, 3 tót, 
4 bizonytalan. 1720-ban alig változik az arány: 8 magyar, 4 tót, 4 bizony
talan. 1770-ig egyes magyar "nevek eltűnnek ugyan, de újak is jönnek 
helyettük, úgy, hogy a magyar családok száma még emelkedik. A tótoké 
azonban, akik szintén nem kivétel nélkül maradnak meg, erős bevándorlás 
folytán nagyobb mértékben gyarapszik, amennyiben ekkor már 14-et talá
lunk 6 bizonytalan mellett.63 Az eltótosodást tehát itt is az erősebb tót beván
dorlás okozta, de csak jóval később, mint hogy összefüggésbe lehetne hozni 
a református vallásgyakorlat megszüntetésével. — Felsőgyőröd  1715-ben tót, 
korábbi adatunk nemzetiségi viszonyairól nincs. Kőrösy az 1677-ben pusz
tán álló községek közt sorolja fel, Így a község újonnan települtnek látszik.64

Gyékényes  község nevével a 17. század végénél korábban nem talál
kozunk.55 Kőrösy egy 1677-ben készült, közelebbről meg nem nevezett össze
írás alapján elhagyott községnek mondja.56 57 * 59 A 16. és 17. századi dicális 
conscripti ókban azonban nem fordul elő a neve. Először 1696-ban említik 
lakott helységként, nyilvánvalóan új település, még akkor is, ha Kőrösy 
adata megbízható, mert az is éppen azt bizonyítja, hogy Gyékényes 1677-ben 
sem volt lakott község. Csekély ázámú lakossága 1715-ben is csak 7 csa
ládot tesz ki, ezek mind tót nevűek.67 Kőrösy csak azon az alapon tételezi 
fel, hogy itt a 18. században magyar lakosságot távolítottak el erőszako
san, hogy a 19. század végén a dűlőnevek közt magyarok is voltak talál
hatók. Minthogy azonban Fényes Elek 1851-ben a falut tót-magyar vegyes 
lakosságúnak mondja, ezek a nevek származhattak a község későbbi, magyar 
lakosaitól is.

Cseke  eltótosodásában vallási okok föltételezése egy idézet felületes 
olvasásából következett. Kőrösy ugyanis azt mondja, hogy az 1707-i kato
likus egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Cseke még túlnyomóan reformá
tus lakosságú volt, az 1779-i canonica visitáció szerint azonban már kizáró
lag katolikus, de ugyancsak kizárólag tótul prédikáltak itt. „Űgylátszik tehát, 
hogy a magyar reformátusok innét is kiűzettek, és hogy házaikat tót tele- 
pítvényeseknek szolgáltatták ki.“68 Jegyzetben ugyan nem utal semmire, de 
kétségtelenül Kiss Károly munkájából veszi, ahol a következő olvasható: 
„még az 1707-diki kát. főesperesi egyh. látogatás is aggodalmasan jelzi, 
miként Kis-Sarló, Hölvény, N.- és K.-Endréd, Derezslény, Lök, Kálna, Pél, 
Várad, N.- és К.-Tőre, N.- és K.-Veszele, N.- és K.-Málas, Cseke, Fakó-Veze- 
kény, N.- és K.-Sáró községekben van csak mintegy ezer kát. lélek“.53 54 A cano- 
niea visitatio tehát éppen ezt jelzi, hogy a mondott községeken k ívül kato
likus lakosság  nem található a vidéken. Azt megtudjuk belőle, hogy a fel
sorolt községekben katolikusok laktak, de hogy a katolikusokon kívül 
melyik községben és milyen arányban voltak reformátusok is, arról nem 
kapunk felvilágosítást.

52 Kiss i. m. 443. 1.
53 CR 1715, 1720. — UT.
54 CR 1715. — Kőrösy i .m. II. 1. 1.
55 Csapodi "Bars megye 50. 1.
56 Kőrösy i. m. II. 1. 1.
57 RC 1715.
68 Kőrösy i. m. II. 6—7. 1.
59 Kiss i. m. 379. 1.
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Nagym ánya  a 19. században magyar lakosságú, 1714-ben már tót. 
Kórösy azonban maga Írja, hogy 1657-ben és 1677-ben elhagyott községként 
említik. Az 1714-i lakosság tehát új telepes és már ekkor tót, a század folya
mán a helyzet változatlan marad.80 — F ü s s  esete hasonló. A 16. században 
magyarnak látszik, ezután, bár a község elpusztulásáról nem tudunk, de 
arra pl. van adatunk, hogy 1599-ben a tatárok 64 embert vittek el innen. 
A 18. században már túlnyomóan tót lakosságú: 1715-ben 3 magyar, 11 
tót, 4 bizonytalan névvel találkozunk, 1770-ben 2 magyarral, 38 tóttal, 12 
bizonytalannal.81 — Óhaj és L ót  még 1773-ban is magyar többségű, eltóto- 
sodásuk csak ezután következik be,60 * 62 * * 1890-ben már mind a kettő erősen tót 
többségű.65 * 67 68 — G aram kelecsényen  Kiss szerint 1725-ben szüntették meg a 
vallásgyakorktot,84 amit Kőrösy mindenhol egynek vesz a lakosok elűzésé
vel. Garamkelecsény azonban már 1715-ben erősen tót többségű, sőt már a 
16. és 17. században is elég nagy számban tűnnek fel tót nevek az össze
írásokban a túlnyomó többségben levő magyarok mellett, amit a tót nyelv
határhoz való közeli fekvése érthetővé tesz.65

„N agykoszm ály  nemzetisége szintén szenvedett a reformátusok üldöz
tetése alatt. Koszmály ugyanis szintén református magyar falu vala, míg 
1711-ben gróf Forgách Pál földesúr a református gyülekezetei el nem fog
lalta. Jelenleg két Koszmály is létezik, melyek közül Nagykoszmály tót, 
Kiskoszmály magyar“ — olvassuk Kőrösy sorait88 Jegyzetben Kiss mun
kájára hivatkozik. (Kiss különben a község nemzetiségi viszonyairól egy
általán nem ir, csak arról, hogy a protestáns lelkészt 1713-ban, tehát nem 
is 1711-ben, a földesúr elűzte.87) — A valóságban már 1525 óta állandóan 
két külön községként találkozunk Kis- és Nagykoszmállyal. Nagykoszmály, 
mióta csak adatunk van róla, tehát már 1525 óta változatlanul erősen tót 
többségű község, Kiskoszmály pedig mindig magyar többségű marad.88

Zsem lérröl Kiss Károly csak annyit mond, hogy jelenleg (1879-ben) 
tót és katolikus. „A makacskodó magyar lakosok valószínűleg elűzettek, a 
megmaradtak beolvadtak az idegen elembe.“ (Valószínűleg, tehát csak követ
keztetés.) A református templomot 17Í9-ben vették el.89 Kőrösy már bizto
san állítja: „E falu a reformátusok kiűzése és az ezek helyébe telepített

60 Csapodi i. m. 54. 1.
81U. o. 63—64. 1.
82 U. 0.72—75. 1.
68 A magyar korona országainak helységnévtára. Szerk. Jekelfalusy 

József. Budapest 1892.
84 Kiss i. m. 443. 1.
“ ü  et C 16/5 (1589). — Dec. 1554, 1603, 1617, 1628. — CR 1715,

1720.
68 Kőrösy i. m. II. 4. 1.
67 Kiss i. m. 239. 1.
68 Országos Levéltár. Forgács-család levéltára 1525. — U et C 90/41 

(1549), 12/33 (1714). — CR 1715, 1720. — UT. — Lexicon locorum. — Kis
koszmály a Lexicon locorum szerint tót lakosságú, ez azonban csak tévedés 
lehet, mert az úrbéri kérdőpontok nyelve magyar, a nevek többsége is 
magyarnak látszik, főként pedig a Batthyány-féle canonica visitatio (Eszter
gom, prímási levéltár) 1779-ben a következőket írja róla: „In filiali haec 
est populus nationis Hungaricae. Loquuntur tarnen promiscue etiam Slavo 
nicam, Hungarica attamen praevalet“.

89 Kiss i. m. 444. 1.
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tótok által a mult (XVIII.) században tótosodott el“. Csakhogy Zsemlér nem 
tartozik a tót községek közé. Átmenetileg (1770—73 táján) a tótság többségbe 
jutott ugyan, de már Fényes 1851-ben, nemkülönben az 1880-i helységnévtár 
magyar-tót lakosságúnak mondja, az 1890-i és 1910-i népszámlálás pedig 
színtiszta magyar lakosságú községnek mutatja.70

A Körösy említette barsmegyei községek közül tehát 
egynek az eltótosodása sem írható a katolikus restauráció 
számlájára. Körösy azért jutott téves megállapításaira, mert 
összecserélte és egynek vette a református vallásgyakorlat 
megszüntetését, a református lelkész elűzését a lakosság ki
űzésével. Ezért mondja azt, hogy „a magyar reformátusok 
kiűzése oly nagymérvű vala, hogy a mult (XVIII.) század 
hetvenes éveiben egész Bars megyében egyetlenegy református 
gyülekezet sem létezett”.71 Viszont az 1779-i canonica visitatio 
csak magában a lévai járásban 10 egészen vagy túlnyomóan 
református lakosságú és 7 református többségű községet 
talált. Tudjuk, hogy Mária Terézia uralkodása alatt a nem 
artikuláris helyeken fokozatosan megszüntették a protestáns

70 Körösy i. m. II. 9. 1. — Körösy Pesthyre hivatkozik. Ott pedig az 
található, hogy a zsemléri plébánia história domusába az 1807-ik évnél be 
van jegyezve, hogy a hetvenéves Túróéi Jób szerint, aki még atyjától hal
lotta, Zsemlér lakói eredetileg reformátusok voltak. De a szentbenedeki pre
fektus felszólította őket a katolikus hit felvételére. Sok viszontagság után 
Kis János, Palkó János, Boros István és az említett Túróéi Jób atyja kato
likusok lettek, a többiek Szokolyára, Ladányba, Óvárra költöztek. Ezek 
elmentével a prefektus hívott új lakosokat, akik jöttek mindenfelől. Az elbe
szélés elég valószínűnek hangzik, de vannak nehézségek is vele szemben, 
így az, hogy Zsemlér lakossága már 4731-ben egészen katolikus volt (Can. 
visit IV/22a, ugyanígy 1756-ban is XI/49). Tehát az említett eseménynek 
legkevesebb 76 esztendővel a följegyzés előtt kellett történnie, ami már gyön
gíti hitelességét. Ha pedig a vallásgyakorlat megszüntetésével hozzuk kapcso
latba (1719), az időköz még növekszik. Különben is az 1715-ben szereplő, 
többségében magyar nevek közül 1720-ig csak egy magyar és egy tót név 
tűnik el, s 1720-ban még mindig magyar többségűnek látszik a község (6 
magyar, 2 tót, 5 bizonytalan név). 1720 és 1770 közt viszont eltűnik 1 bizony
talan kivételével minden név, a tót nevek is. 1770-ben a később katolikussá 
lettekként említettek közül csak 2 van meg (Boros és Turóczy), Palkó ás 
Kiss nincs, pedig ezek állítólag a községben maradtak. 1720-ban viszont 
csak Kis és Turóczi. 1770-ben a nevek aránya: 6 magyar, 11 tót, 1 bizony
talan. Az eltűnt nevek közül Ludányban 1770-ben egyet sem találunk meg, 
Óváron Sipos és Szokolyán Galambos megtalálható ugyan, de ezek elég 
gyakori nevek. (Megjegyzendő, hogy Óvár és Ladány az Eszterházyak lévai 
uradalmához tartozik, tehát katolikus földesúr birtoka.) — A hagyománynak 
mindenesetre lehet valami alapja, de még ha igaz is, akkor is egész kis 
számú családot érintett s itt is a, bár átmeneti változást nem a magyar csalá
dok eltávozása, hanem a nagyszámú új tót bevándorló idézte elő. (Ld. CB 
1715, 1720. UT. Lexicon locorum.)
• 71 Körösy i. m. II. 1—2. 1.
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vallásgyakorlatot, a templomot elvették és a lelkészt eltávo
lították. Ezek az események visszafejlesztették a református 
hitéletet az illető területeken, a lakosság elűzéséről és ennek 
következtében községek eltótosodásáról azonban nem volt szó.

Az is bizonyítja ezt, hogy a Bars megyében 1711 és 1733 
közt megszüntetett 31 református gyülekezetből ugyanennek 
a századnak a végén is magyar lakosságú 24, 1 község (Nagy- 
sáró) vegyes, 2-ben (Néved és Garamkelecsény) már a refor
mátus vallásgyakorlat megszüntetése előtt is tót lakosság 
van.72 Azt sem kell gondolni, hogy Bars megyében a katolikus 
tótot, a református magyart jelent, mert pl. a lévai járásban 
1779-ben 11 magyar-katolikus többségű és 17 magyar-refor
mátus többségű község volt.7®

Ami pedig az egyházi birtokok szerepét illeti, jellemző, 
hogy a megye két déli járásában 24 község volt a 18. szá
zadban egyházi birtokban. Ezekből a század végén is ma
gyar marad 12, 3-ban tót lakosság van már a 16. században is, 
tehát minden lehetséges katolikus restaurációs törekvés meg
indulása előtt, további négyben, ha korábbi adatunk nincs is, de 
azt tudjuk, hogy már 1715-ben tót többségűek s ez a század fo
lyamán sem változik. Még jellemzőbb az, hogy azok közt a 
községek közt, amelyekben a 18. században református val
lásgyakorlat megszüntetéséről van tudomásunk, kettő magyar 
lakosságit a század végén is, csak az egy Zsemléren van átme
netileg tót többség. A katolikus világi nagybirtokok közül a 
legnagyobb az Eszterházyak lévai uradalma, amely leginkább 
engedhette volna meg magának azt a luxust, hogy értékes 
munkaerőkről mondjon le. Ehhez a megye két déli járásá
ban 16 község tartozott, amelyekből a 18. század végén 
is magyar marad 10, már a 16. században is tót 3. A kato
likus nagybirtok és a nemzetiségi viszonyok megváltozása közt 
sem lehet tehát kapcsolatot találni. Annál is kevésbbé, mert a 
18. század végén az uradalom igen sok községének lakos
sága egészen vagy többségében református maradt.74 Még fel
tűnőbb, hogy a század folyamán egészen eltótosodnak olyan 
községek-, amelyek nemesi compossessorolc birtokában van-

78 A megszüntetett gyülekezeteket közli Kiss i. m. — Nagysáró : a 
nevek és UT szerint föltétlenül magyar lenne, de a Lexicon locorum magyar
tótnak mondja. — Néved: ld. Csapodi i. m. 31—32. 1. — Garamkelecsény: 
ld. 65. jegyzet.

73 Ld. Can. visit.
74 Y. ö. az egyes községekre vonatkozólag a már eddig is idézett for

rásokat: Dec., CR, UT, Lexicon locorum és az 1779-i canonica visitatiót.
Regnum. 9
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nak.7® Nehéz lenne valószínűsíteni azt a feltevést — föltéve, 
hogy meg lehetne állapítani, hogy ezek a kisnemesek katoli
kusok voltak — hogy ezek a szegény, néhány jobbággyal ren
delkező birtokosok egyetlen létalapjukat, a földet megművelő 
munkaerőt szántszándékkal elkergették volna pusztán csak 
azért, mert más valláson voltak, mint ők. Ilyen fokú „idealiz
must” a gazdaságtörténelem nem ismer.

Hont megye községei közül Kőrösy Nagymarosról és 
Szobról, valamint Tergenyéröl állítja, hogy a nemzetiségi vi
szonyok megváltozását a református magyarok elűzése 
okozta és még Kálna-Borfö esetében keres kapcsolatot, ha 
nem is lakosságelűzéssel, de a protestáns vallásgyakorlat meg
szüntetésével.76 Az említetteken kívül még Szántóról találunk 
hasonló állítást Kiss Károly munkájában, azzal az általáno
sító megjegyzéssel, hogy „amely helyen a reform, hit elnyo
matott, ott sok esetben — a nemzetiség, a magyar nyelv is 
megöletett”. Ezekben a századokban „szándékosan és terv
szerűen törekedtek elnyomni, sőt kiirtani hazánkban a ma
gyar nemzetiséget az egyedül üdvözítő egyh. érdekében“.77

N agym aros  „református lakói — Kőrösy szerint — а XVII. század
ban szintén kénytelenek voltak az érseki uradalomból távozni, mire azután 
németországi svábokat és mainziakat telepítettek ide“.78 * Ezzel szemben kezd
jük azon, hogy Nagymaros sohasem volt érseki uradalom, hanem a visegrádi 
koronauradalomhoz tartozott.78 Lakosságát tekintve pedig 1715-ben még a 
nevek majdnem kivétel nélkül magyarok,80 ezután igen erős német betele
pülés következik, 1749-re a családfők száma 35-ről 147-re emelkedik, de sem 
a magyar elem nem tűnik el teljesen, sem a reformátusok, amennyiben a 
147 családból 128 katolikus, 18 református és 1 egyéb vallásút Írnak össze.81 * 
A magyar elem erősségét mutatja, hogy 1769-ben, bár a nevekben a néme
tek a túlnyomóak, magyar nevű a lakosságnak csak kb. Ve-a, mégis az úrbéri 
iratok és az 1773-i összeírás szerint a község magyar lakosságú.8* A töme
ges német betelepítés tehát nem járt sem a reformátusok, sem a magyarok 
eltávolításával. (Jellemző, hogy míg Kőrösy források megjelölése nélkül azt 
írja Nagymarosról, hogy református lakóit az esztergomi érsek űzte ki, 
addig Pesthy adatgyűjtése, amelyre különben néha hivatkozással is, néha 
anélkül támaszkodik, szintén bizonyítékok nélkül ugyanerről a községről 
azt mondja, hogy a török alatt elpusztult s svábokkal és a primási jószágok
ból elköltözött református magyarokkal telepíttetett be.)

78 Pl. Kis- és Nagyendréd.
78 Kőrösy i. m. II. 23—24, 34, 42. 1.
77 Kiss i. m. 437, 440. 1.
78 Kőrösy i. m. II. 24. 1.
78 Ld. UT.
80 CR 1715.
81 U et C 74/8.
88 UT és Lexicon locorum.
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S z o b r ó l  ,az olvasható Kőrösy munkájában, hogy lakóit 1763-ban az 
esztergomi káptalan az elé a választás elé állította, hogy vagy katalizálnak, 
vagy kivándorolnak. „A református lakók az utóbbit választották és az 
alföldre vándoroltak ki, mire a káptalan Szebelébből tót gyarmatosokat tele
pített helyökbe“.83 Csakhogy Szob lakói egyáltalán nem voltak reformátu
sok. 1713-ban a canonica visitatio 6 evangélikuson kívül csak katolikusokat 
talált itt.84 Ezek a lakosok új telepesek ugyan, mert Szob a török időkben 
teljesen elpusztult, 1685-ben még birtokosát sem tudják85 86 — de az új lakosok 
1715-ben is kevés kivétellel magyar nevűek. 1720-ban a magyar nevek majd
nem mind ugyanazok, mint öt évvel előbb, de most már mellettük majdnem 
ugyanannyi más nemzetiségű (német és tót) is van. A bevándorlás ezután 
igen erős, 1770-re az 1715-i 30 család helyett már 105 van. A nevek alapján 
gyenge tót többséget állapíthatunk meg, az úrbéri iratok is a tót nyelvet 
mondják túlnyomónak, viszont az 1773-i összeírás a magyart.86 Ebből az 
következik, hogy- a két nép aránya nagyjából egyforma volt

T e r g e n y é r ő l  azt olvassuk Kőrösynél, hogy „ép oly tanulságos, mint 
nyomasztó példáját nyújtja annak, mily véres sebeket tudott a vallásos 
türelmetlenség a nemzet szegény testén ejteni“.87 Kőrösy itt Kiss Károly 
munkájára hivatkozik, ahol valóban az olvasható, hogy Balog Sándor ter- 
genyei református lelkész egykorú följegyzései szerint onnan 1815 és 1822 
közt csakugyan többször űztek ki református lakosokat és tótok s néme
tek települtek a faluba. Hogy azonban a kiűzésnek vallási oka lett volna, 
azt már Balog Sándor nem írja. Az említett óvekben anakronizmus is lenne 
vallási okot föltételezni. Hogy az elűzött jobbágyokban a lelkész saját híveit 
látta és siratta, az természetes, annál is inkább, mert egyházközségének és 
saját exisztenciájának romlása is következett belőle. „Ez idő óta mind az 
egyház, mind hivatalnokai a nyomorral küzdenek, a népesség felére olvadt, 
a nagy nyomás alatt leszegényedtek, egyházi épületeit nem bírja rendben 
tartani, segély után kiált örökösen.“ Hogy az elűzés oka nem vallási volt, 
az is bizonyítja, hogy ugyanennek a lelkésznek följegyzése szerint 1816-ban 
két katolikus (és magyar nevű) jövevényt is kihajtottak onnan tolvajlás 
miatt. Kiss pedig saját korára nézve szomorúan állapítja meg, hogy a falu
ban „a sváb nép mértékletes, iparkodó s jólétnek örvend. . .  saját népünk 
dobzódó, anyagilag s erkölcsileg süllyedt“.88 * * Speciális helyi ok szerepelhetett 
tehát itt, a népesség egy részének meg nem felelő volta, vagy talán földesúri 
önkényeskedés, a mértéktelenül növelt földesúri terhek elviselni nem tudása. 
Ha vallási ok játszott volna közre, hogyan lenne lehetséges, hogy 1851-ben 
is 221 katolikus mellett 135 református és 16 evangélikus lakik a faluban, 
akik még hozzá túlnyomóan magyarok, Fényes u. i. magyar községnek 
mondja.86

K á l n a - B o r f ö r ő l  azt olvassuk, hogy a 18. században magyar és- 
református. Azonban a református gyülekezetei 1772-ben feloszlatták, ezután 
a község nemsokára vegyes, majd egészen tót lakosságú.66 A valóságban a

85 Kőrösy i. m. II. 23. 1.
84 Can. visit. III/15a.
86 U et C 10/2.
86 CR 1715, 1720. UT. Lexicon locorum.
87 Kőrösy i. m. II. 34. 1.
88 Kiss i. m. 412. sk. 11.
86 Fényes i. m.
66 Kőrösy i. m. II. 42. — Kiss i. m. 139. 1.

9*
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község már 1715-ben vegyes, de inkább tót lakosságú, a század folyamán 
azután erős bevándorlás éri a Vág vidékéről, Handlova Zsdánya környéké
ről. így történik, hogy 1773-ban már tót községként találkozunk vele.111

S z á n t ó n  Kiss Károly adata szerint 1711-ben kobozták el a reformá
tus egyházat s 1786-ban már „népe kiűzve s helyette tótok betelepítve, kik 
beolvasztották az ott maradt csekély számú magyarokat“.91 92 Csakhogy 1713- 
ban a község (a gyermekeket nem számítva) 86 főnyi lakosságából 36 kato
likus vallású, 50 evangélikus.93 Nehezen hihető, hogy csak azért űzik el a 
reformátusokat, hogy két évre rá evangélikusokkal telepítsék be a falut.94

Végigvizsgálva a kérdéses községekben a nemzetiségi 
viszonyok alakulását, megállapíthatjuk, hogy egy község ese
tében sem találunk megbízható adatot, amely azt bizonyítaná, 
hogy a magyar—tót nyelvhatár megváltozásában része lenne 
valláspolitikai szempontoknak. Néhány családnak vallási 
okokból való elűzetését az egy Zsemlér esetében lehet feltéte
lezni, ha hitelt adunk egy több mint háromnegyed évszázaddal 
régebben történt eseményről fennmaradt szájhagyománynak. 
De ebben az esetben sincs szó az egész lakosság eltávolításá
ról, csak néhány család kiköltözéséről, ami különben sem volt 
maradandó következményű a nemzetiségi viszonyok alakulá
sára, mert Zsemlér fokozatosan ismét magyar lakosságúvá 
vált. A többi esetben a föltevés vagy megbízhatatlan adatra 
támaszkodik, vagy teljesen alaptalan, vagy pedig bizonyít
hatóan téves.

A nemzetiségi viszonyok alakulásában éppen úgy nem 
ilyen mechanikus és mesterséges, erőszakos eszközök játszot
tak szerepet, mint a vallási viszonyok átváltozásában. A lakos
ság vallását nem kiűzéssel, hanem térítéssel igyekeztek meg
változtatni, aminek bizonysága, hogy a canonica visitatiók 
milyen aggodalmas pontossággal tartanak számon minden 
egyes konvertitát és milyen nagy figyelmet fordítanak a nem 
katolikus lakosság létszámának, vallási viszonyainak, han
gulatának vizsgálatára.943

A nemzetiségi viszonyok megváltozását a török hódolt
ság kora okozta. A pusztulás majdnem kizárólagosan a sík

91 CR 1715, 1720. UT. Lexicon locorum. A bevándorlásról: Országos 
Levéltár. Táblai perek. 4—1457.

92 Kiss i. m. 443. 1.
93 Can. visit. Ш/15а.
94 A Hont megyére vonatkozó adatokat dr. Bakács István János orszá

gos allevéltárnok úrnak köszönöm, akinek ezen a helyen is a legmelegebb 
köszönetemet fejezem ki önfeláldozó támogatásáért.

949 Az is lehetetlen, hogy a lakosság vallási tekintetben ilyen módon 
való megváltozását a canonica visitatiók ne tüntették volna fel.
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és dombvidék magyar lakosságát érte, míg a hegyektől és 
erdőktől védett tót lakosság viszonylagos biztonságban élhette 
életét és növelhette számát. Védett otthonát nem is hagyta ott, 
amíg a hódoltság állapota fennállt és háborús pusztítások 
fenyegettek. Ezért van az, hogy bár a síkvidék magyar lakos
sága nagyon megritkul, a hegyvidék pedig túlnépesedik, a 
nyelvhatárban a 17. század végéig nem következik be vál
tozás.95 Mikor azután a 17. század végén az ország terü
lete s vele együtt a Felvidék déli szegélye felszabadul, szinte 
elemi erővel kettős népvándorlás indul meg. Szinte fizikai tör
vényszerűséggel árad ki a sűrűn lakott, gazdaságilag kis 
értékű, terméketlen területek lakossága a termékeny és ritka 
lakosságú tér felé. Hiába van örökös jobbágyság, hiába köl
tözési tilalom, a jobbágyok tömeges szökését megakadá
lyozni nem lehet. Jellemző ebben a tekintetben, hogy egészen 
jelentéktelen tót falvak a Nyitra, Zsitva, Garam szűk völgyei
ben mennyivel nagyobb lakosságúak, még 1715-ben is, mint 
lent a síkságon és dombvidéken a korábban és későbben olyan 
nagy helyek, mint Verebély, Léva stb.96 Ez az áradat egyma
gában alkalmas lett volna arra, hogy a maradék magyarságot 
— néhány megmaradt, nagyobbszámú lakossággal rendelkező 
község kivételével — elnyelje és a nyelvhatárt messze eltolja 
délfelé.

Ezen az északi, tót népvándorláson kívül azonban még 
egy, ugyancsak délfelé irányuló népmozgalom is lejátszódik 
egyidejűleg. Mert igaz ugyan, hogy a magyarság számában 
megfogyatkozott ezeken a területeken, de tőle délre, az Alföl
dön, a Dunántúlon még ritkább lakosságú, majdnem lakatlan 
területek feküdtek s ami még fontosabb, ezeken a területeken 
az állami és földesúri terhek is sokkal kisebbek voltak, az új 
telepest a földesurak nagy kedvezményekkel látták el, évekig 
tartó adómentesség, a robot sokszor teljes hiánya, örökös job
bágyság helyett igen sokszor szerződéses viszony várta azt, 
aki el tudott menekülni az északibb vidékek földesurainak 
keze alól. A 18. század folyamán azért vagyunk tanúi a 
lakosság állandó kicserélődésének a falvakban, sokszor a szá
zad elején és végén egyetlen azonos nevet nem találunk az 
összeírásokban.

Hiába követett el mindent a törvényhozás, a megye, az 
egyes földesurak, hiába a sok nyilvántartás, jelentés, panasz,

e5Ld. erről Csapodi i. m. 19—26. 1.
H CR 1715. passim.
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a jobbágyszökéseket nem lehet megakadályozni.97 Ez a kettős 
népvándorlás az oka annak, hogy a magyar—tót nyelvhatár 
a 18. század folyamán változik meg. Sokat vesztett így 
területben a magyarság, de másrészt az is tagadhatatlan, hogy 
a magyarság ilyen délfelé áramlásának köszönhető, hogy a 
legnagyobbrészt lakatlanul maradt Alföld és Dunántúl újra 
magyar lakosságot kapott és az ország szívét megint az ősi, 
magyar lakosság foglalta el s nem idegen telepesek.

Nem vallási okokból való lakosságelíízés játszott sze
repet a néptömegek megmozdulásában. Sűrű népességű, gaz
dag és sok munkáskézzel rendelkező országok, Anglia, Fran
ciaország megengedhettek maguknak olyan fényűzést, hogy 
népességük jelentékeny részét kitaszítsák magukból, de Ma
gyarországon a 18. században éppen a munkaerő és la
kossághiány a legfőbb probléma. Nálunk az a legnagyobb 
gond, hogyan lehet minél több telepest hozni küldföldröl az 
elárvult falvak benépesítésére, a gondozatlanul maradt földek 
megművelésére, állam és földesurak semmi költséget nem saj
náltak e cél érdekében, mert hiszen az állam és földesúr jöve
delmeit csak a minél nagyobb számú munkáskéz növelhette, 
így természetesen nemcsak az országból nem űztek ki vallási 
okokból lakosokat, hanem a leglelkesebb földesúr se akarhatta 
saját jó szántából jobbágyai eltávolítását. A gazdasági érdek 
egymaga sokkal erősebb lehetett ebben az esetben minden kor
szellemnél.

Természetesen lehetetlenség nincs abban, hogy egyes 
kivételes esetekben megtörtént néhány család eltávolítása,

97 1737-ből a következőket olvassuk Bars megyéről: „Sub tot fatalibus 
disturbiorum temporibus (többnyire folyók kiáradásairól, tűzkárokról, állat
vészekről van szó az iratban) plurima loca in hoc comitatu adeo sunt deso- 
lata, ut ubi olim centum, aut plures illocati fuissent coloni, nunc vix eorun- 
dem quartalitas reperiatur, imo aliqua plane desolata incolis dissipatis, nam 
ob angustiam territoriorum in potiori ad partes Cis-Tibiscanas profugerunt, 
quorum etiam listáé pro remedio frequentius fuerunt productae, ad resti- 
tuendumqüe comitatus (?) praemoniti, séd partim praescriptionem allegan- 
tes, partim verő sub potentioribus dominis terrestribus incolatum figentes 
rehaberi non possunt, ut passim notum sit integros in comitatu Pesthiensi, 
et circumvicinis comitatibus pagos ex incolis comitatus hujus illoöatos fuisse, 
et in dies ob imparitatem augeri, hic continuo deficere, cum comitatus iidem 
ampla terrena possideant, portae antiquae ibidem dum desolati fuissent eis- 
dem impositae, eosdem non tanto onere gravent. . .  Exemplo comprobatum 
fuit, dum nonnulli suos reducere intendissent, se malle plus ultra ad con 
finia descenders subditi declaravissent“. (Országos Levéltár. Helytartó- 
tanácsi levéltár. Litterae. Acclusa. Puncta gravaminum comitatus.)
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vagy ha más nem, megszökése azért, mert falujában vallásá
nak gyakorlata megszűnt, teljesen megbízható adatunk azon
ban még erre sincsen. A felvidéki magyar—tót nyelvhatár 
megváltozásának okai közül tehát a vallási tényezőt bátran 
kihagyhatjuk.98

98 Nagyon valószínű, hogy hasonló vizsgálatok az ország más vidé
keire vonatkozólag is hasonló eredményt adnának. — Mályusz Elemér a 
szatmármegyei Erdődön írja le (A türelmi rendelet. Budapest 1939. 17—20. 
1.) erős érzelmi aláfestéssel a református magyar lakosság elűzését a betele
pített katolikus svábok ellenében. Közölt adataiból azonban nem tudtuk 
ugyanezt a következtetést levonni. Csak az történt itt, hogy az őslakos és 
református magyarság és a betelepített német és katolikus jövevények nem 
tudtak egymásmellen megférni. (Mályusz különben maga is irja ugyanitt, 
hogy még a különböző helyről származó jövevények se igen tudtak egy
mással kijönni.) A földesúr, Károlyi Sándor csak a legnagyobb áldozatok
kal tudta idekötni a sok pénzébe került, de minduntalan megszökő jövevé
nyeket. Hogy tehát véget vessen az örökös marakodásnak és kárba ne vesz- 
szen sok költséges fáradozása, kétfelé választotta a kétféle népelemet és a 
magyar (református) lakosokat az ugyancsak birtokához tartozó két szom
szédos községbe, Géresre és Dobrára telepítette át, ahol szintén református 
magyar lakosság volt. Ha csakugyan el akarta volna űzni birtokáról a refor
mátusokat, akkor nem telepitette volna le őket ugyancsak saját birtokán. 
Csakhogy sokkal jobb gazda volt annál, semhogy eszébe jutott volna job
bágyelűzés. — Szabó István (Ugocsa megye Budapest 1937. 401—402. 1.) az 
ugocsamegyei Kökényesdre vonatkozólag tartja lehetségesnek a Pesthy-féle 
gyűjtésnek azt az állítását, hogy a falu lakosai 1740-ig református magya 
rok voltak, de ekkor a református templomot elvették s a nép e miatt papos
tul kiköltözött, helyükre pedig a Felvidékről görög-katolikus tótok és oro 
szók s némi római katolikus magyarság települt. (A Magyar művelődéstör
ténetben közölt idézett értekezésében (122. 1.) és a Magyarság életrajzában 
(161. 1.) már fenntartás nélkül hitelesnek fogadja el az adatot.) Valószínű 
sítésül azt hozza fel, hogy a lakosság 1689 és 1775 közt úgyszólván teljesen 
kicserélődött Csakhogy 1689 és 1740 (sőt egy másik u. o. közölt adat sze
rint 1744-ben történt a templomelvétel) közt több mint félszáz esztendő telt 
el, benne a felszabadító háborúk és a Rákóczi-felkelés kora, semmi sem 
jogosít fel tehát annak föltételezésére, hogy a lakosságcsere éppen 1740 és 
1775 közt történt volna. Az 1740 és 1775 közti időben Kökényesden fölme
rülő új nevek közt Szabó István 3 magyar, 2 szláv és 2 bizonytalan nevet 
emlit. 1775-ben pedig a nevek aránya a következő: 31 magyar, 11 szláv, 13 
bizonytalan. Rohamos elszlávosodásról tehát aligha lehet szó s a szerző 
maga is megjegyzi, hogy a rutén beszivárgás első jelei már a XVII. század 
második felétől kezdve felismerhetők. Ami pedig a leginkább szól a lakos
ság elköltözése ellen, hogy a község 1775-ben pontosan húsz birtokos közt 
oszlik meg. Az összesen 55 jobbágyból még a leggazdagabbnak is csak 6 
jutott, másoknak meg éppen csak kettő, vagy mindössze egy zsellér. Nem 
lehet elképzelni, hogy ezek a birtokosok egyetlen szál jobbágyuknak sza
bad költözést engedtek volna, mikor az eltávolított papját követni akarta. — 
Kökényesd különben már 1862-ben egészen magyar lakosságú, ruténül nem 
is tudnak (Szabó: Ugocsa 402. 1.), 1910-ben is teljesen magyarnak találta a 
népszámlálás.
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Széchenyi levele 1830 december 15-éről.

1830 december 15-e. Széchenyi december 8-án érkezett 
Czenkről Pozsonyba, hogy résztvegyen az országgyűlés 
tanácskozásain. Naplóját 8., 9. és 10-én megszokott, lüktető 
modorában vezeti. 11—14-ig nincs egyetlen följegyzése sem. 
15-én azonban mintegy pótlásul és visszatekintve az elmúlt 
napokra bőbeszédűbb lesz, amikor ezeket írja:

„15-én forradalom Lengyelországban, jól megszervezett- 
nek látszik. — Mindennap ülés [t. i. az országgyűlésen]. Nap- 
ról-napra egyre inkább érzem tudatlanságom a latin nyelv
ben és a magyar törvények formaságaiban. Hasam egyre 
inkább növekszik, — s azon voltam, hogy „rosszul leszek“.1 
Szokatlanul sokat eszem. Erőm elhagyott. Minden iránt kö
zömbös vagyok. Egészen elvesztettem tekintélyem. — Ester
házy Zsófia, Nandina [gróf Károlyi Lajosné, szül. Kaunitz 
Ferdinandina grófnő] a Taglalat ellen [t. i. nyilatkoznak]. — 
D. [gróf Dessewffy József — nyilván szerintük] buta poéta 
stb. stb. — Válaszolni fogok neki — minden kímélettel. Álta
lában jól vagyok. — Tegnapelőtt beszéltem, — [t. i. a főrendi 
táblán], A correlatiók elaboratumát exercitationak neveztem. 
Z[ichy] Kfároly] ebédre hívott, nála voltam tegnap. 
Andrássyval [György] ismét összezördültem — (pár szó 
törölve).

Istenem, hogy az emberek részletdolgokban milyen 
ügyesek, ámde nem a dolgok bölcseimében. — Olyan rövid 
értelmük van, semmit sem látnak előre.

A jövőbe nézek, vagy virágozni fog az ország, vagy 
minket agyonütnek a parasztok és a kisnemesek. A kisnemes 
a parasztokkal egyesülni fog a gazdag birtokosok ellen, ha 
semmi engedményt nem teszünk alkalmas időben“.2

A nap így is eléggé mozgalmasnak látszik, érdekes 
azonban, hogy egy szóval sem említi, hogy valakihez e napon

1 V. ö. Széchenyi István gróf munkái. III., IV. és VI. Levelei, össze
gyűjt. M a j lá th  Béla . Bp. 1889—91. III. 188. Wesselényi Miklóshoz dec. 
22-én irt soraiban arról'panaszkodik, hogy „Vesém, hasam dagadt...“

* Naplói. (Szerk. Viszota G yula.) IV. 167—8. V. ö. még XXXVIII., 
LIV. és LXXI. l.-on Viszota értelmezéseivel. — Felszólalásáról Széchenyi 
I. g r. műnk. II. Beszédei. Összegyűjt. Z ich y  A ntal. Bp. 1887. 83 sk.
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levelet intézett volna, holott máskor még levélfogalmazványai 
vagy töredékei is helyet kapnak Naplójában.3 Pedig e napról 
keltezve az alább közölt eleddig ismeretlen Széchenyi levél 
került nemrég az Orsz. Széchenyi Könyvtár kézirattárába:4

* Passim.
4 E helyütt fejezem ki hálás köszönetéin dr.  H ív e s  H e n r i k  min. 

o.-tanácsos úrnak szives barátságáért, amellyel felhívta figyelmem e levélre 
s közlésében is segítségemre volt. Hasonló szívességgel támogatott a közzé
tételben dr. D e z s é n y i  B é la .  az Orsz. Széchenyi Könyvtár Hírlaptárának 
vezetője.-

Magyar fordítása a következő: „Kedves Lujza! Sok köszönettel kül
döm idemellékelten önnek — a nekem kölcsönzött ujságlapokat. Amint 
elkezdtem olvasni a magyar nyelvről szóló értekezést, nem kevéssé ijedtem 
meg, vélvén és hívén „szlávnak vagy tótnak tartanak bennünket“ . . .  a 
dolog további kibontakozása azonban teljesen megnyugtatott. . .  és öröm
mel éreztem.. .  hogy Magyarország kezd itt is, ott is ismertté válni. Egyéb
ként nem tartom szerencsének, hogy Magyarországon születtem, mint egy
általában semminőnek (t. i. szerencsének), hogy megszülettem.. .  (de) ha 
már itt vagyok és az élet gyötrelmeit át kell küzdeni, akkor jobb, hogy 
in propria persona (magunk személyében) jelentünk meg. . .  mert végül 
megszakad a kötelék, amellyel az oroszlánbőr meg van kötözve. . .

Egyébként Magyarország helyzete és állapota pillanatnyilag annyira 
tűrhető, — hogy ne mondjam, annyira jó, hogy valóban remélem a mi 
értelmiségünk kifejlődését és ezzel erőinkét is . . .

Azonban alkotmányunk és intézményeink m e g ja v í tá s á n a k  n e m  s z a 
b a d  a kormánytól kiindulnia, mert onnét abszolutizmus ered, épp oly 
kevéssé a parasztkunyhóból feltámadnia, mert annak következménye az 
anarchia lenne, hanem azt az ország nemességének és birtokosainak stb. kell 
létrehozniok.

. . .  Vájjon rendelkezünk-e elegendő jó tulajdonsággal . . .  mindezt 
végrehajtani — ez a kérdés — és mindenek előtt „van-e elég értelem és 
belátás!“ . . .  erény? igen, nem is sok kell hozzá, hogy némi áldozatot 
hozzunk pillanatnyilag, mely jövőnket biztosabb alapra helyezi és gaz
daggá tesz! É r te le m  és b e l á t á s ? . . .  kétlem... de remélem! Én a magamét 
becsülettel fogom, megteszem majd, és ön, kedves kipróbált barátom (Sz. 
ezt szándékosan hímnemben ragozza, mert mint a következő zárójelben 
rögtön megjegyzi (kiállhatatlan a barátnőm. Azt mondjuk, angyal és nem 
angyalnő), gondol majd néha reáin; mialatt Ön némely gyűlöletes dolgot a 
házban stb. szeretetreméltóbb emberek között feledni igyekszik szórakoz
tatóbb társaságban az élet szebb illúziói által és megkönnyíteni a bol 
dogság után való mindennapi keserves küzdelmet, addig én, hogy könnyeb
ben leküzdjem a mindnyájunk vagy legalább is a magam létem fölötti 
undort, — jót teszek, amennyit csak tudok, egyelőre mást nem tehetek, 
mint leküzdeni az előítéleteket, helyesbíteni és alkalmat adni vitákra.

Én önt emlékezetemből, sőt szememből kiengedem (quasi kitörlöm), 
tegye Ön ugyanezt. Ö, Ön nem is gondolja, mennyire fáj nekem, hogy oly 
ritkán lehetek Önnel, . . .  ezt szerencsétlenségnek tartom, de ezen nem lehet 
változtatni, — ezt el kell viselni, ön  azonban úgy tűnik nekem, mint fény
pont, amely éltem szakaszait elválasztja, — és valahányszor viszontlátom 
Önt, mindig jobbnak és nemesebbnek érzem magam.



138

Liebe Louise, mit vielem Dank übersende ich Ihnen, hier 
beigebogen, das mir geliehene Zeitungs Blatt!

Als ich die Abhandlung über die Magyarische Sprache 
zu lesen anfing, — erschrack ich nicht wenig, — meinend und 
glaubend „Man halte uns für Slaven, oder gar Slovacken .. 
Die weitere Entwickelung der Sache, beruhigte mich indessen 
gänzlich . . .  und ich fühlte mit Vergnügen . . .  dass Hungarn 
hie und da bekannt zu werden anfängt.5 Ich halte es übrigens 
für kein Glück, „in Hungarn geboren zu seyn, wie überhaupt 
für keines“ geboren zu seyn . . . ,  indessen ist man schon ein
mal da, — und muss man sich durch die Qualen des Lebens 
durchwinden, so ist’s besser, man erscheint allenthalben in 
propria persona. . .  denn am Ende bricht doch das Gebinde, 
mit welchem die Löwenhaut fest gebunden ist.

Übrigens ist die Lage und Stellung von Hungarn, in 
diesem Augenblick, so passable, um nicht zu sagen, so gut, 
— dass ich in der That auf grössere Entwicklung unserer 
Intelligenz, und somit unserer Kräfte, hoffe. — Die Verbesse
rungen in unserer Verfassung und unseren Anstallten dürfen 
aber nicht von der Regierung ausgehen, denn aus dem Quillt 
Absolutismus, — ebenso wenig in der Bauernhütte entstehen 
. . .  denn dessen Folge wäre Anarchie, — sie müssen aber

Istenemre mondom, sírni tudnék, hogy nem ihatom önnel gyakran 
teát és kisebb társaságban nem cserélhetek eszmét és érzelmeket. . .  ön 
gyakran in k á b b  m e g é r t e n e  engem, — mint 10 millió honfitársam, akik 
között élnem kell.

Soha nem írok Önnek olyan levelet, amit Sedlnitzkytől lefelé a leg
kisebb b e s ú g ó  is el nem olvashatna, — tegyen ön ugyanígy. A b b a n  as  
e s e tb e n ,  ha í r  n e k e m .  Leveleim fölöttébb ritkák lesznek önhöz; ...m ert 
az én id ő m  — hogy úgy fejezzem ki magam — többé nem a sajátom!

Ajánljon Razumovskynak és Constantinnak. Lekötelezne, ha alkalom- 
adtán Rsewonskának (hogy írják ezt a nevet?), Potozkynak, Worontzow- 
nak fölemlítene, — s mondjon rólam valami előnyöset, — úgy több okból 
könnyebb lenne odamennem, — amit több okból szeretnék megtenni, ha 
talán e télen vagy a jövő tavasszal néhány napra Bécsbe jönnék.

Addig is Isten önnel . . .  és tartson emlékezetében, miként szép lel
kének nemességét naponkint jobban és jobban kiképzi — s amiért előttem 
oly nagyrabecstilt és tiszteletetparancsoló. Én átgondoltam önt és igen jól 
ismerem.

Pozsony, 1830 december 15. Sietve. S z é c h e n y i .“

6 Melyik lap, melyik cikkéről van szó, eddig nem sikerült megálla 
pitani. — A kérdés irodalmát illetőleg ld. S z e k f ű  G y u l a :  Iratok a magyar 
államnyelv kérdésének történetéhez 1790—1848. Bp. 1926. kül. 133 sk., 
ill. 397 sk. 1.



geradetzu, durch den Adel des Landes, durch die Besitzer etc. 
ins Leben gebracht werden.6

— Ob wir hinlänglich Tugend besitzen. . .  dies zu
bewerkstelligen, ist die Frage------und vor allem Anderen „ob
hinlänglichen Verstand und Einsicht!“ -------Tugend? ja, —
denn man braucht nicht viel datzu, um einige Opfer für den 
Augenblick zu bringen, die unsere Zukunft sicherer stellen, 
und uns bereichern werden! — Verstand und Einsicht — ?
--------------- ich zw eifle-----------------aber hoffe! Das Meinige
werde ich ehrlich thun; und Sie lieber erprobter Freund 
(kann nicht leiden, Freundinn. Man sagt Engel und nicht 
Engelinn) werden meiner manchmal gedenken; während Sie, 
manches Odiose im Haus etc. in der Umgebung liebenswür
digeren Menschen, in der Zerstreuung der Gesellschaft, zu
vergessen werden trachten----------nur durch schönere illusio-
nen des Lebens,-----------das bittere tägliche Mühen nach
Glück — erleichtern —, während dessen werde ich, um den 
Eckel unseres, — oder wenigstens „meines Daseyns, leichter 
zu erdrücken, — Gutes thun, so viel ich kann, einstweilen 
kann ich nichts andres als „vorurtheile bekämpfen, ideen 
rectifizieren — Anlass zur Discussion geben“ ------

Ich werde Sie mir aus dem Gedächtnis, — ja sogar, mir 
aus den Augen lassen Thun Sie das selbe. — 0  Sie denken 
nicht, wie es mir leid ist, — so wenig und so gar selten mit
Ihnen seyn zu können, — -------ich betrachte dies wie ein
Unglück, — es lässt sich aber nicht ändern, — man muss es 
tragen. — Sie erscheinen mir aber immer wie ein Lichtpunkt, 
der die Perioden meines Lebens abtheilt —, — und so oft ich 
Sie wiedersehe, fühle ich mich besser und edler geworden.

Ich möchte, bei Gott, darüber weinen, dass ich nicht 
recht oft Thee mit Ihnen trinken, — und in kleineren Gesell
schaften Gedanken und Empfindungen austauschen kann —
-------Sie würden mich — oft besser verstehen, — als die 10
Millionen meiner Landsleute! — zwischen denen ich wohnen 
muss.

Ich schreibe Ihnen nie einen Brief, den nicht von Sedl- 
nitzky abwärts der allerkleinste Spitzel lesen könnte, — thun 
Sie das selbe7 Im Fall Sie mir schreiben. Meine Briefe an Sie

6 A kurziv, illetőleg fett szedés az eredeti levélben Széchenyi által egy
szer, illetőleg kétszer aláhúzott szavakat jelöli.

7 S e d l n i t z k y  J ó z s e f  g r ó f  bécsi rendőrfőnök, akiről még ez év márc. 
7-én azt irta Széchenyi: „úgylátszik, nem akar észrevenni“. (N. IV. 26.) — 
Am csakhamar az ellenkezőjéről győződhetett meg, különben nem írta volna
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werden aber wundersam selten se y n ;-------denn meine Zeit
ist so zu sagen nicht mehr mein Eigenthum!

Empfählen Sie mich an Razumofsky und an Constan
tine auf das Herzlichste.8 — Wenn Sie mich bey der Rse- 
wonska (Wie schreibt man diesen Namen?) Pototzkys, Woron- 
tzows nennen wollen,9 sollte sich der Fall ereignen, — and 
say something to me advantage, so würden Sie mich verbin
den da mir dann das Hingehen, was ich aus vielen Ursachen 
wünsche leichter wäre, — wenn ich vielleicht den Winter 
oder das kommende Frühjahr wieder auf einige Tage nach 
Wien käme.

Leben Sie bis dahin w ohl---------- und erhalten Sie mich
in Ihrem Andenken, so wie Sie den Adel Ihrer schönen Seele 
täglich mehr und mehr ausbilden, — und mir deshalb so 
schätzenswerth und Ehrfurcht gebietend sind! — Ich habe Sie 
durchgedacht, und kenne Sie genau!

Széchenyi.
Pressburg 15-ten Dezemb. in Eile10 1830.

De vájjon kihez intézte Széchenyi a levelet? Egyetlen 
pillantás meggyőzhet minket arról, hogy másról nem lehet 
szó, mint Crescentiáról. A feltételezés jogosultságát nemcsak 
belső érvek támogatják: a téma, annak beállítása, majd a sze
mélyes részben a tartózkodó magatartás, amely mögül jól 
kiérezni a szerelmes férfi vágyakozását; hanem az a körül
mény is bizonyítja, hogy Széchenyi több ízben nevezte Cres- 
centiát Louise-nak. (Pl. már 1827 júl. 9-én. V. ö. N. III. 173.).

Ki is lenne az a személy, aki nöismerösei közül a 
magyarság sorskérdéseit illető lapkivágatot küldjön neki s 
aki annyira megértené a levélben érintett problémákat, s 
kicsoda az, akivel oly szívesen cserélne eszméket és érzelme
ket, s akitől néhány jó hírét keltő szót kérjen. Crescentia az, 
aki előtt olyan profetikusán nyilatkozik: „az én időm immár 
nem sajátom!“

e keserűen gúnyos sorokat. — Vonatkozólag ld. egyébként Viszota  ada
lékait a Naplók IV. kötetében 695. sk.

8 R asum offsky András herceg és felesége Thürheim Constantine. 
Ld. róluk a Naplók IV. 164. és 435. 1. jegyz.-t

9 R sew onska  (?). Volt egy gróf R zew uski Leo  (1808—69) nevű iró. 
Ld. N. VI. 524. 1. 7. jegyz. — Két P o to zk y  gróf  is szerepel Széchenyi 
Naplóiban: Alfred és Artur. Róluk ld. N. IV. 164. ill. 435. 1. 4. jegyz.-t. 
Mindketten bejáratosak voltak Rasumoffskyékhoz. — W orontzow  kilétét nem 
sikerült megállapítanom.

10 Széchenyi kedvelt keltezési formája. Ld. Levelei passim.



Csóka J. Lajos :

Clunyi szellemű volt-e a magyar 
egyház a XI. században?

„Clunyi beállítottságú volt mindenekelőtt a magyar egy
ház, mint erre legelőször Hóman (Magyar Történet, I.) és most 
nagyobb részletességgel Galla rámutattak. A magyar egyház 
a clunyi irány első, úgynevezett monachális korszakának szel
lemében kapott szervezetet Szent István korában. Az episz- 
kopális szervezet élére mindenütt szerzetesek kerülnek, a 
kolostorok alapításában pedig mindenütt függetlenségük 
lehető fenntartásának szempontja érvényesül. Ennek a szer
zetesi eredetű főpapságnak nevelő munkája formálja a követ
kező papi generációk lelkületét és teszi ezáltal lehetővé, hogy 
a clunyi szellem az egész XI. század folyamán érvényesül
hessen a külső hatásoktól függetlenül is.“ így írt Deér József 
abban a tanulmányában, melyben Galla Ferenc „A clunyi 
reform hatása Magyarországon“ című, 1931-ben megjelent 
müvével foglalkozott.1 Deér idézett szavai azt a közvéleményt 
fejezték ki, melynek világos megnyilatkozása a Szent István- 
Emlékkönyv sok tanulmányában is látható. Ennek a közfel
fogásnak az értelmében az első magyarországi hithirdetök a 
clunyi szellem képviselői, az apátságok a clunyi szellem ott
honai voltak. Amikor aztán ezen apátságok vezetői érseki és 
püspöki székekbe kerültek, természetszerűleg ebben a clunyi 
szellemben szervezték meg a magyar egyházat és alakították 
ki az új magyar vallásosságot is.2

Ezzel az általános felfogással szemben tanulmányunk
ban mi arra kívánunk rámutatni, hogy ha a clunyi szellem 
nem is volt ismeretlen a XI. századi magyar intéző körök előtt, 
a clunyi vallásosság és a clunyi szervezet mégsem ért el jelen
tősebb eredményeket hazánkban. Á magyar kereszténység 
megteremtése a X. században kibontakozó új vallásos szel
lemnek volt ugyan az alkotása, ennek közvetlen kapcsolatai 
azonban nem Clunybe vezettek. Felfogásunk alapjául az a

1 Századok, 1933. 442. 1.
1A magyar vallásosság clunyi szellemére vonatkozólag ld. például 

Waczulik Margit: Szűz Mária tisztelete kereszténységünk első századá
ban. Regnum, 1938—1939. 59—74. 1.



142

változás szolgál, mely ebben a tekintetben a külföldi iroda
lomban tapasztalható. A clunyi mozgalom híres történet
írója, E. Sackur még túlságosan is egy forrásból eredeztette 
a X—XI. század kolostoriasan vallásos szellemét s azt túlsá
gosan is egységes folyamatnak mutatta, illetőleg nevezte el.3 
Az ö irányát követte irodalmunkban Galla Ferenc idézett 
müvében. Sackur felfogásának hibás voltára azonban azóta 
már többen rámutattak. így a bencés szentek kiváló életrajz
írója, A. Zimmermann, tiltakozott az egyoldalú „clunyizés- 
sel“ szemben.4 De a megjelenőben lévő bencés rendtörténet 
szerzője, Ph. Schmitz is határozottan elkülönítette az új szel
lem egymástól különböző összetevőit.5 Ezt a felfogást fejezte 
ki a magyar irodalomban Váczy Péter, amikor azt írta, hogy 
„három gócpontból terjedt szét a reformmozgalom: Burgun
diából, Lotharingiából és Itáliából. A három körülbelül egy- 
idöben lépett fel, rövid idő alatt azonban a burgundi Cluny 
hírnévben és eredményben mind a többit túlszárnyalta“.®

A következőkben először is ismertetni fogjuk ezeknek 
a különböző gócpontoknak a kialakulását, azok jellegzetes
ségét és hatáskörét, hogy rámutathassunk aztán arra, hogy 
ezek a gócpontok hogyan és milyen mértékben hatottak a 
magyar bencés élet s így kereszténységünk kialakítására.

1. Л bencés lelkiség eszményei.
A X. században új virágzásnak indult szerzetesi szel

lem gyökerei természetesen a múltba nyúltak vissza. Az 
eszme alapvetői és terjesztői valamennyien a Szent Benedek

•Ernst Sackur: Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen und allgo- 
meingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. 
I—II. Halle, 1892, 1894.

4 Alfons Zimmermann: Kalendarium Benedictinum (Die Heiligen 
und Seligen des Benediktinerordens und seiner Zweige). I—III. Metten, 
1933, 1934, 1937. Gegen das Schlagwort „Cluny“: II. 243. 1.*

•Philibert Schmitz: Historie de l’ordre de sainte Benoit. I—II. 
(Kezdettől a 12. századig.) Maredsous, 1942. Ces réformes étaient le terme 
de plusieurs mouvements, petits et grands, simultanés quoique partis 
de points divers. Ces mouvements par moment se rencontraient et se 
croisaient; ils ne s’identificient pas généralement. Ils sortaient de Cluny, 
de Fleury, de Dijon, de Groze, de Brogne, de Verdun. I. 129. 1. — Guy de 
Valoue Cluny-monografiáját — Le monachisme clunisien des origines au 
XV. siècle. I—II. Ligugé et Paris, 1935. — a háborús viszonyok között, 
sajnos, nem tudtuk megszerezni. Eredményeit azonban Schmitz révén 
értékesíthettük. •

•Váczy Péter: A középkor története. Budapest, 1936. 434. 1.



regulájához való visszatérést sürgették.7 De miben állott az a 
reguláris szerzetesi élet a századok folyamán, miben történt 
elhajlás attól?

Szent Benedek a világtól elvonuló, Isten dicsőítésével 
és önmaguk erkölcsi tökéletesítésével foglalkozó szerzetesek 
számára épített otthont Monte Cassinón a VI. század első 
felében. A Regula napirendjében az imádság, és a szellemi 
foglalkozás kb. 4—4, a kézi munka pedig 6 órával szere
pelt.8 Az aszkézis legfontosabb eszközének az engedelmesség 
gyakorlását tartotta. A ruházkodás, étkezés, alvás tekintetében 
a keletiek szigorúságával szemben Benedeket a józan 
mértéktartás jellemezte.® De jellegzetessége volt intézmé
nyének még az a családiasság is, melynek érdekében 
ö nem kívánt valami egységes rendet szervezni, hanem azt 
akarta, hogy az egyes kolostorok apátjuk vezetése alatt egy
mástól jogilag függetlenül éljék a Regula adta életformájukat. 
Ezáltal azonban természetszerűleg nem mentesítette azokat a 
püspökök bizonyosfokú ellenőrzése alól.

Am a bencés életnek ezek a kezdeti formái csakhamar 
változáson mentek keresztül. Ennek legfőbb oka az volt, hogy 
Nagy Szent Gergely pápa a római bencéseket a VI. század 
végén az angolok megtérítésére küldötte. A szerzetesek így 
kiléptek kolostori elzárkózottságukból és szoros kapcsolatba 
kerültek a világgal. Az első évtizedek munkássága főleg a 
hithirdetésre és az egyházszervezésre irányult, amit aztán a 
tudományos foglalkozás követett. Az angol-szász területen 
kifejlődött ezen kolostori tudományos munkásság legkiválóbb 
képviselője Beda Venerabilis és Alkuin volt, eredménye pedig 
a klasszikus és keresztény elemekből kialakított középkori 
műveltség. így lettek a bencés kolostorok a VII. század má
sodik felétől kezdve a műveltség terjesztői és a tudományos
ság otthonai. Ezt a módosult bencés életeszményt fejezte ki 
Beda akkor, amikor élete végén azt írta magáról, hogy a regu
láris kötelmek teljesítése s az istentisztelet végzése mellett a 
tanulás vagy a tanítás, vagy az írás volt élete gyönyörűsége.10

7 A Regula kétnyelvű kiadását legutoljára Molnár Bertalan ren
dezte sajtó alá: Szent Benedek rendszabályai. Pannonhalma, 1929.

8 Cuthbert Butler: Benedictine Monachism. London, 1919. Németül 
Benediktinisches Mönchtum. St. Ottilien, 1929. 289. 1.

•Nagy Szent Gergely írta róla, hogy „scripsit monachorum regu
lám discretione praecipuam“. Umberto Móriccá: Gregorii Magni Dialogi. 
Roma, 1924. 131. 1.

10 Csóka J. Lajos: A koraközépkor művelődési eszményének kiala
kulása. Magyar Paedagogia, 1942
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Hogy ily körülmények között a bencés élet eltért a Monte 
Cassinói keretektől, az természetes. A kézi munka elveszí
tette korábbi jelentőségét, de a szellemi foglalkozás sem irá
nyult már csupán a lelki élet ápolására.

A kolostori életnek ez a tudományos irányzata került 
át Nagy Károly idejében a frank birodalomba s ez az irány
zat alakította ki a IX. század első felében a karoling rene
szánszot. Ennek az irányzatnak azonban erélyes ellenzője 
támadt anionéi Szent Benedek személyében.11 Ifjú korában 
Nagy Károly seregében vitézkedett, de egy fogadalma követ
keztében aztán szerzetessé lett. Egyéniségét azonban itt sem 
tagadta meg. Szerzeteséletét is katonás keménységgel igyeke
zett kialakítani. Kezdetben a legszigorúbb önmegtagadást 
kívánta megvalósítani kolostorában, de később rájött arra, 
hogy a sokak számára járható utat a legbölcsebben mégis 
csak Szent Benedek határozta meg. Attól fogva a Regula sze
rint való életet követelte, bár azon maga is nem egy változta
tást eszközölt. Az ősi bencés hagyományok felélesztése tekin
tetében már Nagy Károly uralkodása alatt is volt ugyan ha
tása — annak kibontakozását mégis Jámbor Lajostól remélte, 
akinek legbizalmasabb tanácsadója és legbefolyásosabb ud
vari embere lett. Az anianei kolostorából az aacheni udvar 
közelében felépített indeei (Kornelimünster) apátságba tette 
át székhelyét s ezt szándékozott az új kolostori szellem isko
lájává fejleszteni. Eszméi terjesztésére azonban a császár 
támogatását is igénybe vette. Annak tekintélyével hivatta ösz- 
sze 817-ben azt az aacheni bencés nagykáptalant, melynek 
hivatása az új bencés életforma megteremtése lett volna. 
A káptalan határozatai kimondották, hogy az apátok gon
doskodni tartoznak a Regula megtartásáról. Ennek rendelke
zései szerint kell végezni az istentiszteletet, melynek idejét 
azonban megnyujtották. A testi munka visszakapja ugyan 
korábbi jelentőségét, de a szellemi munka a kifejezetten egy- 
házias tanulmányokra korlátozódik. A világtól való vissza
vonulás érdekében meg kell szüntetni a nyilvános iskolákat 
s azontúl csupán saját növendékeiket taníthatják a szerzete
sek. Az önmegtagadás tekintetében bizonyosfokú enyhítést 
jelentett az a rendelkezés, mely néha megengedte a húséte
lek használatát is.12 Benedek azonban még tovább ment.

11 Életrajza Mon. Germ. Hist. Script. (M. G. H. Ss.), XV. 198—220. 1.
Capitula Aquisgranensia-t kiadta Bruno Albers: Consuetudines 

Monasticae. III. Monte Cassino, 1907.
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A frank birodalom összes apátságait egységesíteni akarta a 
saját irányítása alatt. Ezért a káptalan határozatait birodalmi 
törvényeknek nyilváníttatta a császárral s azok megvalósítá
sát a császártól kinevezett személyek útján kívánta ellen
őriztetni.13

Anianei Szent Benedek törekvései közismertek lettek 
ugyan a birodalomban, de nagyobb sikert nem tudtak elérni. 
Ennek oka egyrészt az volt, hogy az aacheni káptalan után 
4 évvel már meghalt Benedek, másrészt pedig az, hogy az ö 
eszményei és a kor szükségletei még távol voltak egymástól. 
A birodalom vezető kolostorai — Fulda, Reichenau, Sankt 
Gallen stb. — Walafrid Strabo és Hrabanus Maurus irányítása 
mellett továbbra is a Nagy Károly és az Alkuin-féle hagyomá
nyokat ápolták s ebben az irányban értek el igen áldásos 
eredményeket.

Ám Benedek fáradozása mégsem volt hiábavaló. Eszméi 
újra felszínre kerültek akkor, amikor a körülmények alaku
lása azokat már korszerükké, megvalósításukat pedig szük
ségesekké tette. Ez az idő egy századdal halála után érkezett 
el, amikor a kolostorok már nagyon rászorultak a reformra, 
az újjászervezésre. A IX. század közepén ugyanis felbomlott 
a frank birodalom egysége, az így önállósult egyes részekben 
pedig a központi hatalom még sokáig nem tudott megszilár
dulni. Ennek következtében a társadalom az anarchia jeleit 
mutatta, aminek hatása alól az Egyház és a szerzetesi intéz
mény nem tudott mentesülni. A kolostorok legnagyobb része 
méltatlan kezekre került; gyakoriak voltak az olyan laikus 
apátok is, akik szolgálataik jutalmául vagy összeköttetéseik 
révén az uralkodóktól apátságot szereztek maguknak, ahova 
aztán családjukkal együtt beköltöztek. A beneficiumnak tekin
tett apátságok ily körülmények között megszűntek az istentisz
telet és az aszketikus élet otthonai lenni. A kolostori fegyelem 
annyira aláhanyatlott, hogy a X. század elején bizony már 
ritkaságszámba ment az olyan apátság, melynek tagjai regulá
ris életet folytattak.14

Ezen általánosan tapasztalható erkölcsi és vallásos rom
lás ellenhatásaként jelentkeztek szinte ugyanazon időben, de

13 Praefecit eum quoque imperator cunctis in regno suo coenobiis... 
Benedek capitularem institution imperatori confirmandum praebuit, ut 
omnibus in regno suo positis monasteriis observare praeeiperet, olvassuk 
életrajzában. M. G. H. Ss. XV. 215. 1.

14 A IX. század végének állapotaira 1. Gustav Schnürer: Kirche und 
Kultur im Mittelalter. II.* Paderborn, 1929. 114—118. 1.

R egnum . 10



egymástól mégis elszigetelten a különböző reformvágyak és 
reformtörekvések, melyeknek célja ugyanaz volt: ezen s ü l 
lyedésből való tudatos és erőteljes kiemelkedés. A hatás és 
ellenhatás kölcsönössége értelmében természetesnek kell tar
tanunk, hogy ezek a törekvések az egykori frank birodalom 
azon francia és olasz területein érvényesültek leginkább, 
melyeken a bomlás legnagyobb arányokat öltött; a német vi
szonyok aránylag a legrendezettebbek voltak, azért itt a re
formok is csak kisebb mértékben jelentkeztek.

A reformmozgalom első jele a clunyi kolostor alapítása 
volt Berno baumei apát számára 910-ben. Az alapító, aqui- 
taniai Vilmos herceg és Berno apát világosan látták a szer
zetesi élet elhanyatlásának okait, azért a bajt gyökerében 
akarták orvosolni. Az alapítólevélben biztosították a kolos
tor számára azt, hogy ment lesz minden egyházi és világi 
beavatkozástól; közvetlenül az apostoli szentszék jogható
sága alá rendelték. Ennek következtében megadták neki a 
szabad apátválasztás jogát s a lehetőségét annak, hogy regu
láris életet élhessen és valóban az imádság tiszteletreméltó 
hajléka legyen.15

Az alapító levél ezen rendelkezései megteremtették az 
alapot arra, hogy Cluny jó fegyelmü apátsággá fejlődhetett. 
Annál többet azonban alig ígérhettek. Hogy Cluny mégis 
több lett, hogy megindítója lett annak a reformmozgalomnak, 
mely kétévszázados küzdelme következtében nemcsak a szer
zetesség életére, de az Egyház fegyelmére és a társadalom er
kölcsére is rányomta bélyegét — az főleg Szent Odó apát 
(927—948) és kitűnő utódainak személyes érdeme volt.16

Odó aquitaniai Vilmos udvarában, majd a toursi kano
nokok körében ismerkedett meg kora társadalmi és egyházi 
állapotával. Az ott folytatott élet azonban vallásos lelkiile- 
tét nem tudta kielégíteni. Ezért ment Baumeba, ahol Berno

15 In Cliugniaco in honore sanctorum apostolorum Petri et Pauli 
monasterium reguläre construatur, ibique monachi juxta regulám beati 
Benedicti viventes congregentur, qui res ipsas perennis temporibus род- 
sideant, teneant atque ordinent ita dumtaxat, ut ibi venerabile orationis 
domicilium votis et supplicationibus fideliter frequentetur. . .  habeant 
iidem potestatem et licentiam quemeumque sui Ordinis secundum piaci tu in 
Dei atque Regulám sancti Benedicti promulgatam eligere maluerint abba- 
tem . . .  habeantque tuitiönem ipsorum apostolorum atque Romani Ponti- 
ficis defensionem — rendelkezett az alapítólevél. Mabillon, Acta sancto
rum O. S. B. Saeculum V. 78. 1.

16 Szt. Odó életét 1. Migne, P. L. 133. 43—86. col.
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apát szerzetese lett. Az ottani bencés élet a Regulán és ania- 
nei Szent Benedek hagyományain alapult. Ezt az apátságot 
ugyanis abból az autuni St. Martinból szervezték, mely 870 
táján St. Savin közvetítésével vette át az anianei kolostor élet
formáját.17 De az élénk szellemű és tettrekész Odót nem tette 
boldoggá a baumei kolostor csendes nyugalma sem. Megírta 
nagy munkáját, a „Collationes“-t, melybe tüzes lélekkel és 
agitatorikus erővel hirdette, hogy veszedelmes idők járnak, 
hogy a világot a vég fenyegeti. Elkeseredetten folyik a „civi- 
tas Dei“ és a „eivitas diaboli“ küzdelme s ebben a küzdelem
ben az egyháziak nem állnak hivatásuk magaslatán. Ahelyett, 
hogy a jóra buzdítanák a világiakat, igen sokszor rossz pél
dájukkal Isten parancsának megvetésére ösztönzik őket. 
Mivel pedig hivatásuknál fogva az egyháziak a világiak taní
tói, azért először is a szerzetesek és a papok lelkében kell 
kialakítani az Isten országát, megteremteni a „eivitas Dei“ 
uralmát s csak azután lehet számítani a társadalom erköl
cseinek megjavítására.18

Odó azonban nem maradt meg a szónál, az elméletnél. 
Amikor Berno halála után ö lett az apát, székhelyét Clunybe 
tette át s ezzel megindította a „clunyi mozgalmat“. A clunyi 
mozgalom — Odó és utódai elgondolása szerint — mindenek
előtt a bencés élet reformját jelentette.19 Szerzetesi eszmé
nyük érdekében tudatosan elhajoltak az angolszász és a karo- 
ling hagyományoktól, de nem egy tekintetben eltértek a 
Regula, illetőleg anianei Szent Benedek felfogásától is. A clu
nyi kolostor ismét elzárkózott a világtól és a szó szoros ér
telmében „az imádság tiszteletreméltó hajléka“ lett. A clunyi 
bencések az Üristen udvari népe voltak. Szinte egész napju
kat a kóruson töltötték, ahol szakadatlanul hangzott ajkukról 
Isten dicsérete.20 Ennek a liturgikus, az istentiszteletet szinte 
kizárólagos feladatának ismerő életformának szükségszerű

17 E. Sackur, i. m. I. 36. 1.
18 Collationum libri trés kiadása: Migne, P. L. 133., 517—638. col. 

— У. ö. Csóka J. Lajos: A magyarok és a kereszténység Géza fejedelem 
korában. Szent István-Emlékkönyv, I. 271—272. 1.

19 La grande idée de S. Ódon, la régénération de la société chrétienne 
en commençant par le sanctuair — írja Ursmer Berlière: L’ordre monas
tique des origines au XII. siècle. Lille—Paris. 1924. 197. 1.

!0 Odon et ses successeurs attribuèrent à la prière liturgique une 
importance extrême. . .  L’âme de Cluny ce fut vraiment la prière litur
gique . . .  Sa raison d’être, son office principal, ou plutôt sa seule occu
pation, c’est le choeur — írja a bencés történet egyik legkitűnőbb isme
rője, Berlière, i. m. 195—196. 1.

10*
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velejárója volt a lelki összeszedettség állandó biztosítása. En
nek érdekében különleges jelentőséget nyert a hallgatagság 
erénye, a silentium megtartása. Még a szükséges tudnivaló
kat is sokszor csak jelbeszédekkel közölték egymással.21 A leg
nagyobbrészt előkelő származású clunyiek alakították ki azt 
a fényes liturgiát, melynek a művészi ének, gyönyörű egy
házi ruhák és templomi felszerelések is lényeges elemét al
kották.22

Ennek a liturgikus életformának következménye volt 
továbbá az is, hogy Clunyben megszűnt az „óra et labora“ 
elvének benedeki egyensúlya. A testi munka eltűnt napirend
jükből, de a szellemi munka sem kapta meg az öt megillető 
figyelmet. Külső iskolát Clunyben is hiába keresünk, a belső 
iskola pedig a növendékeknek csupán egyházi, illetőleg litur
gikus kiképzésére volt tekintettel. A tudományos foglalkozás
nak ez a teljes háttérbeszorítása idők múltával éreztette káros 
következményeit.23

A clunyi mozgalomnak ezenkívül még egy jellegzetes 
vonását kell kiemelnünk, s ez a kolostori szervezetre vonat
kozott. Odó apát ipás kolostorokban is terjeszteni akarta ezt 
a mélyen vallásos, a kor szükségleteinek annyira megfelelő 
életformát. De tudatában volt annak, hogy törekvéseinek csak 
úgy lesz maradandó sikere, ha a már általa rögzített „clunyi 
szokásokat“ átvevő apátságok továbbra is kapcsolatban lesz 
nek Clunyvel, ha azok az ö és utódai joghatósága alá kerül
nek s így a mindenkori clunyi apát gondoskodhatik a „clunyi 
szokások“ megtartásáról. Eszméjét a pápa, XT. János is he
lyesnek találta s amikor 931-ben Clunyt a szentszék védelme 
alá vette, felhatalmazta Odót a reform ilyen értelemben való 
terjesztésére.24 Ennek viszont természetszerű következménye 
lett, hogy a püspökök nemcsak Cluny, hanem a hozzá«*sat- 
lakozó apátságok fölött is mindjobban elveszítették korábban

' 21 Migne, P. L. 183. 57. col.
22 Nemcsak Ph. Schmitz beszél a clunyiek arisztokratikus jellegéről 

— les milieux aristocratiques d’où sortaient la plupart des moines, i. m. 
I. 134. 1. —, hanem Szent Odiló is utalt rá a Szent Istvánhoz küldött 
levelében: Fuerunt et alii plerique potentissimi et nobilissimi viri qui 
spretis pompis huius saeculi et calcatis cenosis fluctibus mundi desiderio 
vitae aeternae ducti confugerunt ad portum nostri monasterii. A levelet 
1. Szent István-Emlékkönyv, I. 459. 1.

23 Berliére, i. m. 196—197. 1.
24 Si autem coenobium aliquod. . .  in sua ditione ad meliorandum 

suscipere censueritis, nostram licentiam ex hoc habeatis. Idézi Sackur, 
I. m. I. 70. 1.
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gyakorolt joghatóságukat, ami főleg a kolostorlátogatásokra, 
a reguláris fegyelem megtartásának ellenőrzésére terjedt ki. 
A clunyi szervezetnek ebben az irányban való fejlődése — 
különösen a XI. század folyamán — sok vitára adott alkal
mat a clunyi apátok és a püspökök között s ebben a vitában 
a pápák rendszerint a clunyi apátoknak adtak igazat.1’5

A clunyi mozgalom elméleti megtervezöje, Odó apát, 
ilyen alapokon indította meg munkáját a gyakorlatban. 
A burgundiai és francia területeken kívül már Kómában is 
sikerrel dolgozott s az Aventinuson megszervezte azt a Szűz 
Mária-kolostort, mely a clunyi szellemnek azóta római köz
pontja volt. Müvét hasonló szellemben folytatták kiváló utó
dai, így Szent Majolus (954—994), aki a német császári ud
varral is közvetlen kapcsolatba került. Az uralkodóházakkal 
való összeköttetést még teljesebbé tette Szent Odiló (994— 
1048), aki jórészt azok támogatásával már 65-re emelte a 
Clunyhez csatlakozott kolostorok számát. Az így kialakuló 
s folyton nagyobb tekintélyt és befolyást élvező „ordo Cluny- 
acus“-t ö kezdte megszervezni, de befejezése már utódára, Szent 
"Hugóra (1049—1109) maradt.26

A clunyi apátokon kívül a clunyi szellem terjesztésében 
nagy szerepe volt a Majolus mellett nevelkedett volpianói 
Szent Vilmosnak is, aki mint a dijoni St. Benignus apátja 
(990—1031), kb. 40 kolostorban honosította meg a clunyi szo
kásokat.27 Hatása Felsölotharingiában, Normandiában és Itá
liában volt jelentős. A clunyi életformával való rokonsága 
miatt kell megemlítenünk annak a Szent Richárdnak a reform
ját is, aki azelőtt, hogy a verduni St. Vannes apátja (1004— 
1046) lett, pár napot töltött Clunyben. A clunyi rendszertől 
azonban eltért abban, hogy az általa újjászervezett kb. 20 
apátságot nem kívánta egységes szervezetbe tömöríteni, mi
nek következtében a püspökök is készségesen támogatták 
áldásos működését.28 85 * 87 88

85 Sackur, i. m. II. 84. skk. Schmitz, I. 143—144. 1.
*• Schmitz, i. m. I. 133—141., 145—147. 1. Odiló kitűnő kapcsolataira 

1. M. G. H. Ss. XV. 813. 1.
87 Die innere Einrichtung erfolgte immer nach dem Muster von 

Cluny. Zimmermann, i. m. I. 35. 1.
88 Die Reformbewegung Richards von St. Vannes darf nicht mit 

der von Cluny unmittelbar ausgehenden zusammengeworfen werden, wenn 
sie auch von ihr beeinflußt war. Zimmermann, i. m. II. 312. 1. V. ö. 
Schmitz, i. m. I. 152. 1.
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A chinyi mozgalommal egyidöben, de tőle függetlenül 

egy jnásik irányzat is kialakult Lotharingiában, mely a X. 
század folyamán szintén jelentős szerepet játszott a szerze
tesi élet újjászervezésében. Ez a két irányzat megegyezett ab
ban, hogy mindkettő az anianei hagyományok alapján állott 
és így egyként hangoztatta a Regulához való visszatérés szük
ségességét. De abban már különböztek, hogy amíg a clunyi 
irányzatot a liturgia, addig a lotharingiait az aszlcézis hang- 
súlyozása jellemezte. Ezenkívül a szervezet kérdésében is 
eltértek egymástól. Cluny távolabbi céljai érdekében kereste 
ugyanis az uralkodók jóindulatát és támogatását s az erők egy
ségesítése végett szükségesnek tartotta a kolostorok közpon
tosítását. A lotharingiai bencések azonban nem törekedtek 
többre és másra, mint a Regula lehető hü követésére, aminek 
alapján megőrzendőnek tartották az egyes apátságok önálló
ságát.29 így érthető meg az a jelenség, hogy nemcsak hogy el
lentétet nem tapasztalunk Lotharingiában a reformterjesztö 
bencés apátok és a püspökök között, hanem éppen a püspö
kök voltak azok, akik a legnagyobb eréllyel törekedtek egy
házmegyéjük kolostorainak újjászervezésére.

Ennek a mozgalomnak első képviselője az a Szent Gel- 
lért volt, aki a Namur mellett alapított brognei apátsága élén 
fejtett ki széleskörű működést. Egyéniségét és egész műkö
dését az aszkétikus vonás jellemezte. Életében sokakat magá
val ragadott személyes hatása; ez azonban halála (959) 
után hamarosan megfogyatkozott.30 Ennél sokkal erőteljeseb
ben működött az a szellem, melynek kiindulópontja a Metz 

t közelében fekvő Gorze apátsága volt. Ennek első tagjai azok 
az aszkétikus lelkületű világi papok lettek, akik közös eszmé
nyeiket először Dél-Itáliában akarták megvalósítani, de Adal
bero metzi püspök tanácsára 933-ban mégis a rendelkezésükre 
bocsájtott gorzei kolostort szervezték meg a Regula szelle- *

*9 In dieser scharfen Betonung des asketischen Elementes liegt, wie 
mich dünkt, der Unterschied der lothringischen Reformbewegung von der 
cluniacensischen. ..  den Leitern der (cluniaeensischen) Bewegung, geis
tig hochstehenden Männern, lag es nicht an dem Mehr oder Weniger der 
Askese, sondern an der Durchführung von Ordnung und Mass in den Klös
tern. Die Lothringer dagegen priesen die Regel, weil sie in ihr das Grund
gesetz des asketischen Lebens gegenüber der Ungebundenheit der Kano
niker sahen und sie überboten zugleich ihre Forderungen durch ihr 
Leben. Albert Hauek: Kirchengeschichte Deutschlands. III.3- 4 Leipzig.
1920. 357. 1.

50 La réforme de Gérard de Brogne présentait un caractère presque 
purement ascétique. Schmitz, I. 155. 1. Lásd u. о. 151. 1.



mében. Első apátja Einold lett, legjellegzetesebb képviselője 
pedig az ö legfőbb munkatársa és utóda (967—976)), János 
volt. Élete az imádság, a testi és szellemi munka s az ön- 
megtagadás gyakorlásában telt el. Ismerte a keleti szerzete
sek (Szent Pál, Antal, Makárius, Pachomius) kemény asz- 
kézisét s élete első szakaszában bizony messze túlment Szent 
Benedek regulájának követelményein.31 Igaza volt А. Ыаиск- 
nak akkor, amikor azt állította, hogy ebben a gorzei szellem
ben — a clunyiek nyugodt előkelőségével szemben — bizo
nyos rajongó, népies vonás tapasztalható.81 82 Elég itt arra 
utalni, hogy János egészsége közben már szinte teljesen 
tönkrement a túlságos böjtölés és virrasztás következtében s 
a Szentháromság titkával való viaskodást is csak apátja pa
rancsára hagyta abba. De gorzei bencés volt az a gemblouxi 
Vikbert is, aki a vértanuság reményében hirdette az evan
géliumot a kalandozó magyarság előtt.83 84 85

A gorzei bencések monasztikus élete csakhamar fel
keltette a felsölotharingiai püspökök figyelmét.34 A metzi 
Adalberon kívül a touli Gauzlin, a verduni Berengar, a liégei 
Richar egymásután bízták meg őket kolostoraik újjászerve
zésével. Mindezek között — a gorzei mozgalom tovább terjesz
tése szempontjából — a legjelentősebb lett az a trieri St. Maxi
minus apátság, melynek ügyét Giselbrecht herceg vette ke
zébe. 934-ben azt a Hugót (Ogót) választatta meg apáttá, aki a 
szerzetesi életet a Regula alapján, a gorzei szellemben szer
vezte meg. Ezt a szellemi közösséget láthatjuk abból, hogy 
amikor a nélkülözések már-már lehetetlenné tették a gorzei 
életet, a szerzetesek a St. Maximinusba való átköltözés gon
dolatával foglalkoztak. Adalbero püspök csak ennek hírére 
volt hajlandó erőteljesen megsegíteni a szűkölködő apátságot.35 
De ugyanennek a lelki közösségnek adtak kifejezést a gor- 
zeiak akkor is, amikor 942-ben Adalbero püspök és Einold 
apát vezetésével oly szép számban jelentek meg a St. Maximi - 
nus templomának a felszentelésén. Akkor halt meg ott János

81 János életrajzát 1. M. G. H. Ss. IV. 337—377. 1.
88 Verglichen mit den Cluniacensern liegt etwas Exoentrisches, 

Schwärmerisches in ihrer Art. Es passt dazu, dass diese Bewegung aus- 
geschprochen volkstümlich war. Hauck, i. m. III. 357. 1.

88Hauck, u. o. 370. 1. — Gombos Albin: Catalogue fontium his
tóriáé Hungaricae (a következőkben csak Gombos jelzéssel), III. 2626. 1.

84 Céljuk csupán a „Religio regulae monachorum“ megteremtése 
volt. Hauck, u. o. 355—356. 1.

85 U. o. 359—368. 1.
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barátja, Frigyes, akkor már St. Hubert apátja, s így gorzei 
szerzetes lett az új kripta első lakója.36 A két apátság szoká
sainak azonosságára utalt egyébként az a szerzetes is, aki a 
X. században azt írta, bogy a hálóteremben a csengő haszná
lata „Trierben és Gorzeban“ ismeretlen.37

St. Maximinus jelentősége főként abban áll, hogy az köz
vetítette ezt az aszketikus szerzetesi életeszményt a német biro
dalom, főleg pedig a bajor hercegség területére. A fiatal apát
ság szellemének és működésének szép elismerését jelentette 
Nagy Ottónak az az intézkedése, mellyel a 937-ben alapított 
magdeburgi St. Moritz kolostorát St. Maximinus bencéseinek 
adta át. Ennek a ténynek a jelentősége még csak növekszik 
akkor, ha rágondolunk arra, hogy az uralkodó ezt az Elba- 
parti alapítást kívánta megtenni a meghódítandó szláv terüle
tek missziós középpontjává. Ezt a tervét azonban idők múltá
val módosította s erre a célra Magdeburgban püspökséget 
szervezett (955), melyet aztán csakhamar érseki rangra emel
tetett (967). Am a császár akkor is St. Maximinusba helyezte 
bizalmát. Az új érsekség élére ugyanis azt az Adalbertét állí
totta, akit 961-ben St. Maximinusból küldött orosz misszióba; 
most pedig, miután onnét visszatért, a meghódított szláv terü
letek egyházi szervezését bízta rá.38

Am még ennél is szebb volt az a hivatás, melyet St. Maxi
minus apátsága a bajorországi bencés élet újjászervezése 
terén töltött be. Működését előkészítette már az a 952-ben tar
tott augsburgi zsinat, mely erélyesen felhívta a püspökök figyel
mét arra, hogy gondoljanak egyházmegyéjük kolostoraira s 
ha szükségesnek látják, gondoskodjanak a fegyelem megjaví
tásáról.39 * Tudjuk, hogy az augsburgi püspök, Szent Ulrik is 
igyekezett megfelelni ezen kötelezettségének, de annál is na
gyobb eredménnyel működött Regensburg püspöke, Szent 
Wolfgang.*0

Wolfgang tanulmányai elvégzése után volt tanulótársa, 
Babenberg Henrik trieri érsek megbízásából éveken át a trieri

36 M. G. H. Ss. IV. 352, 364. 1. — Hauck, i. m. III. 365. 1.
37 Albers, i. m. V. 7. 1.
38 Hauck, i. m. III. 110., 384. 1. — Erre vonatkozólag 1. még Albert 

Brackmann: Die Ostpolitik Ottos des Grossen. Hist. Zeitschr. 134. (19261, 
242—256. 1.

33 Oportet etiam episcopum, in cuius dioecesi cenobium situm e3t, 
monachorum providentiam gerere et si aliquid corrections dignum reppe- 
rit, corrigere festinet. . .  Idézi Hauck, III. 375. 1.

*«U. o. 378. 1.
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káptalani iskolát vezette. Henrik halála (964) után azonban 
elhagyta állását s Nagy Ottó testvére, Brúnó kölni érsek sem 
tudta megakadályozni abban, hogy a világot elhagyva, Ein- 
siedelnben bencéssé legyen. De Wolfgang lelkét a kolostor 
csendje, békéje sem tudta teljesen kielégíteni. Hősiesebb áldo
zatokra vágyott s ezért apátja engedélyével, kicsi kíséretével 
a magyarok megtérítésére indult. Hírüket bizonyára attól az 
Augsburgot a magyarokkal szemben oly férfiasán megvédő 
Ulrik püspöktől hallotta, aki többször megfordult Einsiedeln- 
ben s Wolf gangot is pappá szentelte. Hittérítői munkásságát 
azonban — akarata ellenére — hamarosan kénytelen volt 
abbanhagyni s közvetlenül utána a bajor főváros, Regensburg 
püspöke lett.41

Wolfgang püspöki méltóságában is megőrizte szerzetesi 
lelkületét. Sőt éppen az adott neki módot arra, hogy Bajoror
szágban ö lehetett a reguláris bencés élet újjászervezője.42 * * Leg-, 
jelentősebb cselekedete ebben a tekintetben az volt, hogy a 
püspökségével egyesített regensburgi St. Emmeram kolostort 
— püspöksége anyagi áldozatának árán is — önállósította s 
az új élet kialakítását barátjára, a St. Maximinus egyik szerze
tesére, Ramwold apátra bízta 975-ben. Céltudatos és kitartó 
munkájával Ramwold rövid idő alatt a hercegség első kolos
torává s az új szellem középpontjává tette apátságát. Rendezte 
az istentiszteletet, a lelki élet elmélyítése céljából homiliákat 
írt szerzetesei számára, tekintélyes könyvtárt gyűjtött, mely
ben a szentkönyveken és az egyházi írókon kívül a klasz- 
szikus szerzők is képviselve voltak. Mint a „zarándokok, öz
vegyek és árvák atyja“ különös gondot fordított apátsága kór
házára és menhelyére is.4S

Frigyes salzburgi érsek követte Wolfgangnemespéldáját s 
székvárosának apátságát, St. Pétért ö is függetlenítette érseksé
gétől s élére St. Emmeram egyik tagját, Titót állította. Tegernsee 
978-ban St. Maximinusból kapott apátot, kinek utóda már St. 
Emmerami lett Gozpert személyében. A kanonokoktól lakott 
niederaltaichi kolostort Wolfgang tanácsával s az illetékes 
egyházmegye — Passau — püspökének, Piligrimnek a hozzá
járulásával Henrik herceg 990-ben szerveztetíe át bencés apát-

41 Vita S. Wolfkangi episcopi: M. G. H. Ss. IV. 525—542. 1. — Csóka
J. Lajos i. m. (Szent István-Emlékkönyv, I.) 277—280. 1.

4t Felfogása szerint „Reguläres raonachi beatis aequiparantur ange-
lis, eaeculares verő monachi apostaticis.“ M. G. H. Ss. IV. 532. 1.

4S U. o. 558—562. 1., Hauck, III. 378—379. 1. Ramwold könyvtárának 
katalógusa M. G. H. Ss. XVII, 567—568. 1.
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sággá.44 A szerzetesi élet megteremtésére természetszerűleg itt 
is a Regula alapján törekedtek — iuxta regulám Sancti Bene- 
dicti —, de a sajátos jelleget Szent Gotthárd egyénisége adta 
meg. Kezdet óta tagja, 996 óta vezetője volt az apátságnak s 
mint ilyen II. Henrik herceg, illetőleg császár legbizalmasabb 
tanácsadói közé tartozott. Gotthárd gyermekkora óta erős haj
lamot érzett magában az aszkézisre; már akkor kísérletet tett 
a remetéskedésre. Mint szerzetes és apát sokszor böjtölt ke
nyéren és vízen s nem egy éjszakát virrasztóit keresztül buzgó 
imádságban. Apátsága építkezése alkalmával maga is kemé
nyen dolgozott, segített az erdöirtásban, a fa-, kő- és földhor
dásban. Érdemesnek tartjuk megemlíteni még azt is, hogy 
élénk kapcsolatot tartott fenn Regensburggal. így Wolfgangtól 
kapta meg a papi rendet, amikor apátsága elfoglalásával szem
ben nehézségei merültek fel, Ramwold apáttól és szerzeteseitől 
kért tanácsot.45 Amint értesült Ramwold haláláról, Regens- 
burgba sietett és ö végezte a gyászszertartást.4®

A clunyi és a gorzei mozgalom jellegzetes vonásainak és 
hatósugarának rövid ismertetése után a következőkben az 
itáliai szerzetes viszonyokra vetünk még egy futó pillantást. 
Itáliában a clunyi reform a X. században alig ért el jelentős 
és tartós eredményt, de a XI. században is inkább Fruttuaria, 
mint Cluny körül csoportosultak az eszmének megnyert kolos
torok.47 Annál mélyebb gyökeret vert azonban az az aszketi- 
kus és remete irányzat, amelynek tulajdonképen Keleten volt 
a hazája s amely nagyrészt elfordulást jelentett Szent Benedek 
regulájától. A Délitáliában élő görög^remeték között a legki
emelkedőbb egyéniség az a Szent^Nilus volt, aki Rossano kör 
nyékén kunyhóban lakott, szigorúan böjtölt és sokat virrasz
tóit. Legkedvesebb foglalkozása természetszerűleg az imád
kozás és zsoltározás volt, de szentkönyveket is másolt és kézi 
munkát is végzett. Később aztán északabbra vonult s görög 
tanítványaitól körülvéve, Monte Cassino egyik birtokán foly-

44 Hauck, III. 382—384. 1.
45 Szent Gotthárd két életrajza: M. G. H. Ss. XI. 167—196; 198—218. 

1. Adataink főleg 171—177. lapokról valók.
48 M. G. H. Ss. IV. 567. 1.
47 Le renouveau clunisien à Rome ne dure- guère. . .  En Italie aussi 

les efforts clunisiens n’avaient pas réussi à y établir l’empire de l’abbaye 
bourguignonne, állapította meg a X., illetőleg a XI. századra vonatkozóan 
Schmitz, i. m. I. 166., 173. 1.
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tatta aszkéta életét.48 Az itáliai görög szerzetesség központjá
nak az Aventinusgn épült Szent Eleik és Bonifác apátságot tar- 
lották, mely egyébként is akkortájt Róma legkiválóbb kolos
tora volt. 975 körül a szaracénok által Damaszkuszból elűzött 
Sergius érsek szervezte újjá s nem sokkal később Leó apátot 
látjuk az élén. Mint korának egyik jelentős személyisége. Leó 
pápai legátusként működött a reimsi zsinaton s baráti kap
csolatot tartott Nílussal és Abbóval, a híres fleuryi apáttal is.49 
Érdekes volt kolostorának a fegyelme. Az ott lévő görög szer
zetesek Szent Vazul aszketikus szabályai szerint éltek, a lati 
nők pedig — bizonyára az aszkézis erőteljes kihangsúlyozá
sával — Szent Benedek reguláját követték. De ez az aszkéta 
élet megengedte azt, hogy a kolostorban és az azon kívül lakó 
hasonló gondolkodású férfiak felkeressék és beszélgetéseikkel 
lelkesítsék egymást közös céljaik munkálására. Leó apátról 
jegyezték fel, hogy a zsoltároknak ez a nagy barátja mindig 
kész volt a prédikálásra.50

Északitáliában azonban még mélyebb gyökeret vert a 
keleti remeték önmegtagadó, sőt önsanyargató élete. Ennek az 
irányzatnak kialakítója és megszervezője Szent Romuáld ' 
(951—1027) volt. A St. Apollinare apátságban megismerkedett, 
ugyan a clunyi életformával, de ez nem elégítette ki aszketikus 
lelkületét. Szószerint vette Szent Benedek szerénykedő kifeje 
zését, mely szerint a rendszabályát ö csupán a lelki élet kezdői 
számára írta — minimam inchoationis regulám descriptam — 
s megjegyezte azt az észrevételét is, hogy a remete életre csak 
olyanok vállalkozzanak, akik a közös életben, társaik segít
ségével már megedzödtek a magánharcra. Ezek alapján szer
vezte meg az 1012-ben épített Camaldoli apátsága után eine-* 
vezett rendjét. Szerzetesei csak első pár évüket töltötték a kö
zösségben, azután az apátságok környékén elhelyezett remete-* 
lakokba vonultak, ahol egyesével vagy kettesével élték szi
gorú életüket. A tagok Szent Benedek regulájára tették ugyan 
fogadalmukat, tényleg mégis a keleti puszták remetéinek pél
dáját követték. A Regula által egy hétre elosztott zsoltárokat 
ők naponként elimádkozták. A hallgatás egész nap kötelező 
volt s vasárnap és csütörtök kivételével kenyéren és vízen böj
töltek. Tudjuk, Romuáldnak ez a kemény aszkézise megdöb-

48 Saekur, i.m. I. 329—330. 1.
48 Germain Morin: Les monastères bénédictins de Rome au moyen 

age. Revue Benedictine, IV. (1887) 352. 1.
50 M. G. H. Ss. IV. 603. 1.
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bentö hatással volt az elpuhultságban, saját vágyaiknak élő 
kortársaira s heroikus egyénisége sok tanítványt és nagy 
tekintélyt szerzett számára.51

II. A magyar hittérítők lelkisége.
A föntebbiekben ismertettük a bencés apátságoknak azt 

a mozgalmát, mely а X. század óta új szellemmel töltötte meg 
a kolostorokat s amely a kolostorok falain túl az egyházi és 
társadalmi életben is erőteljesen éreztette hatását. A mozgalom 
célja ugyanaz a vallás-erkölcsi megújhodás volt ugyan, a cél 
elérésére alkalmazott eszközök és módszerek tekintetében 
mégis világos különbségek láthatók. Ilyen alapon választhat
tuk szét a clunyi, a gorzei és az itáliai irányzatot. A három 
irányzat közül a vezetöszerepet csakhamar a clunyi szerezte 
meg magának. Pontosan megállapított programmját, a „clunyi 
szokások“-at előkelő származású, életszentségben és művelt
ségben kiváló apátjai két évszázadon át következetes kitartás
sal propagálták és terjesztették. Ennek eredményeként kb. 1450 
kolostorban tudták megvalósítani életformájukat, eszméik 
azonban sokkal tágabb körben is érvényesültek.52’'A magyar 
kereszténység alapvetői mégsem ezzel az irányzattal állottak 
kapcsolatban — mely irányzat akkortájt még egyébként is 
távol volt „empire“-je kiteljesedésétől —, hanem azokkal, me
lyeknek kialakulását a német és olasz területen kísértük 
figyelemmel. A következőkben ezt a kapcsolatot fogjuk meg
világítani.

Feladatunk megoldását több részletben végezzük. Elő
ször szólunk arról a munkáról, mely Géza uralkodása alatt 
folyt, azután arról, mely Szent István nevével kapcsolatos s 
végül arról, melynek nyomait а XI. század második felében 
kísérhetjük figyelemmel.

Géza fejedelem (972—997) hatalomrajutása után azon
nal elhatározta, hogy népét a keresztény vallásra vezeti. Elha
tározása nem vallásos meggyőződésből származott ugyan, 
hanem sokkal inkább politikai számításból, de azért nagyon is 
megfelelt Nagy Ottó törekvéseinek, aki a kelet- és délkelet-

S1 Stephan Hilpisch: Geschichte des benediktinischen Mönchtums. 
Freiburg, i. Br. 1929. 155—162. 1., Zimmermann, i. m. I. 180—181. 1. 
A Regula-idézet 73. és 1. fej.

** Schmitz, i. m. 134., 142. 1.
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európai missziót állandóan szorgalmazta. A császár ezen egy
házpolitikai törekvései szintén nem voltak érdektelenek. A né
met egyház hatáskörének terjeszkedésétől a birodalam hatal
mának növekedését is remélte. A császár terveit megértette és 
helyeselte a passaui püspök, Piligrim is, aki attól fogva, hogy
971- ben elfoglalta püspöki székét, sokat foglalkozott a magyar 
misszió gondolatával. Az volt az elgondolása, hogy az irányí
tása alatt megtérítendő magyar területek egyházi szervezését 
magára bízatja; püspökségét érseki rangra emelteti s kiter
jeszti joghatóságát a magyar területekre. Hogy Piligrim már
972- ben megindította-e a magyar hittérítés munkáját, nem tud
juk. Géza követei azonban 973 elején már tényleg jelentették 
uralkodójuk szándékát a császárnak. Nagy Ottó ugyan még 
abban az évben meghalt, de fia, II. Ottó is felkarolta a magyar 
misszió gondolatát. A követendő eljárásmód részletesebb meg
tárgyalása céljából küldötte Brúnó verdeni püspököt a magyar 
fejedelmi udvarba. A császárnak ez alkalommal Piligrimhez 
intézett leveléből tudjuk, hogy ismerte a passaui püspök terveit 
és azokat igyekezett is támogatni. Hogy a követség miként 
végezte el dolgát, nem mondják forrásaink, de Piligrim már 
974-ben azt jelentette a pápának, hogy hithirdetöi szép ered
ménnyel végzik munkájukat. A Magyarországra küldött szer
zeteseit és papjait — viros ex monachis canonicosque pres- 
byteros — az angolokat megtérítő bencések példájának követé
sére buzdította. A hithirdetés munkája azonban csakhamar 
elakadt. Egyik oka ennek az volt, hogy a pápa nem volt haj
landó Piligrimnek az érsekségre vonatkozó óhaját teljesíteni, 
ami által a magyar misszió sokat veszített előtte vonzóerejéből. 
Másrészt viszont már 974-ben kitört a háborúskodás Ottó csá
szár és Henrik bajor herceg között, minek következtében lehe
tetlenné vált az együttműködés a passaui püspök és a magyar 
fejedelem között is. Piligrim ugyanis a császár híve maradt, 
Géza pedig a herceggel állott barátságban.53

Ezzel az Ottó—Piligrim-féle mozgalommal kapcsolatban 
azt kívánjuk megjegyezni, hogy ennek vezetői és eszközlöi I 
nyilván nem voltak a clunyi szellem képviselői. Nagy Ottó 
s felesége, burgundiai Adelhaid, majd II. Ottó is nagy tisz
teletben tartotta Majolus clunyi apátot, a birodalom területén 
mégis csak egy apátságot adtak át neki, a mai Svájc területén 
962-ben alapított Peterlingent.54 A missiót végző bajor papok

« Csóka, i. m. 275—282. 1.
54Hauck, III. 385, Hilpisch, i. m. 170. 1.



és bencések még a régi szellem képviselői voltak, mert a 
regensburgi St. Emmeramba is csak 975-ben vonult be az új 
fegyelem. Attól fogva viszont két évtizeden át, Géza haláláig 
semmit sem hallunk a bajor egyház térítő munkájáról.

Az új szellem megérkezését Szent Adalbert és Szent Ist
ván fellépése jelenti a magyar hittérítés történetében. Előttük 
a keresztény vallás felvételének motiválásában már nem sze
repelt politikai vagy bármi más íöldies vonatkozás. Az ö hit- 
térítésük teljesen belső meggyőződésük követelménye volt. 
kSzent István lelkületének kialakulásában jelentős, tán döntő 
szerepet játszott Szent Adalbert, kinek hatását még mélyí
tették azok a tanítványai, akik csakhamar a magyar egyház- 
szervezet élére kerültek. Ezért kissé részletesebben kell meg
ismerkednünk az ö egyéniségével, hogy lássuk, hogy az milyen 
összetevők erődje gyanánt alakult ki s így milyen szellemi 
áramlatok közvetítőjének tekinthető.

Adalbert atyai ágon a cseh, anyai ágon a bajor hercegi 
családdal állott rokonságban.55 Első nevelését a családi ott
honban nyerte. Hogy milyen szellemben, arra jellemző az, 
hogy már gyermekkorában megtanulta a zsoltárokat. Tanul
mányai folytatására 7972-ben a szláv missziós központba, a 
magdeburgi káptalani iskolába került. Adalbert érsek szere
tettel fogadta az ifjút, akinek már bizonyára akkor nagy sze
repet szántak a cseh nép megtérítésében, illetőleg a cseh egy
házszervezet kiépítésében. Az érsek ezért különös gonddal 
ügyelt fel nevelésére és személyesen is irányította lelki fejlő
dését. Amikor megbérmálta, a saját nevét adta az ifjú Vojteeh- 
nek, akit attól kezdve szintén Adalbertnak neveztek.

Bizonyára nem a véletlen müve volt, hogy érseke halála 
évében (981) hagyta el Magdeburgot s a Krisztus ügyéért való 
buzgósággal eltelve visszatért hazájába. Otthon a néhány évvel 
azelőtt szervezett prágai püspökségre került, 983-bpn pedig 
— a németek és csehek egyetértése folytán — az elhalt püépök 
utóda lett. Adalbert azonban nem erre a prágai püspöki székre 
született. Impulzív egyénisége tele volt lelkesedéssel, jóra való 
buzgósággal, de az emberi gyarlóság iránti érzék hiányzott be
lőle. Az elvtelenséget, a tökéletlen, a fél megoldásokat nem bírta 
elviselni. Egy nép pogány erkölcseit viszont néhány év vagy 
akár évtized alatt is megváltoztatni s azokat kereszténnyé

55 Canaparius és querfurti Szent Brúnó által megírt két életrajza: 
M. G. H. Ss. IV. 581—595., 596—612. 1. — Csóka, i. m. 283—291: 1.
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tenni alig lehet. Efölött érzett elkeseredésében végül is elhagyta 
Prágát s Itálián át a szentföldre indult (988,),. De nem jutott 
túl Monte Cassinón, mert az ottani bencések lebeszélték szán
dékáról. Tőlük távozva találkozott Szent Nílussal, akinek 
rendkívüli egyénisége akkora hatással volt rá, hogy azonnal 
tanítványai közé akart állani. Szent Nílus azonban azt aján
lotta neki, hogy inkább a latin szerzetesekhez csatlakozzék, 
ezért ajánlólevelével barátjához, a római Szent Elek és Bonifác 
kolostor apátjához, Leóhoz küldötte, aki fel is vette szerze
tesei közé.

Adalbertnak az eszményekért lángoló lelkülete itt meg
találta nyugalmát. Felszabadulva a súlyos teher alól, amit szá
mára mások lelki vezetéséért való felelősség jelentett, boldogan 
adta át magát a monasztikus gyakorlatoknak. Lelke az imádság 
és elmélkedés útján akadálytalanul szárnyalhatott Istenhez, 
de az önmegtagadásban is utolérhetetlen volt. Engedelmessége 
és alázatossága mindenkinek például szolgált. Készséggel vál
lalkozott a legközönségesebb munkákra s örült, ha a konyhá
ban víz- és fahordással segédkezhetett, ha társainak bármiben 
szolgálatjára lehetett.56

Adalbert azonban csak néhány évet tölthetett ebben a 
lelkületének annyira megfelelő életformában. Érseke, a mainzi 
Willigis és a cseh herceg ugyanis a pápához fordultak, hogy 
püspöküket visszatérésre bírják. XV. János óhajuknak meg
felelően határozott, és így Adalbert. 992-ben, nehéz szívvel 
ugyan, de mégis búcsút mondott kolostorának. De nem ment 
egyedül. Kieszközölte azt, hogy a Szent Elek éifBonifácból 12' 
szerzetestársát magával vihette, akiket aztán Anasztáz apát 
vezetése alatt székvárosa mellett, Brewnoívban telepített le.57 
Szüksége volt erre a kolostorra, tán nem is annyira azért, hogy 
lelkipásztori munkájában segítségére legyen, hanem sokkal 68

68 Ipse verő omni oboedientia ac humilitate ambuláns inter fratres. 
pedem iunxit obedienciae imperio, tamquam ad epulas, ita ad complectenda 
iussa festinus, et si quis quid praecepit, adeo laetus quo plus vile erat, 
servitium omne libens facit; cuncta humilia diligenti studio in se format, 
ut ad similitudinem Dei propius scandat. . .  Oracionum lectionumque stu- 
diis eo licentius incubât, quo négocia praepedientis seculi nulla ad aurem 
vénérant, nulláé curae vei pericula regendarum animarum vexabant. M. 
G. H. Ss. IV. 588., 602. 1.

57 993-ban XV. János már oklevelet állított ki „Anastasio abbati et 
conventui venerabilis monasterii sanctorum Christi Benedict), Bonifacii 
et Alexii in Brewnow“. Migne, P. L, 137., 847—848. col. V. ö. Erdélyi 
László: A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. I. Budapest, 1902. 
43. 1.



160

inkább azért, hogy az élet küzdelmeiből idöröl-idöre ide visz- 
szavonulhasson s fáradt lelkét annak napsugaras, tiszta lég
körében felüdíthesse. Finoman érző lelke azonban még így 
sem tudta sokáig elviselni az életnek sokszor durva valóságát. 
Egy, az Egyház asylum-jogát megsértő esettel kapcsolatban 
végleg elveszítette türelmét. Kedves udvari papjának, Radlá- 
nak— aki Magdeburgban vele együtt végezte tanulmányait -  
azt mondotta: tudd meg, hogy vagy velem jössz, vagy többet 
engem nem fogsz látni. Bár a több valóságérzékkel rendelkező 
„sapiens“ Radia nem tudta megérteni és helyeselni püspöke 
szándékát, az 994-ben valószínűleg testvérével, Gaudentiusszal 
és Asztrik nevű papjával mégis újra elhagyta Prágát és Róma 
felé indult.

Ennek az útnak volt azonban egy kitérője, ami bennün
ket különösképen érdekel. Akkortájt már erőteljesen jelentke
zett Adalbert lelkében a missziós tudat, melynek gyökerei min
den bizonnyal a magdeburgi tartózkodása idején eredtek meg. 
Ezért vette útját a magyar fejedelmi udvar felé, ahová papjait 
már korábban is elküldötte. A még pogány vagy félkeresztény 
hallgatóság előtt tüzesen hirdette ugyan az evangélium igéit, 
egyik életrajzírója szerint mégis a kereszténységnek csupán 
csak árnyékát sikerült rányomnia a magyarság lelkére.58 Ennél 
jelentősebb sikere volt Adalbertnak az, hogy megismerkedhe
tett az ifjú István trónörökössel. A két nagy lélek társalgásá
nak részleteit nem ismerjük ugyan, de azt tudjuk, hogy a 
püspök még távozása előtt a bérmálás szentségével — c-rismali 
baptismate — megerősítette s a keresztény hit bajnokává avatta 
az ifjú trónörököst.59

A missziós hivatás tudatánál egyelőre azonban még erő
sebb volt a kolostori élet után való vágyakozás. A magyar 
udvarból a Szent Elek és Bonifác apátságba tért vissza. De 
amikor a csehek ismét visszatérését sürgették, Adalbert már 
véglegesen a hithirdetés mellett határozott. A pápától ezért titok
ban felhatalmazást kért arra, hogy ha a csehek nem volnának 
hajlandók feltételeit teljesíteni, akkor a pogány szlávokhoz 
mehessen hittérítőnek.60 Az evangélium hirdetésének vágya 
akkor már teljesen áthatotta lelkületét. Ezt látjuk az ifjú III. 
Ottóval való érintkezéséből is. Az aszketikus vallási szellem 
iránt feltűnően fogékony császár római kolostorában is több-

58 M. G. H. Ss. IV. 60S. 1.
s* U. o. és Legenda S. Stephani regis maior. Emericus Szentpétery: 

Scriptores rerum Hungaricarum, II. Budapest, 1938. 380. 1.
•»M. G. H. Ss. IV. 604-605. 1.
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szőr felkereste Adalbertot, de még több alkalmuk volt ezen 
szent társalgásokra, amikor 996-ban Mainzban találkoztak. 
Beszélgetéseik nem egyszer az éjszakába nyúltak s a császár 
szinte megrendülve hallgatta a püspök belső fűztől izzó sza
vait. Lelkére kötötte Adalbert, hogy el ne bízza magát császári 
méltósága miatt, mert őrá is a halandó emberek közös végzete 
vár. Inkább gondoskodjék örök üdvösségéről, félje az Istent, 
az igazságos Bírót, viselje gondját a szegényeknek, árvák
nak és özvegyeknek s vesse meg a világ hiúságait. 11a módja 
volt rá, hasonló szellemben tanította a császár környeze
tét is.61 Amikor életrajzának ezeket az eleven színekkel meg
rajzolt részleteit olvassuk, lehetetlen a fogékony lelkű magyar 
trónörökössel folytatott beszélgetéseire nem gondolnunk.

Adalbert — a transcendens világnézetnek ez az aszkéta 
képviselője — ellenállhatatlan erővel igyekezett a pogány misz- 
szióba. Lelke mélyén ott égett a vágy a vértanuság után.6-’ Ami
kor célhoz ért, maga köré kívánta gyűjteni kedves híveit, tanít
ványait. A brewnowiak egy része követte hívó szavát, de a 
többiek Anasztáz apát vezetésével időközben már Magyaror
szágra költöztek. Ugyancsak itt volt akkor már Radia is, aki 
azonban most sem volt hajlandó követni püspökének megha
tóan kedves hívását. Munkatársai számára a lengyel területen 
fekvő Meseritzben alapított apátságot, melynek élére Asztrikot 
állította, aki aztán csakhamar az egyébként ismeretlen nevű 
Subottinban püspöki rendet és térítöérseki joghatóságot nyert. 
Adalbert nem sokáig dolgozott a misszióban. A lengyel földről 
a poroszokhoz ment s 997 április 23-án elnyerte a vértanuság 
annyira óhajtott koronáját.63

Áttekintve Szent Adalbert életét és megfigyelve egyéni
ségének vonásait, azt kell mondanunk, hogy egyik legjellegze
tesebb képviselője volt a X. században kialakult aszketikus 
vallásosságnak. Egyénisége természeténél fogva hajlott a hő
sies önmegtagadásra s ezt a hajlamot csak erősítették benne 
azok a benyomások, melyeket Magdeburgban, majd Szent 
Nílus környezetében és a Szent Elek és Bonifác apátságban 
szerzett. Szent Majolus clunyi apáttal való találkozása bizo
nyára kedves emléke maradt lelkének, de lényeges, döntő jelen
tőségűvé nem vált életében.64 Ellenkező esetben ugyanis az

61 U. o. 591—592., 605. 1.
ea Habens de albo martyrio spem vivam, quod in suo peetore ardebat 

desiderium longum. U. o. 605. 1.
«»Csóka, i. m. 288—289. 1.
“ M. G. H. Ss. IV. 495. 1.
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Aventinuson nem az aszkétikus hírű Szent Elek és Bonifác 
apátságban kért volna felvételt, hanem az ugyanott lévő elunyi 
fegyelmü és liturgikus irányzatú Szűz Mária kolostorban. De 
élete utolsó szakasza és halála is azt igazolja, hogy Szent 
Adalbert az önmegtagadás hőse volt.

Ebben a sajátosan aszkéta életben s annak a vértanuság- 
gal való megdicsöitésében állott Szent Adalbert egyéniségének 
rendkívül nagy hatása. III. Ottó már 1000-Ьзп elzarándokolt 
gnézeni sírjához;65 Szent István az ö tiszteletére szenteltette 
székhelye bazilikáját. Querfurti Szent Brúnó nemcsak megírta 
Szent Adalbert életét, hanem azt utánozni is akarta. Hozzá ha
sonlóan ö is a magdeburgi iskolából került ki s később a Szent 
Elek és Bonifác szerzetese lett. De a hithirdetésben és vértanú- 
halálban is követni kívánta eszményképét. Azért a magdeburgi 
érsekkel püspökké szenteltette magát és 1003 táján a „fekete 
magyarok“ megtérítésére indult. Mivel azonban ez a munka 
kevés sikerrel kecsegtette, eltávozott, majd néhány év múlva a 
besenyőkhöz igyekezett, s eközben tán egy évig is Magyaror
szágon tartózkodott. Végül ö is elért a poroszokhoz s ö is 
részesülhetett a vértanúhalál dicsőségében.86

Adalbertnak Magyarországra telepedett tanítványai eny- 
nyire ugyan nem tudták követni mesterük saslelkü szárnya
lását, de hódoló tisztelettel tekintettek fel rá, mint az aszkéta 
élet hősére, a „divinus heros“-ra. Brúnó jegyezte fel életrajzá
ban, hogy Radia — akivel ö Szent István udvarában találko
zott s akitől értékes adatokat szerzett munkája számára — 
életében bizony inkább kitért Adalbert elöl, mert felfogását és 
eljárását szertelennek tartotta; dicső halála után azonban meg
változtatta véleményét s azóta már csak a lelkesedés hangján 
szólt róla.67 Hasonló volt Asztrik  viszonya is Adalberthoz. 
Kezdetben ö sem tudta megérteni, nem bírta alávetni magát 
mestere irányításának. Már el akarta hagyni, de amikor se
hogy sem tudott kijutni az általa egyébként jól ismert város
ból — Rómából-e vagy Prágából, nem tudjuk —, s ebben Isten 
intését látta, akkor visszatért hozzá s azóta hűséges, odaadó 
követője lett.68 Anasztázról ugyan semmit sem jegyeztek fel

“ U. о. XV. 708. 1.
86 M. G. H. Ss. III, 833—834; XV. 726. 1. Zimmermann, i. m. III, 182— 

183. 1. Galla i. m. 70—73. 1.
67 Ut enim hódié audis ipsum dicentem, quem nune, sicut sitiens 

aquam frigidam, totis visceribus flagrat et amat, ardea scandentem tune 
semper fugiebat. M. G. H. Ss. IV. 607. 1.

68 U. o. 604. 1.
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forrásaink, de mégis biztosra vehetjük, hogy különös ragasz
kodással viseltetett Adalberthoz, azért állította öt a brewnowi 
apátság élére.

ők voltak Szent Adalbert környezetének azok a névsze- 
rint is ismert tagjai, akik hozzánk érkeztek s a magyar szer
zetesség és egyház megalapozásában irányítólag hatottak. 
Nálunk Radia is csakhamar bencés ruhát öltött s Brúnó érte
sülése szerint igen rendes — pulcher et bonus — szerzetes 
lett.69 Anasztáz a pannonhalmi, Asztrik a pécsváradi apátsá
got szervezte meg.70 Ezen, korban és rangban is első kolos
torok szelleme természetszerűleg nem lehetett más, mint 
amit a Szent Elek és Bonifác falai közt szívtak magukba s 
ami a Regula lehető hű követésén alapult. A monasztikus gya
korlatokhoz azonban itt szükségképen társult a hitterjesztés 
munkája is.71 Hogy clunyi kapcsolatok itt mennyire nem lát
szottak szerepet, az abból is világosan kitűnik, hogy bár Szent , 
István Pannonhalmának ugyanazokat a kiváltságokat biztosí
totta, mint aquitaniai Vilmos Clunynek — az apátválasztás 
szabadságát és a szentszék közvetlen joghatóságát — : Pan
nonhalma mégsem Clunyvel, hanem a bencés ösmonostorral, 
Monte Cassinóval lett jogközös.72

Szent Adalbert tanítványain kívül természetesen más 
világi papok és bencések is jöttek Magyarországra. Ha vala
hol, hát ezen a téren érvényesítette Szent István a napjainkban 
annyit taglalt elvét, mely szerint „az egynyelvű és egyszokású 
ország gyönge és törékeny“. Forrásaink szinte egyöntetűen 
hangsúlyozzák hogy a király követei és levelei útján minden
felé hirdette, hogy örömmel látja országában a kereszténység 
apostolait s megfelelően fog róluk gondoskodni. De munkatár
sainak is megparancsolta, hogy szívesen fogadják az érkező 
egyháziakat, a kiválóbbakat pedig küldjék őhozzá.73

A legtöbb pap és szerzetes Gizellával kötött házassága

e»U. o. 607. 1.
70 Erdélyi i. m. I. 589., Szentpétery, i. m. II. 382—383. 1.
71 Astricus pater cum suis discipulis advenit, quorum unus, Boni- 

fatius nomine. . .  dum a beato rege causa predicationis in inferiores 
Ungarie partes esset missus. . .  Inter prefatos verő monachos erant sep- 
tem viri literati et Ungarica lingua interprètes expediti. . .  qui etiam per 
se populo verbum Dei predicabant. Szentpétery, i. m. II. 382., 494. 1.

72 Talem concessimus libertatém, qualem detinet monasterium sancti 
Benedicti in monte Cassino — olvassuk a pannonhalmi alapítólevélben. 
Erdélyi, i.m. I. 589. 1.

75 L. Szent Zoerard András, Szent István, Szent Gellért életrajzát. 
Szentpétery, i. m. II. 357., 382., 486. 1.
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(996) óta bizonyára Bajorországból érkezett hozzánk. Ennek 
a folyamatnak a részleteit ugyan nem ismerjük, de azért mégis 
nem egy tényre tudunk rámutatni, mely Szent István bencés 
kapcsolatainak az irányát határozottan mutatja. Az idegen 
földre érkezett királyné kíséretében bizonyára volt nem egy 
regensburgi bencés is, hisz a Wolfgang nevelte Gizella koráb
ban maga is szerzetesi életre készült. A regensburgi bencés 
kapcsolatok fennállását azonban kifejezetten is bizonyítja az 
az Arnold, aki apátja megbízásából a század 20-as éveiben St. 
Emmeramból Esztergomba érkezett s 6 hetet töltött a bencés 
Anasztáz érsek udvarában. Ezen idő alatt a káptalan szerzetes
és kanonoktagjait előkészítette Szent Emmeram megünneplé
sére, akinek akkortájt készítette az újabb életrajzát.74 A ba- 
konybéli apátság alapítását a niederaltaichi Szent Günther 
eszközölte ki Szent Istvánnál 1018-ban. Ez a remetehajlamú 
bencés ismerte fel Bakonybél alkalmasságát a világtól elvo
nuló szerzetesi élet számára. Az új apátság védöszentje 
ugyanaz a Szent Móric lett, aki Niederaltaich patrónusa is volt, 
és akinek oltára előtt Günther letette fogadalmát75 A ba jor kap
csolatokra vonatkozólag meg kell említenünk még azt is, hogy 
Istvánt és Gizellát a salzburgi és a tegernseei apátság is be
vette „confraternitas“-ába, lelki közösségébe, ami bizonyára 
szorosabb, személyi természetű összeköttetés eredménye volt.76 
Származási helyüket ugyan nem ismerjük, de bizonyára 
német apátságokból jöttek hozzánk azok a Walter, Ulrik, Ta- 
sziló, Konrád, Albert nevű bencések, akik a Tiszavidék meg
térítésénél közreműködtek.

Hogy a missziós hagyományokkal rendelkező magdeburgi 
bencéseknek volt-e része a magyar hittérítés munká jában, biz
tosan nem állíthatjuk, de nem tartjuk lehetetlennek. Ott szen
telték ugyanis püspökké — mint már említettük — querfurti 
Brúnót, aki onnét a magyar misszióba indult. A magdeburgi — 
magyar kapcsolatokra érdekes adatként hivatkozhatunk arra 
is, amely szerint a St. Moritz apátságnak volt egy Antal nevű 
magyar szerzetese is.77

Ezek után azt kérdezhetjük, hogy minő szellemet közve 
títettek hozzánk ezek a bajor s általában a német bencések? 78

78 M. G. H. Ss. IV. 547. 1. V. ö. Századok, 1892. 207—209. 1.
75 Szentpétery, i. m. II. 388., M. G. H. Ss. XI., 201—202. 1.
78 M. G. H. Neer. II. 46; III. 149. Közölte Balogh Albin: Szent István 

egyházi kapcsolatai Csehországgal, Németországgal, Franciaországgal és 
Belgiummal. Szent István-Emlékkönyv, I. 456. 1.

77 M. G. H. Ss. XV. 736—737. 1. Közölte Balogh, i. m. 455. 1.
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A föntebbiekben rámutattunk arra, hogy Szent Wolfgang fára
dozása következtében miként vonult be a X. század utolsó 
negyedében a bajor kolostorokba az az aszketikus színezetű 
reguláris szellem, melynek forrása a trieri St. Maximinus, ille
tőleg Gorze volt s amelynek fenntartásáról a XI. század elején 
Niederaltaich mellett Tegernseeben is Szent Gotthárd gondos
kodott.78 Ennek következtében hozzánk sem közvetíthettek más 
életformát, mint azt, amelyik az „óra et tábora“ jeligéje alap
ján törekedett Isten dicsőségének, saját megszentelésüknek s 
a magyarok megtérítésének munkálására.

A magyar egyházalapítás vezető egyéniségei között még 
Szent Gellérttel kell foglalkoznunk.79 Gyermekkora óta a velen
cei S. Giorgio apátságban nevelkedett, melyben alapításától, 1 
982-töl fogva a reguláris szerzetesi szellem élt ugyan, de nem 
tartozott a clunyi fegyelemhez. Am Gellért élete sem mutatott 
semmi különösebb hasonlóságot a „clunyi szokások“-kal, sőt 
azoktól erősen el is tért. Ezt láthatjuk abból, hogy a szokásos 
kolostori tanulmányok elvégzése után Gellértet egyik társával 
a bolognai főiskolába küldték, hogy ott a világi tudományok
ban is tökéletesítse ismereteit. Az ötévi tanulmányi idő eltel
tével visszatért kolostorába, ahol társai hamarosan apáttá vá
lasztották a példás életű Gellértet. Lelkületét azonban nem 
elégítette ki ez a monasztikus élet. ő  többre, nagyobb önmegta
gadást kívánó életre vágyott, melyben majd lelke is akadály- 
talanabbul szárnyalhat. így bontakozott ki előtte a remeteélet 
eszméje, melynek megvalósulását egyébként a közelben ta
pasztalhatta, hisz Velence mellett volt annak középpontja. De 
mégsem ezt választotta, hanem a tudós Szent Jeromos példá
jára a szentföldre kívánkozott és ö is könyveibe elmélyedve . 
Betlehemben szeretett volna remetéskedni. Ezért lemondott 
apátságáról, összeszedte könyveit, kéziratait s megindult kitű
zött célja felé.

A Gondviselés azonban másként határozott. A vihar a 
dalmát partokra sodorta s ott találkozott régi barátjával, Ka
sina szentmártoni apáttal, aki aztán meggyőzte arról, hogy 
Istennek kedvesebb és szerzeteshez méltóbb dolgot művel 
akkor, ha ő is a magyar hithirdetés szolgálatára szenteli tehet
ségét. így került Gellért a pécsi püspökhöz, majd a király elé, 
aki megismerve mélységes vallásosságát és kiváló tudomá
nyos készültségét, rábízta fiának, Imre hercegnek a nevelé-

78 M. G. H. Ss. XI. 178. 1.
79 Életrajzát 1. Szentpétery, i. m. II. 480—506. 1.
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sét.80 A királyi udvarban eltöltött életének részleteit nem ismer
jük ugyan, de azt már feljegyezte életrajzírója, hogy mihelyt 

’megoldotta ezt a feladatát, régi vágyát követte s a bakonyi 
remeteségbe vonult. Ha mástól nem, Szent Günthertöl bizonyo
san sokat hallott az akkortájt alapított bakonybéli apátságról, 
tudott annak zúgó tölgyeseiről, csobogó patakjáról s meredek 
szikláiról. így  könnyen megbarátkozhatott azzal a cserével, 
melyet Betlehem helyett Bakonybél jelentett számára. Mint 
Romuáld és tanítványai is tették, az apátság közelében építette 
fel szegényes remetelakát, ahol böjtöléssel és virrasztással 
gyötörte testét, imádsággal, elmélkedéssel és tudományos fog
lalkozással táplálta lelkét.81 Hét évet töltött Gellért ebben a 
boldog magányban, melynek aztán István király azon rendel
kezése vetett véget, mely öt a Tiszavidék magyarságának meg
térítésére és a marosvári püspökség megszervezésére kül
dötte.

A remeteélet ismerős volt tehát már a kereszténység kez
detén hazánkban. Ezt élte Szent Gellért, s ennek eszméjét ter- 

I jesztette- Szent Zoerard András is.82 Zoerardot István király 
jó híre vonzotta Lengyelországból hozzánk, hogy itt éljen 
bűnbánó és önsanyargató életet. A zoborhegyi Fülöp apáttól 
kapta meg András nevével együtt a bencés ruhát s az Ö kolos
tora közelében valósította meg a keleti remeték zord aszkézi- 
sét.83 így pl. nagyböjti táplálkozása — Zozimos apát 40 dato
lyája mintájára — 40 dióból állott, éjszakai pihenése pedig 
valóságos kínszenvedés volt. Egy tölgyfatönkön egyenesen 
ülve töltötte az éjszakát. Ülőhelye támláit ugyanis úgy készí
tette el hegyes nádszálakból, hogy azok bármilyen mozdulás
nál testébe fúródhattak. Fejére aztán fakoronát készített s 
erre úgy függesztett fel négy követ, hogy azok fejének min
den fordításánál megütötték. Zoerard Andrásnak az Isten 
szeretetéért vállalt önmegtagadó élete nagy hatást gyakorolt

80 U. o. 482—485. 1. Nunquara enim legimus aliquem monachum clau- 
stralem pro huiusmodi negotio Jerosoliman quesivisse, exceptis dumtaxat 
gyrovagis — mondotta a szokatlan terv hallatára Easina.

81. . .  tumultum populi fugiens heremum petiit, que vulgo Beel 
vocatur, ubi continuis septem annis ieiuniis et orationibus et vigiliarum 
exercitiis deditus, immobilis remansit, edificans sivi cellám, in qua dicta- 
bat libros, quos propria manu scribebat. Szentpétery, i. m. II. 488—489. 1.

82 Életrajzát a pannonhalmi boldog Mór irta meg pécsi püspök korá
ban. Szentpétery, i. m. II. 357—361. 1.

88 A Philippo abbate . . .  habitu accepto et Andreas nominatus, eremi- 
ticam vitám agere statuit. Ibique verő quanta contritione cordis et cor
poris maceratione affligeret. . .  literis commendare decrevi. U. o. 357. 1.
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kortársaira. Halála után Benedek vette át helyét s élete végéig 
ö is kitartott remeteségében. Hírük eljutott Pannonhalmára is 
— hol Benedek többször is megfordult — s ott is bámuló tisz
telettel adóztak az aszkézis hősének.

A Szent István-kori bencés kapcsolatok tárgyalásánál 
végül szólnunk kell még Clunyről is. István király több oldal
ról is szerzett értesüléseket Cluny létezéséről, szelleméről és 
szentéletü apátjairól. így  először is Gizella királyné révén, 
akinek anyja burgundiai származású volt s onnét hozta 
magával a híres apátság tiszteletét.84 Bizonyára hallott róla 
aztán attól a Bonipert pécsi püspöktől is, aki barátságos vi
szonyban volt azzal a kiváló tudós Fulbert chartresi püspök
kel, aki viszont Szent Odiló clunyi apát legnagyobb tisztelői 
közé tartozott.85 * A keresztény világ érintkezését akkortájt 
azonban leginkább a zarándokok közvetítették. Szent István
ról pedig már egyik kortársa — Rodnlphus dijoni bencés — 
feljegyezte, hogy akik Itáliából és Galliából az Ür sírjához, 
Jeruzsálembe igyekeztek, azok az ö uralomraj utása óta a 
korábban szokásos tengeri út helyett szinte valamennyien 
Magyarországon át mentek. A magyar király ugyanis test
vérként fogadta őket s még ajándékokkal is kedveskedett ne
kik.88 így tette meg szentföldi útját két ízben is (1026, 1035) 
az a Szent Richárd verduni apát, aki fiatal korában maga is 
járt Clunyben s azzal rokon szellemben szervezte meg lotha,- 
ringiai kolostorait. í'eljegyezték, hogy a magyar király tisz
telettel fogadta az apátot és társait s megajándékozva bocsá
totta őket útjukra.87 Hogy Szent István viszont részletes érte
süléseket szerzett Richárdtól a francia egyházi és kolostori 
viszonyokról, az igen természetes.

Ezek alapján könnyen érthető, hogy Szent István köz
vetlenül is érintkezésbe óhajtott lépni Szent Odilóval. Az apát 
ránk maradt leveléből tudjuk, hogy örömmel vette ezt, hisz 
a szentföldi zarándokoktól ö is csak a legjobb híreket hallotta 
a magyar királyról.88 Az ajándékokat vivő királyi követek 
ereklyéket kértek tőle s még valami más, s clunyieket érintő 
dologban is igyekeztek eljárni. Hogy a követek és a velük jött

84 Hóman Bálint: X. és XI. századi történeti elemek a Niebelung- 
énekben. Egyet. Philol. Közlöny, 1923. 48—49. 1.

85 Fulbert Boniperthez ir t levelét 1. Migne, P. L. 141., 189—190. col.
88 Gombos, i. m. III. 2064. 1.
87 Gombos, i. m. I. 16—17; II. 1202. 1.
88 A levél kiadását 1. Király Ilona: Szent Márton magyar király 

legendája. Budapest, 1929. 7—9. 1.



168

M. clunyi bencés ez utóbbival — quae circa nos et omnes 
nostros conveniat — kapcsolatban milyen választ hoztak a 
királynak, nem tudjuk. A követség után készített levelében 
Odiló apát már csak utalt rá s jelezte, hogy az ereklyékre 
vonatkozólag némileg teljesíthette a király óhaját. A meg nem 
nevezett üggyel kapcsolatban gondolhatunk arra, hogy a ki
rály néhány szerzetest kért Clunyböl, akik számára épúgy 
hajlandó lett volna apátságot alapítani, mint ahogyan azt 
megtette Pannonhalma, Pécsvárad és Bakonybél esetében 
Anasztázzal, Asztrikkal és Güntherrel. Ez a terve azonban 
épúgy nem sikerült, mint ahogyan nem teljesült a Monte Cas- 
sinóra vonatkozó kívánsága sem. A bencés ösmonostort 
ugyanis nemcsak Odiló apát, hanem István király is különös 
tiszteletben tartotta s örült volna, ha Monte Cassino szelle
mét is átplántálhatta volna egy apátság révén a fiatal magyar 
egyházba. A cassinóiak megértéssel fogadták ugyan tervét, 
de mire a kolostoralapításra küldött két bencés megérkezett 
Magyarországra, Szent István meghalt, utóda pedig megaján
dékozva visszaküldte őket hazájukba.89

Mindezek alapján azt kell mondanunk, hogy Szent Ist
ván ismerte és nagyrabecsülte a clunyi szellemet s örült 
volna, ha az — ha nem kizárólagosan is — hazánkban is 
otthonra talált volna. Valószínűleg azonban nem rajta mú
lott, hogy nem alakult az ö korában Magyarországon egyet
len olyan apátság sem, mely ezt a kolostori szellemet intéz
ményesen ápolta, terjesztette s így az ö személyétől függet
lenül is maradandóvá tette volna.

Szent Adalbert, illetőleg tanítványai, aztán a német, fő
leg bajor szerzetesek s végül a reirfeteszellem képviselői — 
Szent Gellért és Zoerard András — voltak azok, akik meg
vetették a magyar bencés élet alapját. Ezeknek a lelkülete és 
példája hagyományként öröklődött tovább a következő nem
zedékekre. Ez az élet annak az új szellemnek a térfoglalását 
jelentette, mely Szent Benedek regulájának lehető hü követé
sében látta a szerzetesi élet mivoltját. A hittérítő működés 
természetszerűleg csak az első egy-két nemzedék feladata lehe
tett, míg ki nem alakult a rendes egyházi szervezet. A remete

89 Szt. István arra kérte a Monte Cassinoi apátot, „ut de fratribus 
loci huius aliquot sibi ad monasterium in illis partibus ordinandum mit- 
tere non differet“. Leo Marsicanus krónikájának ide vonatkozó részét 
közölte Luttor Ferenc: Szent István egyházi kapcsolatai Rómával, Monte 
Cassinóval, Ravennával, Velencével, Jeruzsálemmel és Bizánccal. Szent 
István-Emlékkönyv, I. 442. 1.
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életeszmény azonban később is éreztette hatását apátságaink
ban. így tudunk a pannonhalmi apátság remeteségeiről, a tiha
nyi, bakonybéli stb. remetékről is.

Szent István korának bencés életéről — sajnos — igen 
kevés részletet őriztek meg forrásaink. Amely adatok azon
ban fennmaradtak számunkra, azok mind fentebbi állításun
kat erősítik. így a pannonhalmiak a kora hajnali órákban 
végezték a Matutinumot, melynek befejezése után — miként 
még Szent Gotthárddal is megtörtént — kissé még folytat
ták pihenésüket. A buzgóbbak azonban a templomban marad
tak és zsoltározás közben várták a virradatot. A reggeli 
Prima után aztán megtartották a „Capitulum“-ot, melyen 
megtörtént a fegyelmi vétségek és hibák bevallása s az értük 
járó elégtétel kiszabása. Gondosan ügyeltek a Regulában elő
írt silentium megtartására. István király sem szépszóval, sem 
fenyegetéssel nem tudta rávenni Mórt annak megszegésére. 
Ugyanöt kezdettől fogva megőrzött szüztisztaságáért részesí
tette Imre herceg a hétszeres csók kitüntetésében. De aláza
tosságának is ragyogó példáját adta a méltatlan bánásmód 
türelmes elviselésével.90

Ez az önmegtagadó, valóban szerzetesi éleieszmény 
azonban nemcsak a kolostorokban volt otthonos. A királyi 
udvarba, érseki vagy püspöki székbe jutó bencések (Radia, 
Anasztáz, Asztrik, Gellért, Mór) magukkal vitték, ott is annak 
képviselői voltak s így széles körökben terjesztették el azt, 
Szent István éjszakának idején is felkereste szegényeit, 
könyörületes alázatosságában még szakálla megtépdesését is 
eltűrte tőlük.91 Meghatóan kedves Mária-tisztelete kora fino
mabb lelkiségének már jellegzetessége. Nemcsak Szent Odó 
és Odiló, hanem Adalbert és Gellért is kitűntek mélységes 
Mária-kultuszukkal. Az ifjú Szent Imre a szerzetesek példá
jára éjjel is elvégezte a zsoltározást. Aszkéta életének leg
ragyogóbb bizonysága mégis az ö szűzi házassága.92

A magyarországi bencés élet alapvetése elkészült Szent 
István korában. A következő nemzedékek ezen az alapon épí
tettek tovább. A hagyomány folytatását biztosították Szent 
Gellért ( f  1046) és boldog Mór ( f  1072), azután azok a szentek

so Szentpétery,. i. m. II. 452—453. 1.
« U. o. 387. 1.
S2 Ipse carnalem generationem, que corruptibilis est, spiritual! 

proposito virginitatis postponens, ieiuniis corpus maceravit, animam 
autem pane verbi Dei saturavit. U. o. 455. 1.
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— Adalbert, Zoerad András, Benedek —, kiknek kultusza 
haláluk után csakhamar belekerült a magyar bencések litur
giájába s így eleven forrásává vált azok szellemének. De itt 
álltak aztán életerős intézményekként a szent királynak azok 
a kolostorai is, melyek —’ főleg Pannonhalma — a későbbi 
századokban is irányítói lettek a bencés lelkiségnek.

Ám ha az alapépítmény változatlan maradt is, a régi 
kövek mellé kerültek újak is, melyek természetszerűleg hoz
tak új színt is a bencés lelkiség épületébe. Tudjuk azt, nogy 
már Szent István uralkodásának a vége felé (1030) megrom
lott a viszony a magyar és német vonatkozásban. Ezzel szem
ben viszont folyton erősödtek azok a szálak, melyek a ma
gyar szellemiséget a franciával és belgával kötötték össze. 
Rámutathatunk itt azokra a liégei (lüttichi) telepesekre, akik 
a XI. század 40-es éveiben azért költöztek Magyarországra, 
mert tudták, hogy itt szíves fogadtatásra és biztos megél
hetésre számíthatnak. Ekkortájt sújtotta Verdunt is az a há
borús csapás, melynek következtében a polgárok kénytelenek 
voltak elhagyni városukat. A székesegyház 24 kanonokja 
Magyarországba jött s innét nem is tért vissza hazájába. 
Hogy Lieduinus bihari püspök is hasonlóképen jutott-e 
hazánkba, nem tudjuk, de azt feljegyezték róla, hogy a szá
zad középén Belgiumban járt rokonai meglátogatására. Való
színűleg északfrancia származású volt az a György kalo
csai érsek, aki IX. Leó pápa követeként működött s 1050-ben 
vele együtt utazott Franciaországban, Burgundiában és 
Lotharingiában. A következő évben Szent Hugó clnnyi apát és 
pápai követ kíséretében járt Magyarországon Jotsald is, aki 
itt találkozott Richárd püspökkel, Szent Odiló kedves tanít
ványával és útitársával. Azt azonban, hogy nálunk volt-e a 
püspöki széke, adatok híján biztosan nem állíthatjuk.93

Épígy hiányoznak közvetlen adataink más bencés vo
natkozásokban is. S mégis, ezek ellenére is igazolhatjuk, 
hogy a XI. század második felében a bencés kapcsolatok is 
kiépültek a francia és belga területek felé. Ezek útját azok 
a liturgikus könyveink mutatják, melyek eredetét a közel
múltban Kniewald Károly és Radó Polikárp világították meg. 
Kutatásai alapján Radó arra az eredményre jutott, hogy a 
„Szelepchényi-kódex“ mintája — mely a vasárnapok és ünne
pek evangéliumi részleteit, perikópáit tartalmazza — Észak- 9

9S Liégeiekre vonatkozólag 1. Gombos, i. m. I. 524; verduniekre II. 
1395; Lieduinusra, II. 969—970; Györgyre, II. 1641; Richárdra, III. 2556. 1.
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Franciaország vagy Belgium valamelyik bencés apátságából ke
rült hozzánk. Valahol az Amiens—Arras—Liège—Maastricht- 
Köln vonalán volt használatban s a 70-es évek előtt dolgozták 
át magyar bencés célokra. így került bele Adalbert s római 
kolostorának védöszentje: Elek és Bonifác, azután az összes, 
akkor már fönnálló magyar apátság patrónusának tisztelete 
is.94 A „Hahóti-kódex“ nevű misekönyv mintája Kniewald 
megállapítása szerint valószínűleg a normandiai Fontenelle 
St. Wandrille apátságából való.95 Onnét jutott a hahóti apát
ságba, ahol a nagy magyar szenttéavatások ideje alatt (1082 
—1088) dolgozták bele a magyar vonatkozásokat. Ez az át
meneti állapot adja ugyanis magyarázatát annak, hogy a 
nagyszombati mindenszentek-litániájában szerepel már Szent 
István, Imre s a zoborhegyi Benedek, de hiányzik még Gel- 
lért; a votivmisék között viszont már az ö ünnepe is megtalál
ható.96 Kniewald állítása szerint ugyanazon vidék (Avranche— 
Rouen) egyik bencés apátságából került Győrbe a század 
vége felé egy szertartáskönyv is, a Hartvick-féle „Agenda 
pontificalis“.97

Ezen megállapítások alapján természetesen újabb kér
dések merülnek fel. Kérdés, hogy ezeknek az északfrancia 
vagy belga könyveknek a magyar apátságokban való meg 
jelenése személyes kapcsolatot is jelentett-e, vagy csupán 
csak szellemit? Adatok híján nehéz ugyan felelni erre a kér-

94 Eadó Polikárp: Hazánk legrégibb liturgikus könyve: a Szelep- 
ehényi-kódex. Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1939. évi IV. szám
ból. 352—415. 1. — „A kódex kétségtelenül bencés szerzetesek használa
tára készült.“ 382. 1. — „Észak-Franciaország, Belgium, Luxemburg és 
Hollandia déli része kódexünk eredetijének hazája.“ 392. 1. — „Anastasius 
és káptalanénak tagjai részben bencések voltak. Itt megvan tehát a kör
nyezet, melynek részére kódexünk készült.“ 400. 1. — „Egyetlen XI. szá
zadi magyar bencés apátságnak védöszentje sem hiányzik a Szelepchényi- 
kódex sanctoraléjában.“ 408. 1. — „A kódex korát 1073 előttre kell ten
nünk anélkül, hogy pontosan megállapíthatnék írásának kezdő időpont
ját, melyet 1000 utánra kell tennünk.“ 412. 1.

95 „A Jlahóti-kódex (zágrábi MR. 126.) mintája a Fontenelle-i Saint 
Wandrille apátságból származik a roueni egyházmegyéből“, — írta Knie- 
wald Károly: A Pray-kódex tartalma, kora, jelentősége. Különlenyomat a 
Magyar Könyvszemle 1939. évi IV. számából. 45. 1.

99 Kniewald Károly (ford. Kühár Flóris) : A „Hahóti-kódex“ — 
zágrábi MR. 126. kézirat — jelentősége a magyarországi liturgia szem 
pontjából. Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1938. évi II. számából. 
6., 7., 16. 1.

97 Kniewald Károly (ford. Kühár Flóris) : Hartwick győri püspök 
Agenda Pontificalis-a. A Szent István Akadémia hittud.-bölcs. oszt. érte
kezései. III. 6. sz. 11., 16. 1.
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(lésre, Kniewald mégis valószínűnek tartja, hogy a hahóti 
apátság első bencései Fontenelleböl jöttek s természetszerűleg 
magukkal hozták szükséges könyveiket is. F eltevésének 
alapja a kódexben szereplő „patris nostri Audoeni': kifeje
zés.98 Ha ugyanis Audoenus roueni püspököt — aki a fonte • 
nellei apátságot alapította s első apátját, Szent Wandrillet 
pappá szentelte — a hahótií^k szándékosan nevezték „atyjuk
nak, akkor bizonyára fontenelleiek voltak azok, akik új hazá
jukban is meg akarták tartani Audoenus hagyományos tisz
teletét.

A másik kérdés az, hogy a francia-belga kapcsolatok 
milyen szellemet közvetítettek a magyar apátságokba és egy
házba? Schmitz szerint a St. Wandrille Szent Odiló idejében a 
clunyi kongregáció tagja volt.99 Ezzel egybehangzóan állította 
Kniewald, hogy a Hahóti-kódexet clunyi szellem hatja át, de 
ezt ö nem eredeztette közvetlenül Clunyböl.140 Mi azonban el 
lentmondást találunk Schmitz és Kniewald felfogása között s 
ennek következtében úgy látjuk, hogy St. Wandrille vagy nem 
tartozott Clunyhez, vagy pedig a Hahóti-kódex és a 
hahóti szerzetesek nem jöttek St. Wandrille-böl. Szent 
Odiló ugyanis már apátsága kezdetén kötelezővé tette 
összes kolostorai számára a halottak emlékezetének ün
nepélyes megtartását s jámbor kezdeményezése elfogadá
sára másokat is buzdított.101 S mi mégis hiába keressük a 
halottak napjának liturgiáját a Hahóti-kódexben.102 Hogy a 
XI. századi clunyi szokások másik jellegzetessége, Szent 
Majolus ünnepe megvolt-e a Hahóti-kódexben, nem tudjuk. 
A Szelepchényi-kódexben azonban a halottak napjával együtt 
hiányzik, pedig Szent Odiló már talán a X. század végén el
rendelte elődje liturgikus tiszteletét s az a „farfai szokásod
ban meg is található.103 Ha tehát el is fogadjuk Kniewald ál-

98 Kniewald: A Hahóti-kódex, 13. 1.
99 Schmitz, i. m. I. 133. 1.
100 Kniewald: A Hahóti-kódex, 13—14. 1.
101 Decretum est etiam a supradicto pâtre domino Odilone. . .  u t . ..  

apud nos agatur íestivo more commemoratio fidelium defuncto- 
rum . . .  ut hoc decretum perpetuum vigorem obtineat, volumus et prae- 
cipimus tarn in hoc loco, quam in cunctis locis ad istum locum pertinenti- 
bus servetur et si aliquis ex ista nostra fideli inventione sumpserit exem- 
plum, particeps omnium bonorum efficiatur bonorum. — Albers, i. m. I. 
133—134. 1.

102 Radó, i. m. 379. 1.
10*Albers, i. m. I. 65—66. 1. — Radó, i. m. 379. 1. — „Jedenfalls nennt 

ihn Papst Gregor V. 998/9 schon sanctus und hat der hl. Odilo bereits die 
Feier seines Festes angeordnet.“ Zimmermann, i. m. II. 173. 1.
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lítását, mely szerint liturgiánkon a XI. század második felében 
bizonyos clunyi hatás érezhető, Cluny közvetlen és Jelentő
sebb befolyását mégsem igazolhatjuk.

Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha a sumogyvári 
apátság alapításának körülményeit kísérjük figyelemmel. 
Szent László épúgy, mint Szent István, tudatosan keresett 
érintkezést a vallásos szellem külföldi középpontjaival. A kö
zépkor egyik leglátogatottabb zarándokhelye a V ili. század 
elején meghalt Szent Egyed sírja volt a délfranciaországi 
Nimes mellett fekvő St. Gilles kolostorban.104 Szent László 
is hallotta Szent Egyed hírét s elhatározta, hogy tiszteletére 
apátságot alapít Somogyváron. Az 1091-ben történt alapítás 
kérdését úgy oldotta meg, hogy Somogyvárt átadta St. Gilles 
apátjának.105 106 Ennek következtében Somogyvár bencései még 
a XII. század folyamán is kizárólag franciák voltak.100 A szer
zetesek St. Gillesnek tettek fogadalmat, az apátok pedig hűsé
get és engedelmességet esküdtek főapájuknak.107

A francia szerzetesek tehát St. Gilles szellemét hozták 
magukkal és az otthon elsajátított életmódot igyekeztek foly
tatni Somogyváron is. St. Gilles s így Somogyvár életformája 
is rokon volt Clunyével. St. Gilles ugyanis a szentszék jog
hatósága alá tartozott és ezen alapon a pápa — úgy látszik 
— a XI. század második felében ott is bevezette a clunyi szo
kásokat.108 Ez azonban nem a szokásos módon történt, ami
nek következtében az apátság elveszítette volna független
ségét, apátját vagy perjelét Clunytöl kapta volna s életmódja 
a clunyi apát ellenőrzése alá került volna.109 A clunyi szoká
sokat nem minden ellenállás nélkül átvevő St. Gilles továbbra 
is megőrizte önállóságát, illetőleg a szentszék közvetlen jog
hatóságát.110 Ennek következtében St. Gilles függvénye, filiája,

104 Zimmermann, i. m. III. 1. 1.
105 Az alapítólevelet kiadta Baumgarten Ferenc: A Saint Gilles-i 

apátság összeköttetései Magyarországgal. Századok, 1906. 389—411. 1., 403 
—406. 1.

106 Gombos, i. m. I. 27. 1.
107 A somogyvári bencések fogadalmának s az anyamonostor iránt 

köteles hűségesküjének szövegét kiadta Baumgarten, i. m. 406—407. 1.
108 Schmitz, i. m. I. 144. 1.
108 U. o. 138. 1.
110 U. o. 142. 1. — „Paschalis episcopus . . .  Hugoni abbati monasterii 

S. Aegidii. . .  Hanc nimirum oblationem (Szent László adományát)... 
nos. . .  firmamus, cui (pápának) vestrum Flavianae vallis coenobium ab 
eodem S. Aegidio in salarium datum agnoscitur.“ — írta 1106-ban a pápa. 
Migne, P. L. 163., 198. col.
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Somogyvár sem tartozott a szorosabb értelemben vett clunyi 
apátságok közé, nem volt tagja a clunyi kongregációnak. 
Somogyvár — alapítólevele szerint — St. Gillestöl függő 
olyan királyi apátság volt, melynek anyagi ügyeire a ki
rály, fegyelmi és lelki dolgaira pedig a püspök, illetőleg az 
esztergomi érsek ügyelt fel.111 Hogy ezek a francia szerzete
sek minő formában tartották meg a clunyi szokásokat, ter
jesztették-e azokat hazánkban, avagy ők is áthasonultak-e 
a magyar bencések monasztikus életmódjához, ezek oly kér
dések, melyekre adatok híján feleletet nem adhatunk.

A St. Gillesi kapcsolaton kívül Szent Lászlónak még 
egy kezdeményezéséről kell megemlékeznünk. Miként Szent 
István, ö is felkereste levelével a Monte Cassinói apátot s 
kérte, hogy kolostoralapításra küldjön néhány szerzetest 
Magyarországra. ígérte, hogy Monte Cassinót St. Gilleshez 
hasonlóan fogja jótéteményeiben részesíteni.112 Hogy érdek
lődésére milyen feleletet kapott, nem tudjuk. De biztosra 
vehetjük, hogy a válasz kitérő volt, mert nincs tudomásunk 
arról, hogy a bencés ösmonostor valaha is alapított volna 
apátságot Magyarországon.

Szent László ezen kísérletével záródott királyainknak 
az a nemes igyekezete, mely oly készségesen épített otthont 
Szent Benedek fiai s a megújhodott vallásos szellem számára.

* * *
A XI. század bencés apátságaira vonatkozó adatainkat 

áttekintettük s igyekeztünk kapcsolatba hozni azokat a meg
felelő külföldi jelenségekkel. Kerestük a X. század vallás- 
erkölcsi áramlatainak forrásait, irányait s azoknak Magyar- 
országra való érkezését. Kutatásaink eredményeként úgy lát-

111 Szt. László „ea conditione et tam perpetuo iure libertatis supra- 
dictam fundavit ecclesiam, ut post Deum et sanctos eius, in quorum honore 
dedicata est, eiusdem ecclesie abbas ipsum solum (se. regem) audiat, 
soli inclinet, ipsum in omnibus necessitatibus tutorem et iudicem suarum 
rerum tantummodo cognoscat, salvo episcopali iure“. Baumgarten, i. m. 
404. 1.

111 Fraknói Vilmos: Szent László levele 1091-ben a cassinói apáthoz. 
Értekezések a történelmi tudományok köréből: XIX. köt. 8. sz. 1901. „...sicut 
sancti Egidii congregationi me litteris meis commisi, sic tibi, item sancti 
Benedicti conventui. . .  per has litteras et per capellanos meos. . .  com- 
mendo. Scias eciam me sancti Egidii abbati plurima in terra Ungarie 
prestitisse bénéficia, quod sit tibi imago futuri beneficii, si quandoque mo 
per legatos tuos exquisiveris. . .  credo te quosdam de tuis, quibus placita 
nostra suggeremus, ad me missurum, quod expecto.“ U. o. 4. 1.



175

juk, hogy tarthatatlan az a felfogás, mely a clunyi szellem
nek Magyarországon való uralmát állítja. Tévesnek tartjuk 
azt a bevezetőben idézett feltevést, mely szerint „clunyi beállí
tottságú mindenekelőtt a magyar egyház“. Nem tudtunk 
ugyanis megnevezni a magyar egyház megalapozásában sze
repet vivő bencés szerzetest vagy apátot, aki a clunyi szel
lem neveltje, eszméjének hordozója lett volna s nem tudtunk 
rámutatni kolostorra, mely közvetlen kapcsolatban állott 
volna Clunyvel. Ily körülmények között pedig nem lehet 
elképzelni, hogy kitől, mi módon kaphatta volna a magyar 
egyház clunyi szellemű beállítottságát. Tévesnek tartjuk to
vábbá azt az állítást is, hogy „a magyar egyház Cluny szelle
mében kapott szervezetet Szent István korában“, minek kö
vetkeztében „az episzkopális szervezet élére mindenütt szer
zetesek kerülnek“. Egyrészt ugyanis az a jelenség, hogy az 
episzkopális szervezet élére szerzetesek kerülnek, mindenütt 
tapasztalható, ahol szerzetesek végezték a hittérítést és az egy
házszervezést, pl. az íreknél s az angolszászoknál is; más
részt pedig ezzel a munkakörrel éppen a clunyiek nem fog
lalkoztak különösképen. Hasonlóképen nem mutatja a 
clunyi szellemben történt magyar egyházszervezést az a kö
rülmény sem, hogy „a kolostorok alapításában mindenütt füg
getlenségük lehető fenntartásának szempontja érvényesül“. 
Sőt az éppen az ellenkezőt bizonyítja. A clunyi apátok a püs
pöki és világi befolyással szemben biztosították ugyan a ma
guk és kongregációjuk függetlenségét, de a clunyi szokáso
kat átvevő apátságok önállóságát a legtöbb esetben megszün
tették. Ezt úgy érték el, hogy fenntartották maguknak az apát 
vagy perjel kinevezésének, továbbá a kolostor látogatásának s 
a fegyelem ellenőrzésének a jogát. Ezzel szemben a magyar 
apátságok egymástól függetlenek voltak ugyan, de nagyon is 
alá voltak vetve a püspöki joghatóságnak. Az I. esztergomi 
és a szabolcsi zsinat határozatai azt mondják, hogy az apá
tok régi hagyományok alapján maradjanak meg megyéspüs
pökük irányítása alatt.113 Ha az apát messzebb távozik vagy 
a királyhoz megy, azt köteles bejelenteni a püspökének. Peres 
ügyében első fokon püspöke illetékes, aki egyébként a neki

lls Erdélyi László: Az egyházfegyelem fejlődése alapján meggyő
zően bizonyította, hogy az I. esztergomi zsinat megelőzte a szabolcsit, így 
tehát az is Szent László korában volt: Magyarország törvényei Szent 
Istvántól Mohácsig. Szeged, 1942. 47. 1.
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tetsző kíséretével évenként többször is meglátogatja egyház- 
megyéje apátságait s ellenőrzi azok reguláris életét.114

A mi felfogásunk szerint a clunyi szellem nem volt 
ugyan ismeretlen a XI. századi Magyarországon, de jelen
tősebb hatás kifejtésére nem nyílt alkalma. A magyar egyház 
annak a megújhodott vallás-erkölcsi szellemnek köszönheti 
lelkiségét és szervezetét, mely Gorzeból áradt ki s a német
bajor egyház közvetítésével jutott hazánkba, ahol szerencsés 
egységbe olvadt az itáliai aszketikus mozgalom eszméivel.
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114 Abbates secundum décréta Patrum in procuratione episcoporum 
suorum, in cuius territorio sunt, humiliter permaneant et non semel in 
anno, séd semper monasteria eorum episcopi visitent, regulariter vitám 
et conversationem fratrum discutiant. Szabolcsi zsinat, c. 21. L. még u. o. 
c. 25. és I. esztergomi zsinat, c. 25, 37. Péterffy: Sacra Concila, I. Vien- 
nae, 1742.



Degré Alajos:

Földesúri jogok a jobbágyok házas
ságkötése körül.

A jogi népszokások gyűjtése során több községben talál
koztunk egy szokással, amely ritkábban él még, de több helyütt 
emlékeznek rá, mint néhány évtizeddel ezelőtt megszűnt szo
kásra. Eszerint, ha a falubeli leány idegen faluba megy férj
hez, az egyházi esküvő után az új házasok előtt bezárják a 
templom kapuját1 vagy a községből elhajtó kocsik előtt szalma
kötelet húznak az utcán keresztbe és mindaddig nem bocsátják 
el őket, amíg a vőlegény ki nem váltja a menyasszonyt.2 
A vőlegény által fizetett váltság a harangozóé, illetve, ha az 
utcát zárják el előttük, a falubeli legényeké. A váltságdíj néhol 
határozott összegben van megállapítva, vagy a vőlegény tet
szésére van bízva,3 máshol szabad alku tárgya és ilyenkor a 
férjhez menő leány, illetve atyjának vagyoni állásához iga
zodik.4

Ezt a szokást némely faluban általánosították és minden esküvő pár 
előtt becsukták a templomkaput5 vagy a templomból hazaigyekvő pár előtt 
elzárták az utat, váltságot követelve borban, kalácsban stb.e Ez az átalakí
tott szokás már csupán mélyebb értelem nélküli játék, amely nyilvánvalóan

1A szabolcsmegyei Vasmegyeren. Dr. Kulcsár József min. titkár 
szíves közlése.

! Vághosszúfalun (Izsói Mária jelentése 21.131/1942. I. M. szám), 
Kapuváron (Szabó János telekkönywezető jelentése 76.356/1941. I. M. sz.), 
Tósokberénden (Dobos László betétszerk. bíró jelentése 36.974/1941. I. M. 
sz.), a hontmegyei Egeg-en (Fischer János telekkönyvvezető jelentése 
62.404/1941. I. M. sz.), a zalamegyei Tormaföldén (15.560/1941. I. M. sz.), 
a vasmegyei Felsőőrön (Németh Pál betétszerk. bíró szíves közlése). Némi 
nyomok vannak erre a veszprémmegyei Bársonyoson (Quirico Pál betét
szerk. bíró jelentése 2452/1942. I. M. sz.) és a szabolcsmegyei Tarcalon 
(Kulcsár József min. titkár szíves közlése).

8 Pl. Vasmegyeren 2 P jár a harangozónak (Kulcsár József min. 
titkár szíves közlése).

4 Alkusznak pl. Tósokberéndben, ahol néhány évvel ezelőtt a vőlegény 
60 P-t fizetett egy 50 holdas gazda leányáért. Hasonló a vasvármegyei 
Felsőőrön (Németh Pál betétszerk. bíró szíves közlése).

5 Etnographia IX. évf. (1898) 132. 1. Balogh közlése a Cserhát
vidékéről. '

8 Németprónán és Hajduhadházon (Etnographia V. évf. 1894, VIII. 
évf. 1897.)

Regnum. 12
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akkor alakult ki, amikor már a falun kívülre férjhezmenő leány kiváltásának 
sem volt jogi jelentősége. Hogy ez a kiváltás az utóbbi időben mennyire 
játékká vált, azt mutatja, hogy még arra is volt eset, hogy ahol mindkét 
házasuló fél egy faluba való volt, de a faluban nem volt anyakönyvvezető, a 
körjegyzőség székhelyéről a polgári házasságkötés után visszaérkező háza- 
sulók előtt zárták el az utat és így a községbe való visszajövetelüket aka
dályozták meg.7

Tagányi e szokás keletkezését két alapon is kereste.8 
Egyik a közületen kívül való (exogam) házasság tilalma, 
amire számos nép ősi jogában akad adat. Ebben az esetben 
a kiváltás egy ősrégi szabály maradványa volna. Másik pedig 
az a középkorban sok helyütt előforduló földesúri jog, hogy 
a földesúr megakadályozhatja azt, hogy jobbágyai leányai 
olyan személyhez menjenek férjhez, aki más úrnak szolgál.

Feltűnő, hogy a menyasszonykiváltás szokását a fent fel
sorolt adatok szerint kizárólag néhány 1848 előtti jobbágy- 
faluból alakult községben ismerik. Az exogam házasság tilal
máról inkább nemesi vagy szabad kerületbeli községekből van
nak adatok, ott azonban a tilalomnak az a szankciója, hogy a 
tilalomsértö legényt a leány falujabeli vagy utcájabeli legé
nyek megverik, esetleg meg is ölik.9 Ez ellen az idegen legény 
védekezhet erőszakkal, de az nem szokás, hogy a magukat 
jogukban sértve érző legényektől kiváltsa az általa kiválasz
tott leányt.

Ehhez járul talán az is, hogy népünk a teljesen értelmét vesztett szó 
kásokat, amelyeknek valamely földöntúli szimbolikus erőt nem tulajdonít, 
ritkán őrzi meg két emberöltőnél hosszabb ideig. így a hitbér (móring) adása 
az ősiségi vagyonrend megszüntetésével célját vesztette, hisz az örökhagyó 
bármikor végrendelkezhet házastársa javára és az özvegyasszonyt férje 
javaiban haszonélvezet illeti meg,10 tehát nincs szükség hitbérszerződésre a 
gyermektelenül elhalt házastársat túlélő házastárs vagyoni helyzetének biz
tosítása céljából. A házasságkötés előtt a túlélő házastárs javára gyermek
telen elhalálozás esetére móring biztosítása valóban 1848 után két ember
öltőn keresztül sok faluban szokásos maradt, de a világháború óta majdnem 
teljesen megszűnt.11

7 Saját adatfelvételem az udvarhelymegyei Bözödújfalun.
8Tagányi: A Hazai Élő Jogszokásaink Gyűjtéséről Budapest, 1919. 

19—20. 1.
8 Papp László : Kiskunhalas népi jogélete. Budapest, 1941. Magyar 

Táj és Népismeret Könyvtára 2. sz. 12. 1., Ethnographia VII. évf. (1896) 
165—166. 1. a borsodmegyei matyókról.

10 Az 1860. évi Országbírói Értekezlet által alkotott Ideiglenes Tör
vénykezési Szabályok I. 7., 10., 14. és 16. §.

11 Pl. Kiskunhalason (Papp László i. m. 14. 1.), Sajószentpéteren 
(Okolicsányi Ferenc betétszerk. telekkönyvvezető jelentése 74178/1942. I. M. 
sz.), a körösmenti Dobozon (Wolf János telekkönyvvezető jelentése
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Aligha képzelhető el tehát, hogy az exogam házasságot 
tiltó szabályok ép a jobbágyközségekben maradtak volna fenn 
és éppen ugyanabban az időben szűntek volna meg, mint a 
móringadás. Az exogam házasságot ugyanis legtovább egyes 
városaink, tehát szabad községeink tiltották abból a célból, 
hogy a városi joghatóság alá nem tartozó vagy pedig a városi 
szabadságra méltatlan elemek a városba házasságkötés útján 
sem juthassanak be. E tilalmat azonban nem lehetett megvál
tással megkerülni, hanem a tilalom ellen vétő polgárt a város
ból való száműzéssel sújtották.12

Feltűnő az is, hogy némelyik olyan volt jobbágyközség
ben, amelyben nem ismerik az idegen helyre férjhezmenö leány 
kiváltságát, sokszor előfordul ugyan, hogy községbeli leány 
más faluba megy férjhez, de csak olyan faluba, amely ugyan
ahhoz a nagybirtokhoz tartozott, mint amelyben a leány szüle
tett és kivételképen sem megy férjhez, jóval közelebbfekvö, 
de idegen földesúr birtokához tartozott vagy nemesi faluba.13 
Nemesi vagy szabadkerülethez tartozott községben pedig 
az idegenbe férjhezmenö leány kiváltásának nyomát sem 
találjuk.14

Ezek az adatok arra mutatnak, hogy a menyasszony- 
kiváltási szokás eredetét a földesúri jog körül kell keresnünk. 
Emellett szól az is, hogy a menyasszonykiváltás szokását 
nem tekinthetjük régi nemesi szokás átvételének. A XVII. 
századbeli nemesi lakodalmak leírásában, bár szó esik a 
menyasszonynak más helységbe való elviteléről, menyasszony
kiváltásnak nincs nyoma.15 Pedig az Apor által leírt régi nemesi 
lakodalmi szokások közül számosnak ma is nyomára bukka
nunk jobbágyközségekben is. így sok helyen szokás az igazi

76.333/1941. I. M. sz.), Vághosszúfalun (Izsói Mária jelentése 21.131/1942. 
I. M. sz.), Tosokberénden (Dobos László bet. bíró jelentése 36.974/1941. 
I. M. sz.), a szabolcsmegyei Tarcalon (Kulcsár József min. titkár szíves 
közlése), lásd még Bónis: Egyke és jogszokás a Garamvölgyén. Társadalom- 
tudomány 1941. évf. 290. 1.

11 Kolosváry—Óváry : Corpus Statutorum municipalium Budapest 1885. 
(Az alábbiakban Corp. Stat.) I. 29, 546, III. 522. 1. (Marosvásárhely 1604, 
Nagyszeben 1589, Hajdúkerület 1820).

15 Gáthy Zsolt szíves közlése a nógrádmegyei Érsekvadkertről és az 
azzal közvetlenül szomszédos Pusztaberkiről. Gallotsik Elek bet. bíró jelen
tése a beregmegyei Bilkéről. (7115/1942. I. M. sz.)

14 Pl. Kiskunhalason (Papp László i. m. 12. 1.), Hajdúnánáson 
(Etnographia X. évf. 1899. 287—290. 1.).

,5Altorjai báró Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae 1736. 
IX. fejezet.

12*
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menyasszony előadása előtt két-három álmenyasszonyt is 
bemutatni a vőlegénynek.10 * * * * * 16

II. József 1785. évi rendeletében kifejezetten megengedte 
a jobbágyoknak az uruk akarata nélkül való házasság
kötést,16*1 ami arra mutat, hogy e rendelet kiadása előtt az örö
kös jobbágyoknak nem mindig volt joga a szabadon való 
házasságkötésre.

Németországban elterjedt szokás volt, hogy jobbágyleány csak földes
ura hozzájárulásával mehetett férjhez olyan személyhez és jobbágylegény 
csak földesura engedélyével köthetett házasságot olyan nővel, aki nem 
tartozott ugyanazon földesúr hatalma alá. A tilalom áthágása büntetés alá 
esett, amely nem egyszer vagyonkobzás volt. Az engedély megadásáért 
pedig helyenként változó összegű dijat kellett fizetni.17 Hasonló jogintéz
mény volt a francia formariage is, amely a XVI. században vesztett ugyan 
jelentőségéből, de egyes területeken, különösen az ország keleti részein 
egészen a nagy francia forradalomig fennmaradt.18

Német analógiák és néhány magyar okleveles emlék alapján Roszner 
Ervin arra következtetett, hogy Magyarországon is volt ilyen földesúri 
hozzájárulási jog a jobbágyok házasságára nézve és azt csupán az 1514. 
évi törvények szüntették meg.19 Acsády pedig arról számol be, hogy a 
XVII. században is a magyar földesurak szinte korlátlanul rendelkeztek 
jobbágyaik házassági ügyeiben.20 Ha ilyen földesúri jog létezett, az enge
dély megadása nyilván Magyarországon is díj lefizetéséhez volt kötve és 
ez kellő magyarázatát adná a legutóbbi időkig élt menyasszonykiváltás 
szokásának.

Roszner és Acsády véleménye azonban ellenőrzésre szo
rul. Ezért a jobbágyok és más szolganépek házasságkötési 
jogának fejlődését részletesen vizsgáljuk.

A római jog szerint a rabszolgáknak nem volt jus con- 
nubii-je, azaz nem volt jogképességük arra, hogy érvényes

10 így a marosszéki nyárádmenti falvakban (Etnographia VI. évi.
1895. 402. 1.), a Muraközben (Etnographia I. évf. 1890. 323. 1.), a palóc
vidéken (Etnographia XXII. évf. 1911. 164. 1.), a liptómegyei tót falvakban
(Etnographia XIV. évf. 433. 1.), a Garamvölgyén (Bónis i. m. Társadalom-
tudomány 1941. évf. 295. lap).

1611 „Liberum sit subditis absque indultu domini matrimonium inire.“
(Pauly: Constitutio rei urbarialis regni Hungáriáé. Viennae. 1817. 145. 1.)

17 Schröder: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte V. kiad. Leip
zig 1907. 465. 1., Gierke: Deutsches Privatrecht I. köt. Leipzig 1895. 413. 1., 
Kraut: Grundriss zu Vorlesungen über das deutsche Privatrecht. II. kiad. 
Göttingen 1839, 135. 1., Schulte: Lehrbuch des deutschen Reichs und Rechts
geschichte VI. kiad. Stuttgart 1892. 136, 278, 336. 1.

18 Du Cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis Niort 1855. 
IV. köt. 560—561. 1., Viollet: Histoire du droit civil Français. Paris 1893. 
134, 135, 315. 1.

10 Báró Roszner Ervin: Régi magyar házassági jog. Budapest, 1887.
221. 1.

20 Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. Budapest 1906, 286.1.
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házasságot köthessenek. A rabszolgák által létesített nemi 
viszony tehát puszta tényleges állapot (contubernium) volt, 
amelyet akár maguk az együttélök, akár uraik bármikor min
den jogkövetkezmény nélkül megszüntethettek. Lényegileg 
ugyanez lehetett a szabály az ősi germán jogban is, amely a 
házasságot minden esetben puszta ténynek tekintette.2011

A kereszténység elismerte ugyan a rabszolgaságot, mint 
a gazdasági berendezés alapját, de a rabszolgákkal szemben 
emberi bánásmódot követelt. Az emberi bánásmódhoz tarto
zott pedig a rabszolga által kötött házasság elismerése is. Már 
a Kr. utáni III. században előfordult, hogy a pápa szabad 
személynek rabszolganővel kötött házasságát érvényes házas
ságnak minősítette. Igaz, ugyan, hogy ezért az „államfelfor
gató“ álláspontért a pápát támadták, de a kimondott elvhez a 
JV. századtól fogva a pápák ragaszkodtak.21

A VII. századtól kezdve küzdeni kezdett az egyház a 
rabszolga házasságának felbonthatatlanságáért is. A VII. szá
zad longobárd törvényhozása már elismerte azt, hogy az úr 
a rabszolgái között fennálló házasságot nem szüntetheti meg. 
Ez nem jelenti azt, hogy a házasságban élő rabszolgát ura nem 
adhatta el, hanem csupán azt, hogy az így különböző urak 
hatalma alá került rabszolgaházaspár tagjai új házasságot 
nem köthetnek. Tehát a házassági kötelék fennmarad, bár az 
együttélés lehetetlen. E tárgyban számos — néha ellentmondó 
— határozatot hoztak a VIII. századtól kezdve a frank 
zsinatok is.22

Azonban a rabszolgaság fennállásának elismerése foly
tán az egyház kénytelen volt azt is elismerni, hogy a rab
szolga cselekvőképessége korlátolt és így az önállóan, ura aka
rata ellenére tett jognyilatkozatai nem joghatályosak. így  a 
rabszolga házassága is csak abban az esetben tekinthető érvé
nyes házasságnak, ha azt urának hozzájárulásával kötötte.23 
Az úr hozzájárulásának megkívánása engedmény volt az

2Ca Chelodi: Jus matrimoniale juxta codicem juris canonici. III. editio. 
Tridenti 1921. 122. 1.

21 Scherer: Handbuch des Kirchenrechtes. Graz u. Leipzig 1898. 
II. köt. 183., 184. 1. Chénon: Histoire générale du droit Français public et 
privé. Paris 1929. II. 47. 1., Freisen: Geschichte des kanonischen Eherechts. 
Paderborn 1893. 280—283. 1., Sipos: A katolikus házasságjog rendszere, 
Pécs 1923. 227. 1.

22 Scherer i. m. II. köt. 184. 1., Freisen i. m. 281, 283. 1.
22 541. évi orleansi zsinat, 813. chalons-i zsinat (Scherer i. m. II. 

184. 1., Freisen i. m. 283. 1.), Lex Salica 27. g. 6. (Du Cange i. m. 
IV. 560. 1.)
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egyház részéről a rabszolga házasságok elismerése érdekében. 
Ha ugyanis a rabszolga ura hozzájárulásával kötött házas
ságot, e házasság felbonthatatlansága nem jelentett sérelmet 
az úr részére, hiszen a házasság ép az úr akaratából jött létre. 
Ez az elv а УIII. században állandósult.24 A legtöbb frank zsi
nat álláspontja szerint ha a rabszolga ura engedélye nélkül 
köt házasságot, ez felbontható, és világi jogi hatás sem fűző
dik hozzá.

E jogállapotot tükrözi Szent István törvénye is, amely 
szerint a szabad vagy szolga, aki más szolgálójával paráznál
kodik, ezért veréssel és hajnyírással bűnhődik. Ha pedig a 
szabad ember más szolgálójával a szolgáló urának hozzájáru
lásával házasságot köt, ö maga is szolgává válik.25 Ha tehát 
a szolgáló ura a házasságkötésbe beleegyezett, érvényes házas
ság jött létre, de a házasságkötő szabad személy büntetés alá 
esik. Ha azonban a rabszolga ura a házasságkötésbe bele nem 
egyezett, nem is jött létre házasság és így csak paráználko
dásról eshet szó.

Az, hogy a rabszolgával tudva házasságot kötő szabad 
személy büntetés alá esik, megfelel a karoling-kori frank jog 
álláspontjának. A germán jog ugyanis szigorúan tiltotta a sza
badokat a rabszolgákkal való házasságkötéstől és a tilalom 
áthágóit a szabadság elvesztésével26 vagy éppen halállal bün
tette.27 A tilalom célja valószínűleg a rendi különbségek tisz
tántartása és főleg a gyermekek jogállása bizonytalanságának 
elkerülése. Nem mint alsóbbrendű emberfajtól irtóztak a rab
szolgáktól, mert nem a házastárs származását kutatták, hanem 
azt, hogy a házasságkötés időpontjában szabad volt-e. Ha a 
házasságkötés előtt felszabadult személy kötött szabaddal 
házasságot, ez a házasság nemcsak érvényes volt, de büntetés 
alá sem esett.28 Ha azonban valamelyik házastárs a házasság 
fennállása alatt vált rabszolgává — kivéve ha szegénysége

24 A karolingkori Capitularia Italica szerint. Schulte i. m. 133—134. 1. 
Freisen: i. m. 284—286. 1. Ezt tanítja még Gratianus is. (Corpus Juris 
Canonici с. 8. С. 29. qu. 2.)

25 Szent István II. 26, 27.
28 Lex Salica 13. 8, 9. (Schulte i. m. 134. 1.), „Trittst du meine Henne 

so wirdst du mein Hahn“. (Freisen: i. m. 281. 1.)
27 Schwabenspiegel art 319, Scherer i. m. II. 184, 185. 1.
28 Lex Ripuariorum és a Rotharis-féle longobárd törvényhozás. (Frei

sen i. m. 111. 1.) Magyarországon ugyanez az elv érvényesült. (Váradi 
Ttizesvaspróba Lajstrom — az alábbiakban Reg. Varad. — 162. sz.)
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miatt és házastársa tudtával önmagát adta el —, a házasság 
felbontható lett és a szabad fél új házasságot köthetett.29

A frankkori zsinatok e kérdéseket sokat vitatták, nem 
egyszer ellentmondó határozatokat is hozva. A rabszolga 
házassága érvényességének elismerése ellenében az Egyház 
is engedményeket tett néha a világi joggal szemben a szabadok 
és szolgák közötti házasságok ügyében. Viszont az ilyen 
házasságot kötő szabadra a világi jog által rendelt büntetés 
elkerülését könnyítette meg az a VIII. századi zsinatokon fel
bukkanó30 és máig is fennmaradt31 egyházjogi szabály, hogy 
ha valamely szabad személy tévedésből köt rabszolgával házas
ságot, mert azt szabadnak hitte, a házasság érvénytelen. Sza
badnak rabszolgával kötött házassága csak akkor lesz érvé
nyes, ha a szabad fél tudta a másikról, hogy az szolga.

A földesúrnak a rabszolga házasságkötésébe való bele
szólása ellen az egyház csak a XII. században kezdi szavát 
felemelni, amikor a szoros értelemben vett rabszolgaság java
részben elvesztette jelentőségét. A különböző szolgálathoz 
vagy röghöz kötött-népelemekre már régebben történtek köny- 
nyítések, pl., hogy bárhonnan házasodhatnak, bár leányaikat 
nem adhatják férjhez idegenbe.32

IV. Hadrianus pápa azonban a XII. század közepén egy 
konkrét ügyben úgy döntött, hogy a rabszolgák házasságát nem 
lehet felbontani azon a címen, hogy a házasságkötés az úr aka
rata ellenére történt. E határozatra a joggyakorlat már egy-két 
évtized után hivatkozni kezdett és a XIII. században általá
nossá vált az a nézet, hogy a házasság érvényessége szem
pontjából nincs szükség a szolga urának beleegyezésére, leg
feljebb a szolga szolgálati viszonyára való tekintettel cél
szerű ezt kikérni.33

Ez az új egyház jogi álláspont azonban Magyarorszá
gon csak igen lassan terjedt el. Az Árpádok alatt a rabszol
gákra nézve az az álláspont uralkodott hazánkban, hogy uruk 
engedélye nélkül mással, mint ugyanazon úr rabszolgájával

29 753. évi Verberie-i zsinat. (Freisen i. m. 283, 284. 1., Scherer i. m. : 
II. 184. 1.)

30 753. évi compiegnei zsinat. (Chelodi i. m. 122. 1., Freisen i. m. 28-t, 
287, 289. 1.)

31 Codex Juris Canonici 1083. can. § 2.
38 Schulte i. m. 136. 1.
33 Freisen i. m. 289—291, 295. 1., Corpus Juris Canonici c. 1. X. 4. 9.
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házasságot nem köthetnek.331 Erre mutat a Szent László 
nevére hamisított bakonybéli összeírás, mely szerint a kajári 
szántóvetök csak egymásközött házasodhatnak, ellenben a 
koppányi lovasszolgák bárhonnan nősülhetnek és leányaikat 
bárhová férjhezadhatják.34 Az oklevél ugyan kétségtelenül 
hamisítvány, kelte Erdélyi László szerint 1180 tájára tehető és 
a szolgák szolgáltatásaira vonatkozó rendelkezések arra 
mutatnak, hogy a szolganépeket a valóságosnál súlyosabb ter
hek alá akarták vetni.341 Valószínű azonban, hogy ez az okle
vél földesúri törekvés alátámasztását kívánta szolgálni. A föl
desúrral szemben fennálló jogokat elismerő részei nyilván 
hiteles adatokat tartalmaznak. Megfelelhetett tehát a ténynek, 
hogy a koppányi lovasszolgák házasságkötése nem volt korlá
tozásnak alávetve. De ha ennek hangsúlyozására szükség volt, 
akkor nyilvánvaló, hogy a hamisítás időpontjában élhettek 
Magyarországon olyan szolganépek, akik földesuruk hatalma 
alatt nem álló személyekkel csak uruk engedélyével köthettek 
házasságot.

Ezt a következtetést más adatok is megerősítik. A csatári 
apát bizonyos szolgáiról tetszése szerint rendelkezik, hogy 
azok szabad személyekkel házasságot köthetnek-e.35 Egy XIII. 
századi rabszolgafelszabadításban külön is megemlítik, 
hogy azt akarja az úr, hogy a libertinussá felszabadított férfi 
mielőbb házasságot kössön.36 Kálmán király az úr által szol
gájának adott feleségről beszél.37 Hasonlóképen nyilatkozik 
egy szerződő fél rabszolgájáról a váradi regestrum szerint is.38

Csak a XIV. században kezdték a rabszolga által urának

33a Lásd fentebb, a 25. jegyzetnél. Szent László törvénye (I. 2.) ugyan 
a saját rabszolgálóját feleségül vevő papnak is azt parancsolja, hogy — 
rabszolgává válás terhe alatt — adja el, de ez alkalmasint a papok házas
ságára vonatkozó különös szabály, hisz a papok házasságkötése külön jog
szabályok alá tartozott. (Pl. a bigamia Szent László I. 1.)

"  A pannonhalmi Szent Benedekrend története VIII. köt 270. 1.
U. o. 246, 247, 52. 1.

85 „Séd si abbati placuisset dent filias liberis, et ducant de liberis.“ 
Fejér II. 90. 1. (1140.) Lásd Pannonhalmi Rendtörténet XII. B. köt 
256, 258. 1.

88 Fejér VI./l 207—208. 1. (1292.)
87 „Cui si uxorem dederit.“ Kálmán I. 41.
88 „Margarétám dederit marito et non potuit eam separare de ju r e  a 

viro suo, et dare. . . “ (Reg. Varad. 252. sz.) Ez egyben azt is bizonyítja, 
hogy az úr hozzájárulásával kötött rabszolgaházasságot felbonthatatlan
nak tekintették.
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hozzájárulása nélkül idegen személlyel kötött házasságot tör
vényes házasságnak (thorum legitimum) minősíteni, de az 
engedély nélkül házasságot kötö rabszolgáiét ekkor is leányai
val együtt visszakövetelhette a földesura.39

A XIV. század elejére tehát Magyarországon is ismertté 
vált IV. Hadrian pápa döntése és a rabszolga házasságát érvé
nyesnek tekintették a földesúr hozzájárulása nélkül is.

Szent István ama rendelkezését azonban, hogy a rabszol
gával házasságot kötö szabad személy e házasság folytán 
elveszti szabadságát, a XII. században már nem alkalmazták. 
Számos esetben hallunk szabad és nem szabad között fennálló 
házasságról. Pl. a szolgákat rendszerint feleségükkel és gyer
mekeikkel együtt adták vagy ajándékozták el, de előfordult, 
hogy a feleséget kifejezetten kiveszik, mert az szabad sze
mély.40 A rabszolgához férjhez ment szabad nő tehát szabad
ságát megtartotta. Előfordult, hogy a rabszolgát az apósa vagy 
a rabszolgálót a férje váltotta ki,41 bár ez nem feltétlen bizo
nyíték, mert előfordult, hogy az úr csak a szülőt szabadította 
fel, gyermekét azonban rabszolgasorban hagyta, vagy for
dítva.42 Előfordult végül, hogy nyilvánvaló rabszolgának (ser- 
vus) felesége tiltakozott az ellen, hogy öt férjének ura rab
szolgasorsra juttassa. Az ez alapon indult perben a bíróság 
el is rendelte a bizonyítást,43 tehát lehetségesnek tartotta, 
hogy servus felesége szabad nő legyen.

E példák azt is megerősítik, hogy Szent István rendelkezése, 
— mely szerint ha a rabszolga tulajdonosa beleegyezett a rab
szolgának szabad személlyel kötött házasságába, ez a házas
ság érvényes volt, — a gyakorlatban is érvényesült. A házas
ságkötésnél magát szabadnak színlelő rabszolga házassága 
azonban megtámadható volt és ö maga büntetés alá is esett.43a 88

88 Hazai Okmánytár VII. köt. 364. 1. (IBII.)
40 „P . . .  cum uxore filiis et filiabus. . .  Ch. cum filiis et filiabus 

quia uxor libera est.“ Wenzel: Árpádkori Új Okmánytár VI. 193—194. 1. 
(1198.) VII. 142. 1. (1243.) Fejér: II. 92—93. 1. (1137), Hazai Okmt. V. 2. 1. 
(1199), VIII. 137. ). (1270), 71—72. 1. (1256), 121—122. 1. (1270 és 1277 
között. A keletre 1. Karácsonyi: A hamis és hibáskeltű oklevelek jegy
zéke 104. 1.)

41 Reg. Varad. 128. sz., Hazai Okmt. VII. 364 1. (1311.)
42 Fejér: V/l. 74. 1. (1277. a keletre 1. Karácsonyi: j. m. 60. 1.), Hazai 

Okmt. VI. 8. 1. (1212).
48 Reg. Varad. 197. sz.
43“ Reg. Varad. 162. sz. „impecierunt de indigno connubio".
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A XIV. század közepe táján keletkezett Ars Notarialis tesz ugyan 
említést arról, hogy a kánonjog tiltja szabad embernek rabszolgával való 
házasságkötését és a rabszolga csak magához hasonló állapotúakkal köthet 
házasságot, tehát úgy tűnik, mintha a frankkori zsinatok előtti zavaros elve
ket vallaná. Ez azonban csak fogalmazásbeli zavarosság, a konkrét házas
sági perben a főesperes azt az ítéletet hozza, hogyha a szabad nő nem 
tudta, hogy férje rabszolga, a házasságot fel kell bontani. Az oklevélmintá
hoz fűzött jegyzet is arra utal, hogy ha a szabad fél nem tudott a másik
nak rabszolgaságáról, akkor „a thoro erroris“ kiközösítés terhével elválasz- 
tandók.44 45 Az Ars Notarialis tehát a konkrét intézkedés tekintetében a 
IV. Hadrianus pápa óta irányadó kánonjogi szabályokat követi.46

A rabszolgáknál magasabb állású szolganépek közül a 
lovasszolgák házasságkötésének nem volt korlátja. De ugyanaz 
az oklevél, amely ezt kimondja, megállapítja azt is, hogy a 
házassági korlátozás alá eső szántóvetök gyermekeit az apát 
külön munkára is műhelybe rendelheti.451 Ezek személye felett 
tehát a földesúr mindenben rendelkezett. Óriási különbség volt 
az ilyen szolgák és azon udvarnokok között, akik csak meg
határozott — nem egyszer ítéletileg megállapított — szolgál
tatásokkal tartoztak és akikre súlyos fenyegetést jelentett az, 
hogy a szolgák közé taszítják őket.46

A földesurakkal is perlekedő udvarnokok voltaképen sze
génysorsú szabad emberek, akik, hogy megélhessenek, szolgála
tot vállaltak. Erre következtethetünk az úgynevezett teljés rab- 
szolgafelszabadtást tanúsító oklevelekből is, amelyek nemcsak 
azt mondják ki, hogy a felszabadított odamehet, ahova akar, 
de rendszerint hozzáteszik azt is, hogy annál tartózkodhat, 
akinél akar,47 sőt néha azt is, hogy annak szolgáljon, akinek 
akar.48 Ez arra mutat, hogy a teljesen szabaddá felszabadított 
rabszolgák is elszegődtek szolgálni.

44 Kovachich : Formulae sollennes Styli. Pest, 1799. 86—88. 1. (Ars 
Not. 135,136. sz.). Az Ars Notarialis 141. sz. oklevélmintájában is téve
désről van szó, mert a szabad nővel házasságot kötött férfi most is szabad
nak vallja magát, csupán ezt nem tudja bizonyítani. Nincs szó rabszolgá
val tudva való házasságkötésről.

45Roszner i. m. 226. 1. nem veszi figyelembe, hogy itt tévedésről is 
szó van, ezért vél az általános kánonjogtól eltérő magyar particulars jog 
elveket felfedezni.

45a Lásd fent 34. jegyzet.
46 Pannonhalmi Rendtörténet I. 789—791. 1. (1240.)
47 „Ubicunque et a p u d  q u em cu n q u e  voluerit, liberam habeat manendi 

potestatem.“ Wenzel IV. 244, 330. 1. (1282, 1288), V. 88—89, 1. (1293). 
Hazai Okmt. VIII. 179. 1. (1275.)

48 „Cuicunque voluerit liberaliter serviat.“ Pannonhalmi Rendtörténet 
I. 598. 1. (1146), Fejér II. 164. 1. (1162), 91—92. 1. (1137.)
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Az ilyen szegődött szolgák is gazdát cseréltek, ha elide
genítették azt a birtokot, amelyen laktak, de néha megjegyez
ték a szerződésben, hogy az ilyen szolgák elköltözhetnek, lia 
akarnak49 és sohasem úgy sorolták fel őket, mint a libertinu- 
sokat, akiket fejszám szerint adtak át,50 mint a rabszolgákat, 
sőt önállóan is eladtak,51 és akik csak újabb felszabadítással 
váltak teljesen szabaddá.52

A meghatározott szolgálatra felszabadított rabszolga 
(szabados, libertinus, dusnok, torlo stb.) magánjogilag jog
képes, azaz tulajdona lehet, de ott tartózkodik, ahova ura ren
delte,53 tehát nemcsak röghöz kötött, de szorosabb személyi 
függő viszonyban is van. Teendői meg vannak határozva, tehát 
ura nem kénye-kedve szerint rendelkezik vele, de szolgálat
tételre nemcsak a család (mansio), vagy a családfő van köte
lezve, hanem a nő és a gyermekek is kötelesek mosni, viaszt 
adni, stb. az úr számára.54 Ezért említik az ingatlanelidegení
tési szerződések a szabadosok feleségét és gyermekeit is.

A szabadon költöző szolga házasságába — akár az egy
házi lovasszolgák házasságába — aligha lehetett a földesúrnak 
beleszólása, hisz az ilyen szolgának felesége és gyermekei 
külön szolgálatot nem teljesítettek, sőt ö maga is elköltözhetett 
földesurától. A földesúrnak tehát semmiféle sérelme nem szár
mazhatott abból, hogy az ilyen szolga leánya idegen személy - 
lyel kötött házassága folytán elhagyta a földesúr birtokát. 
A szabados nő azonban külön szolgálatokat is teljesített, urát 
el nem hagyhatta, ebből következik, hogy a földesúr engedélye 
nélkül házasságot sem köthetett a földesúr hatalma alatt nem 
álló személlyel. Valószínű, hogy ilyen házassági tilalom, ille
tőleg úri beleegyezés szüksége fennállott mindazon conditio- 
náriusoknál, akiknél a nők is külön szolgálatra voltak köte-

4Í „predium J. cum . . .  liberis hominibus,. . .  predium P .. . .  hab ita
tó rés verő libertatém habent eundi quo volunt,. . .  predium N. cum 3 servis.“ 
Pannonhalmi Rendtörténet I. 602 1. (1153.)

50 „Predium cum 4. capitis libertinorum.“ Wenzel XI. 153. 1. (1217.)
51 Zichy okmt. I. 4, 11. 1. (1240.)
52 Békefi Rémig: Rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. 

M. Tud. Akadémia. Értekezések a történettudományok köréből. XIX. köt 
4. sz. 39, 40. 1. A XIII. század elején libertinust egyház jobbágyává, azaz 
fegyveres — és a fentebbiek szerint szabadon házasodó — szolgává is sza
badítanak fel. Hazai Okmt. VI. 8, 10. 1. (1212.)

53 Reg. Varad. 132. sz.
54 Fejér IX. 9. 632. 1. (1171), Hazai Okmt. V. 3. 1. (1199). Reg. Varad. 

149. sz.
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lezve. Ennek jele pedig az, hogy a szolgát említő oklevél a fele
séget és gyermekeket is felsorolja.55

Erre mutat az is, hogy a teljes rabszolgafelszabadítás 
esetén néha külön is hangsúlyozták, hogy a felszabadítottak 
úgy tekintendők, mintha szabad szülőktől származnának,38 
amire aligha volna szükség, ha a libertinusok is házasság- 
kötési szabadságot élveznének.

A XIV. századi Ars Notarialis földesúri hozzájárulásról nem beszél. 
A házastárs szabadságában való tévedés kapcsán a nem szabad személyt 
ugyan „servus seu conditionalis“-nak nevezi,57 de megmagyarázza azt is, 
hogy ez alatt a vásárolt, háborúban elfogott és büntetésből szolgaságra 
taszított személyeket érti.66 67 68 * Ott pedig, ahol az állítólagos rabszolga férj 
felszabadításának bizonyításáról szól, kizárólag olyan bizonyítékokat sorol 
fel, amelyek a felszabadított személy szabad költözési jogát is bizonyít
ják.68 Ebből arra következtethetünk, hogy a libertinussá felszabadított sze
mély a házastársnak a szabadságban való tévedése szempontjából nem 
szabadnak minősül.

Az Árpádkorban tehát a rabszolgák és szabadosok házas
ságára vonatkozóan érvényesült a Gratianus által is elismert 
földesúri hozzájárulási jog. A XIV. század elején azonban 
IV. Hadrianus pápa deeretumát alkalmazták már.

E decretum a nyugati országokban egy új jogintézményt 
hozott létre. A földesúr érdekét sértette ugyanis, hogy röghöz- 
kötött szolgái engedélye nélkül is házasságot köthettek ide
genekkel. Lehetséges ugyanis, hogy ezúton igyekeztek job
bágyok a földesúri hatalom alól kikerülni és az ilyen házas
ságából származó gyermekekre a másik házastárs földesura 
is igényt tarthatott. A házasság érvényességét többé nem 
lehetett vitatni, de a földesúr továbbra is követelte földhöz- 
kötött jobbágyaitól, hogy házasságkötésükhöz az ő engedé
lyét kérjék. Ezt most már kizárólag vagyonjogi szankciókkal 
igyekezett biztosítani. A XIII. századtól kezdve, ha a röghöz 
kötött szolgák a földesúr engedélye nélkül annak földesúri 
hatalma alatt nem álló személlyel — akár szabaddal, akár 
idegen jobbággyal kötnek házasságot, — elvesztik minden

66 Pl. Fejér II. 92—93. 1. (1137.) „Predium cum novem mansionibus, 
H. cum suis filiis sine uxore. . .  5 vineas cum 5 vinitoribus, quorum duo 
servi sunt sine uxoribus, très verő debitores.

66 „Tanquam native libertatis et ingenuitatis privilegio“ Wenzel IV. 
288. 305. 1. (1286., 1287.). „Tanquam ab ingenuis parentibus procreati“. Fejér 
V/3. 271. 1. (1284.)

67 Ars Notarialis (lásd 44. jegyzet) 137. sz.
68 U. o. 136. sz.
68 U. o. 140. sz.
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vagyonukat, amely a földesúr birtokán fekszik.60 E büntetés 
megelőzése céljából a jobbágy kénytelen volt a földesúr enge
délyét kérni. Ennek kiadását pedig a földesúr kártalanítás
hoz kötötte. így  lett a földesúri engedélyből a földesurat 
megillető díj, amit az engedély megadásáért fizettek.61 A XV. 
században már, ha a szolgák az engedély megadását kérték 
és a megállapított összegű díjat felajánlották, az úr az enge
délyt nem tagadhatta meg. Ha mégis megtagadta, elvesztette 
a váltságdíjra való igényét.62 A díjat Franciaországban for- 
mariage-nak (foris maritagi um),63 Németországban bede- 
mund-nak, bumede-nek, vagy buteil-n'ek nevezték.64

A földesúr erőszakkal is igyekezett megakadályozni 
azt, hogy szolgái engedélye nélkül házasságot kössenek ide
genekkel.65 Talán a teológiai okok mellett ez is oka volt 
annak, hogy az egyház oly nehezen szánta rá magát a házas
ságkötésnek formai eljáráshoz való kötésére. A nyilvános 
házasságkötés elrendelése folytán ugyanis a földesúr köny- 
nyebben megakadályozhatta azt, hogy jobbágyai, engedélye 
nélkül házaságot köthessenek.

Németországban és Franciaországban a XV. századtól 
kezdve a földesúr e beleegyezési joga sokat vesztett jelentő
ségéből. Ha bizonyításra szorul is az az újabb állítás, hogy 
Franciaországban az újkor elejére teljesen megszűnt,66 két
ségtelen, hogy egyes helyekre és egyes uradalmakra korlá
tozódott, nem földesúri önkényt, hanem csupán meghatáro
zott összegű díjra való igényt jelentett.67

Ez a földesúri hozzájárulási jog Német- és Francia- 
országban is csupán a röghözkötött szolgákra vonatkozott.68 
A szabadon költöző szolgák tekintetében ilyen jogot formálni 
nem lett volna értelme. A szabadon költöző szolga ugyanis 80 * * * 84 * * 87 88

80 Chénon i. im. II. 49. 1., Du Cange: i. m. IV. 560. 1., Olivier Martin: 
Précis d’histoire du droit Français. Paris 1934. 174. 1., Schröder: i. m. 465. 1.. 
Thudichum; Über unzulässige Beschränkungen des Rechts der Verehe
lichung. Tübingen 1866. 12—13. 1.

01 Du Cange i. m. IV. 561. 1., Viollet i. m. 315. 1. A díj a jobbágy 
vagyonának Vs-áig terjedhetett. Dalloz: Repertoire du droit 38. köt. 548.1.

“  Du Cange i. m. IV. 560. 1.
89 Dalloz: Repertoire 19. köt. 9. 1., 38. köt. 358. 1., Chénon i. m. II. 49. 1.
84 Schröder i. m. 465. 1.
65 Thudichum i. m. 13. 1.
68 Olivier Martin i. m. 374. 1.
87 Viollet i. m. 134., 135. 1., Thudichum i. m. 14—15. 1., Kraut i. m. 

134, 135. 1., Runde: Grundsätze des gemeinen Deutschen Privatrechts. II. 
kiad. Göttingen 1795. 436. 1. 540. §.

88 Chénon i. m. II. 57. 1.
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jogszerűen kikerülhet a földesúr hatalma alól elköltözéssel. 
Ha tehát ennek házasságát a földesúr engedélyhez kötné, 
ezen a szolga könnyen túltehetné magát azzal, hogy a makacs 
földesúr hatósága alól elköltözik.

A különböző Árpádkori szolgarendekböl a XIV. század 
elejére kialakult magyar jobbágyság tagjainak — kik közé 
felemelkedtek a rabszolgák és szabadosok is — szabad köl
tözési joga volt.69 így házasságkötése sem esett a földesúr 
ellenőrzése alá. Történhettek e szabály ellen erőszakos föl
desúri fellépések, mint ahogy a szabad költözési jogot is kor
látozták.70 Ilyen fellépés ellen tiltakoztak az erdélyi jobbá
gyok, azt követelvén, hogy a földesurak a jobbágynőket ne 
kényszerítsék férjhezmenni.71 Az ilyen földesúri követelése
ket azonban az 1514: XXI. t.-c.-ből kitünőleg jogtalannak 
tekintették. E törvénycikk elrendeli ugyanis, hogy az olyan 
jobbágyözvegyek, akik jobbágy helyét töltik be, az úr enge
délye nélkül akkor sem költözhetnek el, ha idegenhez men
nek férjhez. A jobbágyleányok és olyan özvegyek azonban, 
nkik más házánál laknak és jobbágyot nem helyettesítenek, 
szabadon férjhezmehetnek és elköltözhetnek.

Ezt a törvénycikket nem minősíthetjük a jobbágynők 
sorsa javításának,72 hisz az egész 1514. évi törvényhozást a 
jobbágyok elnyomása és a földesúri jogok, különösen vagyoni 
igények kidomborítása jellemzi. Nem képzelhető el, hogy ez 
a törvény egy lényeges földesúri jogot csorbított volna. 
Ellenkezőleg, e törvénycikk arra mutat, hogy a földesúrnak 
addig nem volt beleszólása abba, hogy jobbágyai kivel köt
nek házasságot. Ezt a jobbágyi szabadságot a törvény — 
a szabad költözési jog eltörlésének megfelelően — azzal kor
látozta, hogy a jobbágyözvegy elköltözését a földesúr hozzá 
járulásához kötötte. Nem magát az özvegy házasságkötését, 
hanem csupán az elköltözést kötötte a földesúr hozzájárulásá
hoz. Ezt is csak akkor, ha az elköltözés a földesúr jogát érin
tette, mert az özvegy eltávozása egy jobbágyi szolgálatot tel
jesítő személy elvesztését jelentette volna. A leányok és jobbá-

691298:70 t.-c. (Kovachich: Sylloge decretorum I. 50. 1.), Szabó Ist
ván: Hanyatló jobbágyság a közópkor végén. (Századok 1938. 46—48. L), 
ITóman—Szekfű: Magyar Történet II. kiad. II. 278. 1.

70 Szabó i. m. Századok 1938. 57. 1., Kring Miklós: Középkori jobbágy
ságunk szabad költözéséról. (Századok 1935. 402., 411. 1.), Zichy okmt. XII. 
148, 308. 1. (1434, 1480.)

71 Roszner i. m. 218. 1.
79 Mint Roszner véli i. m. 221. 1.
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gyot nem helyettesítő özvegyek távozásával azonban a földes- 
urat hátrány nem érte, mert ezek szolgálat teljesítésére nem 
kötelesek. Az ugyanis előfordult, hogy valamely jobbágy halála 
után telkén özvegye gazdálkodott tovább és viselte a jobbágyi 
terheket,73 de jobbágy helyét betöltő leányról nem találtam 
adatot.

Az 1514:XXI. t.-c. rendelkezéseit a következő évszáza
dokban is alkalmazták. Most már általában előírták azt, hogy 
a jobbágyözvegy férjhezmenetele esetén csak a földesúr hozzá
járulásával költözhetett ki a házból, különben javai a földes
úrra szálltak.74 Ebben az esetben tehát a jobbágyözvegy férjhez
menetele a jobbágyszökéssel esett egy tekintet alá. Egyébként 
csupán a férfiak távozását tiltották, fiúgyermekek vissza
hagyását követelték,743 a nők elköltözésének tilalmáról nincs 
szó.74b Még a Mária Teréziához intézett jobbágypanaszokban 
sincs szó arról, hogy a földesurak akadályoznák jobbágylegé
nyeknek idegenből való házasodását, vagy jobbágynöknek 
idegenbe való férjhezmenetelét. Pedig e panaszok a legkülön
bözőbb sérelmeket felsorolják.75 Arra azonban van adat a 
XVIII. század közepéről is, hogy a gazdatiszthez intézett uta
sítás külön is megemlékezik az uradalmon kívülre férjhez- 
menö jobbágynökröl, de szó sincs arról, hogy ehhez földesúri 
engedély kellene.76

Igaz, hogy II. József kifejezetten megengedte a jobbá
gyoknak az úr akarata ellenére való házasságkötést,77 de az 
ugyané rendeletben eltörölt örökös jobbágyságról és a szabad 
költözés megengedéséről az 1790:35. t.-c. is rendelkezik, anél
kül, hogy a jobbágyok házasságáról említést tenne. Pedig 
e törvénycikk megalkotását nagy vita előzte meg. A vármegyék 
tiltakoztak a II. József által mindvégig hatályban tartott job-

73 Károlyi okit. III. 293. 1. (1648), Zichy okmt. XII. 347, 351. 1. 
(1521.), Magyar Gazdaságtörténeti Szemle II. évf. 122. 1. (1681.), IX. évf. 
291—5. I. (1656.)

74 Sajószentpéter 1711. évi urbáriuma 8 p. 16. §. (Baranyay: Sajó- 
szentpéter régi jogélete. Miskolc 1936. 42. 1.)

74a 1514 : 21. t.-c., A locsomándi uradalom instrukciója 1731-ból (Ma- 
gjar Gazdaságtörténeti Szemle V. évf. 169. 1.).

74b Pl. a „rossz asszony“ után szökött jobbágy visszaadását követelik, 
az asszonyét nem. Károlyi okit. IV. 491. 1. (1672.)

75 Szabó Dezső : A magyarországi úrbérrendezés története Mária 
Terézia korában. Budapest, 1933. I. 57—65. 1.

78 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle V. évf. 169—170. 1. (1731.)
77 Lásd fentebb 16a. jegyzet.
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bágyintézkedések ellen,78 a parasztok pedig ezek fenntartását 
kívánták,79 de a házasságkötésről sem a vármegyei követutasí
tások, sem a jobbágyok memoranduma, sem a szakvélemények 
készítői nem szóltak. Ez pedig arra mutat, hogy az 1790:35. t.-c. 
nem azért emlékezett meg a jobbágyok házasságkötési szabad
ságáról, mert e II. József által adott szabadságot meg akarta 
szüntetni, hanem mert e tárgyban nem volt szükség intéz
kedésre és a jobbágyok házasságkötése II. József előtt sem 
volt korlátozva a földesúrral szemben.

Acsády a földesúrnak a jobbágyok házasságkötésébe való beavatko
zásának minősíti azt, hogy némely helyen a jobbágy férfiakat büntetés ter
hével kötelezték a megházasodásra.80 Pedig az ilyen intézkedés nem azt 
jelentette, mintha a földesúrnak arra lett volna joga, hogy meghatározza, 
kivel kössön a jobbágyfiú vagy jobbágyleány házasságot, hanem csupán 
általános intézkedés volt az erkölcsös családi élet előmozdítására. A XVI— 
XVII. század ugyanis a házasságon kívüli nemi életet halállal80'  vagy 
legalább is súlyos bírsággal rendelte büntetni,81 mert szörnyű bűnnek tar 
tóttá. Az ilyen bűncselekményre való hajlamot pedig azzal látták legjobban 
megelőzhetőnek, ha a megfelelő kort elért férfiakat kötelezik a megháza
sodásra. Nemcsak a földesúr kötelezte erre a jobbágyait, hanem elsősorban 
a nagy erkölcsvédő, a város az ő szabad polgárait,82 sőt számos céh is a 
mestereket.88 A céhszabályok ilyen rendelkezéseit csak a XVIII. század 
közepén kezdték hatályon kívül helyezni.84

Az erdélyi törvényhozás arra mutat, hogy előfordult, 
hogy a földesúr megakadályozta jobbágynöjének idegenhez 
való férjhezmenetelét, de ezt a XVII. század elején megtiltották 
és 100 forint bírsággal sújtották.85 Érdekes azonban, hogy 
olyan rendelkezést is hoztak, hogy a titkon, szökve idegenbe 
férjhezmenö jobbágynö is 100 forint bírsággal sújtandó.86 Sőt 
az oláhoknak, akik a régi rossz szokás szerint tolvaj módra

78Marczali: Az 1790—91.-i országgyűlés. Budapest 1907. I. 79., 183,
212. ,  221. 1.

’» U. о. I. 231. és köv., II. 161—162. 1
80 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle. 1897. évf. 48. 1. (1681.)
80a Pl. Quadripartitum P. IV. tit. 36.
81 Pl. Károlyi okit. III. 502., 503. stb. 1. (1592.)
82 A polgárjog elvesztésének terhével. Corp. Stat. IV/2. 149. 1. (Nagy

szombat 1571.)
83 Bírság vagy éppen a céhből való kitiltás terhével egy év és egy nap 

elteltén belül köteles az új mester megházasodni. Corp. Stat. IV/2. 33. 1. 
(pozsonyi szabócéh), III. 585., 625. 1. (debreceni csizmadiacéh 1618, 1648), 
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle VI. évf. 133., 328. 1. (lőcsei posztócsiná- 
lók, eperjesi kereskedők 1619) stb.

84 Corp. Stat. V/2. 518. 1. (Szombathely 1752.)
85 Erdélyi Országgyűlési Emlékek IX. köt 415. 1. (1635. gyulafehérvári 

országgyűlés art. 3.), Approbatae Coustitutiones P. III. tit 30.
88 Approbates Constitutiones P. III. tit. 30.
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ragadtak magukhoz feleséget, még akkor is díjukon kellett 
megváltani magukat attól a földesúriéi, akinek birtokán az 
erőszakot tették, ha az elrablóit nö vagy szülei az elrablásba 
beleegyeztek, és így a nörabló halállal nem bűnhődött,87 mert 
erkölcsi sérelem nem történt.

Ezek a rendelkezések mégsem azt jelentik, hogy Erdély
ben a jobbágyok nem köthettek volna házasságot idegennel a 
földesúr engedélye nélkül, hisz a tisztességes, nyilt házasság- 
kötést akadályozó földesurat büntették. A protestáns házasság
jogi tanítást összefoglaló Bőd Péter sem szól arról, hogy a 
jobbágynak az uradalmon kívül álló személlyel való házasság- 
kötéséhez a földesúr engedélyére volna szükség. Pedig ö nem 
elfogult a jobbágyok javára. Elvben ellenzi a szabad és job
bágy közötti házasságot, ezt illetlennek, sőt adott esetben sem
misnek minősíti, tévedés címén megsemmisíthetönek tartja a 
házasságot, ha a szabad fél nem tudta, hogy a másik jobbágy.88 
Pedig az error conditionis servilis-t a kánonjog sohasem ter
jesztette ki a jobbágyokra.89

Az idézett erdélyi törvények tehát arra mutatnak, hogy 
bár a jobbágynönek idegenbe való férjhezmeneteléhez földes
úri hozzájárulásra nem volt szükség, mégis ha ilyen házasság 
titokban történt, ez valamely földesúri jogot sértett. Ez a föl
desúri jog csak valamely vagyoni jog lehetett. Semmi okunk 
annak feltevésére, hogy a jus primae noctist Magyarországon 
valaha is gyakorolták volna. A férjhezmenö szolgarendü haja 
don meggyalázását már az Árpádok alatt szigorúan büntet
ték.893

Ez a vagyoni jog a jobbágy vagyonának a földesúrral 
szembeni kötöttségével lehetett kapcsolatos.

Werbőczy kimondta már, hogy a jobbágytelek nem örökjogon a 
jobbágyé, és igy azt a jobbágy örökjogon el nem adhatja. Közbecsű érté
két azonban a teleknek is eladhatja, szerzett vagyonáról (szőlő, irtvány 
stb.) pedig élők között szabadon rendelkezik, és magtalan elhalálozása 
esetén ezek feléről végrendelkezhet is.90

Ezt a jogot azonban a XVII—XVIII. század során sok helyen igen 
megszorították. Részben a szökés megnehezítése, részben a jobbágy elszegé
nyedésének (ami a földesúrra is káros) megakadályozása91 céljából, némely 97 * 99

97 U. о P. V. ed. 43.
88 Bőd Péter: Házassági Törvény rajz. Kolozsvár 1825. 25, 106. 169. 1.
89 Scherer i. m. II. 185. 1., Sipos i. m. 225, 226. 1.
89a Fejér VI/2. 18. 1. (1296.). Schröder (i. m. 465. 1.) tagadja, hogy jus 

primae noctis Németországban is létezett volna.
99 Tr. III. 30. § 1, 7, 8.
91 Corp. Stat. V/l. 460. 1. (Moson vrn. 1729.)
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helyen teljesen eltiltották a jobbágyot nemcsak a telek eladásától, de elzálo
gosításától is. A jobbágy által a földesúr engedélye nélkül tett zálogba- 
adás esetén a földesúr elvehettc a jobbágytól a neki hitelezett összeget, a 
lelket pedig — az adott kölcsön összegére való tekintet nélkül 1 forintért 
visszaválthatta a hitelezőtől, vagy éppen ingyen is visszafoglalhatta.02 Eltil
tották a jobbágyokat még igás állataik elidegenítésétől is.99 Másutt meg
engedték ugyan, hogy a jobbágy ura engedélye nélkül is 40 forint értékig 
zálogbaadhassa telkét,92 * 94 de még a XVIII. századi telepítéskor beszegődő 
árendás jobbágyok is külön kikötik, hogy házaikat szabadon eladhassák.95 
Ezek a szigorú rendelkezési korlátozások arra vezettek, hogy még ott is, 
ahol a jobbágy szabadon adhatott, vehetett ingatlant, a földesúr jogának 
elismeréseképen kénytelen volt az átruházás után bizonyos dijat — rend
szerint a vételár egytizedét — a földesúrnak átengedni.9*

Hasonló illetékfizetés jött szokásba a jobbágy végrendelkezésével kap
csolatban is. Werbőczy szerint a jobbágy lemenő nemlétében szerzett 
vagyonának feléről végrendelkezhetett, a másik fele a földesúré lett. E földes
úri jog megváltása címén sok helyen a jobbágy valamit hagyott végrende
letében a földesurára, és ezzel a földesúr igényét kielégitve, egyéb vagyo
náról szabadon rendelkezett97 Ez a szokás odavezetett, hogy a földesúr 
nemcsak a végrendeleti, de a törvényes örökösöktől is — leltározási dij 
címén — váltságot követelt akkor is, ha az örökhagyónak telkén kívül 
semmi vagyona nem volt98 99

A jobbágyok elszegényedésének megakadályozása céljá
ból igyekeztek a földesurak a jobbágyleányok öröklését is kor
látozni. Werbőczy szerint a jobbágyleányok szüleik ősi jószá
gaiból a fiúkkal egyenlő részt kellett kapjanak, atyjuk szer
zett vagyonából pedig kiházasítást, vagy ha ilyet még nem kap
tak, akkor ebből is a fiúkkal egyenlő részt." Ez azonban a 
jobbágybirtokok végzetes elaprózódására vezetett"3 volna, 
ami a teherbíróképesség csökkenése folytán a földesúrra is

92 Corp. Stat. III. 85, 179, 306, 334, 424, V/l. 482. 1. (Máramaros vm. 
1638, Szatmár vm. 1677, Bihar vm. 1725, 1781, Ugocsa vm. 1736, Baranya 
vm. 1733), Magyar Gazdaságtörténeti Szemle II. évf. 355. 1. (Tolna vm. 
1725), VI. évf. 235. 1. (csejthei urad. rendtartás 1661).

98 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle V. évf. 158., VI. évf. 325. 1. 
(1668, 1630.)

94 Corp. Stat. IV/1. 502. 1. (Hont vm. 1689.)
95 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle XII. 277. 1. (1744.)
98 Corp. Stat. V/l. 668. 1. (1771), Magyar Gazdaságtörténeti Szemle IX. 

évf. 89. 1. (1789), Szabó Dezső i. m. 59, 359. 1. (1765.)
97 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle VI. 186. 1., VII. 415. 1. (Olasz- 

liszka 1715. évi döntése és Tokaj Tálya Tárcái falutörvénye 1696.) Egy 
1682. évi prefektusi elszámolás szerint díjat vettek be a végrendelet confir- 
matiójáért. (Magyar Gazdaságtörténeti Szemle XII. évf. 307. 1.)

98 Szabó Dezső i. m. 96., 365., 367., 385. 1. „in redempcionem defuncti 
vulgo holtnak test pénzül 4 f r t“

99 Tr. III. 29. pr. és § 1.
994 Bakács: A magyar jobbágy a XVIII. században. Századok 1936

289. 1.
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káros volt. Ezért némely helyen a földesurak egyszerűen meg
tiltották, hogy a jobbágy leányának a kiházasításon kívül 
bármit is adjon.100 Hogy ez a szokás nagyon is elterjedt, azt 
mutatja, hogy sok volt jobbágyközségben a legújabb időkig 
a leány az apai vagyonból csak kiházasítás fejében kapott 
egy borjút, egy ködmönt vagy ágyneműt és egy ládát, de mást 
nem igényelhetett.101

A XVIII. századi földesúr máshol kevésbbé volt szigorú, 
és nem gördített akadályt annak elébe, hogy a leány által örö
költ jószágokkal ugyan csökkenjen a leány fivéreinek vagyona, 
de viszont ugyanennyivel erősödjön ugyanazon földesúr egy 
másik jobbágyának gazdasága. Ezért megengedte, hogy a 
leány az apa szerzett vagyonából a fiúval egyenlő részt kap
jon, ha „dominiumbeli személyhez megy férjhez“. De ha az 
uradalmon kívül állóhoz megy férjhez, semmiféle ingatlant 
ne örökölhessen, hanem csak az ingó vagyonból kaphasson 
harmadrész értéket pénzben. Ha a jobbágyözvegy az uradalmon 
kívül álló személyhez megy férjhez, közkeresményként öt meg
illető ingatlanairól is le kell mondania.102

Az ugyanis a gyakorlatban előfordult, hogy valamely 
jobbágynak ingatlan vagyona feküdt egy idegen földesúr birto
kán,103 de ezt a földesurak érthető okokból igyekeztek megaka
dályozni,104 így igyekeztek megakadályozni azt is, hogy az ide
genhez férjhezmenö és így idegen földesúri hatalom alá kerülő 
jobbágyleány atyja ingatlanaiból örököljön. Ezért egyszerűen 
megtiltották, hogy az idegenbe férjhezmenö leány a kiházasí
táson kívül bármit is kaphasson atyjától. Ezt a tilalmat azon
ban kevésbbé szigorú földesuraknál valószínűleg épp úgy meg 
lehetett váltani, mint a fentebbiek szerint ingatlaneladási éa 
végrendelkezési tilalmat is. Az uradalmon kívülálló személy
hez férjhezmenö jobbágyleány tehát csak akkor vihette magá
val vagyonát, ha ezért a földesúrnak váltságdíjat fizetett. Erre 
mutat az a több jobbágyközségben fennmaradt szokás is, hogy

100 A prímási uradalom rendtartásának 11. pontja 1752-ből. (Magyar 
Gazdaságtörténeti Szemle V. évf. 393—394. I.)

101 Bónis i. m. Társadalomtudomány 1941. évf. 296, 298, 304. 1. és 
saját adatgyűjtésem Nógrádverőcéről.

108 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle V. évf. 169., 170. 1. (1731.)
103 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle II. évf. 18.1. (1674. a nagyszöl- 

lősi szőlősgazdák gazdasági rendtartása), III. évf. 267. 1. (1719. Instructio 
urbariumkészítéshez). VI. 186. 1. (1715),- VII. 415 1. (1696.)

104 Ezért tiltották a „fundorum . . .  oppingnorationes aut venditionem 
praesertim extraneis, ad idem dominium non pertinentibus“. (Baranya vm. 
1733. Corp. Stat. V/l. 482. 1.)

13*
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a vőlegény a menyasszony kelengyéjéért váltságot fizet— most 
már a menyasszony családjának,105 106 és hogy a menyasszony
kiváltási díj a leány vagyonának nagyságához igazodott:1053

Ezt a kelengyekiváltást játsszák ki a házasulok, ha titok
ban, szökve nősülnek, és alkalmasint ezért tiltják ezt az erdélyi 
törvények. Ez a kelengyekiváltás alkalmasint a máig is fenn
maradt menyasszonykiváltásnak az alapja.

A XVIII. században azonban a menyasszony kelengyekiváltásának 
csekély jelentősége lehetett. Ilyen rendelkezést hozni csak nagyobb urada
lomban lehetett, nem pedig ott, ahol egy faluban is sok kisebb birtokos 
jobbágyai éltek együtt. Nagyobb uradalmakban pedig sokhelyütt rendszerré 
vált, hogy a férjhezadott jobbágyleány csak egészen szűkre szabott kiháza- 
sítást kapott, amit szükségtelen volt kiváltani. A kiváltás szokását tehát 
csak egyes uradalmak vezették be. Ezért nem volt a kérdésnek jelentősége 
1790-ben. Valószínű, hogy II. József is inkább a németországi viszonyo
kat vette alapul a jobbágyházasságokról is rendelkező rendeletének kiadá
sánál.

Hogy Magyarországon — a nyugati jogoktól eltérően — 
miért nem alakult ki földesúri hozzájárulási jog, csupán 
vagyonkiváltás, annak okát a gyermekek jogállásában kell 
keresnünk.

A római jog szerint a rabszolga nem köthetett jogkövet
kezményekkel is járó házasságot, ezért csak az anya jogálla
potát vehették figyelembe. Innen keletkezett az a szabály, hogy 
születésénél fogva rabszolga az, akit rabszolganő szült.108

Ezt a szabályt recipiálta a kánonjog is,107 amely ezt még 
mindig kedvezőbbnek látta, mint a frank jog álláspontját, és 
a favor libertatis elve alapján elismerte partikuláris jogként a 
világi jog rendelkezését ott, ahol a szabad apa és rabszolganő 
házasságából született gyermeket szabadnak minősítették.108

A frank jog szerint a különböző rendi állású szülök 
házasságából született gyermek mindig az alacsonyabb rendi 
állásában részesült.109 Ezt az elvet azonban a római jog hama-

105 Bónis i. m. Társadalomtudomány 1941. évf. 295. 1, Etnographia 
VI. évf. 314. 1. (Zala vm. Nagybákó), VIII. évf. 114—115. 1. (Németpróna), 
XI. évf. 402. 1. (Felsősegesd), XIV. 65. 1. (tót szokások).

10£“ Lásd fentebb 4. jegyzet.
106 Institutiones Justiniani I. 3. § 4.
107 Corpus Juris Canonici С. 1. X. 4., 10., Rolandus (1. Freisen i. ш. 

291. 1.)
108 Corpus Juris Canonici С. 3. X. 4. 9. (III. Orbán pápa), Freisen 

i. m. 296. 1.
109 Schröder i. m. 230, 316. 1. „die Kinder folgten der ärgeren Hand“, 

„ad inferiorem partem vádit origo“ (Chénon i. m. I. 365. 1.), Schulte i. m. 
135. 1. Gierke i. m. 401, 402. 1., Kraut i. m. 133. 1. (§ 66. 15.).
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rosan megtörte110 és a recepció után csak a főnemesi és nemesi 
állás elnyerésére, még később csak a főnemesi állás születés 
általi elnyerésére alkalmazták. A jobbágyok tekintetében Né
metországban a római jogi szabály uralkodott, azaz a jobbágy 
anya gyermeke jobbágy lett, bárki volt is az atyja.111

Franciaországban egyes coutume-ök — Németországhoz 
hasonlóan — a római jog fenti szabályát alkalmazták és így 
a nemes nő és jobbágy férfi gyermekét bizonyos korlátozással 
nemesnek ismerték el. Másutt a frank jog álláspontja ural
kodott, és jobbágy (serf) lett az, akinek születése idejében bár
melyik szülője is jobbágy volt. Végül a bourgogne-i coutume 
szerint a XIV. századtól kezdve a gyermekek az atya rangját 
követték.112

Ennek következtében a német és francia földesurak igye
keztek megakadályozni, hogy jobbágyaik szabad nőt vegyenek 
feleségül, mert az ilyen házasságból származó gyermekek sza
badok lettek és így kiestek a földesúr rendelkezése alól. Mint
hogy az anya jogállása ilyen fontos volt a gyermekekre nézve, 
ha két különböző úr szolgái kötöttek egymással házasságot, 
a gyermekek vagy valamennyien az anya urának szolgái let
tek,113 vagy a két úr számszerűen megosztotta a gyermekeket. 
Ennek az állapotnak javítása volt az, ha az urak már nem 
egyes gyermekeket, hanem egész családokat egészben osztot
tak el, úgyhogy egyik család az egyik, másik a másik úré 
lett.114 Az ilyen megosztások lehetőségére való tekintettel ter
mészetesen az is érintette a földesúr érdekét, — jobbágyainak 
jövendő száma szempontjából, hogy ha jobbágya idegen föl
desúr leányát kívánta feleségül venni, vagy idegen jobbágyhoz 
ment férjhez.

Magyarországon a XII. században rabszolgának minő
sültek a rabszolga apa összes gyermekei akkor is, ha anyjuk 
szabad volt.115 Viszont a szabad férj nemcsak rabszolga fele
ségét, de a vele kötött házasságból született leányait is kény-

110 Pl. a longobard jog szerint a gyermek a „debilior pars“ rendi állá
sát követi, de e debilior pars alatt már hol az alacsonyabb rendi állású 
házastársat, hol a nőt érti. Freisen i. m. 291. 1.

111 Runde: Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts. II. kiad. 
Göttingen 1795. 435. 1. (539 §), Schröder i. m. 137. 1., Kraut i. m. 133. 1. 
(66. § 16.).

111 Chénon i. m. II. 27, 28, 62, 63. 1.
“ * Kraut i. m. 132. 1. (66. § 4—5.)
114 Du Cange i. m. IV. 561, 562. 1., Chénon i. m. I. 364. 1.
1,5 Fejér II. 92—3. 1. (1137), Hazai Okmt. V. 2. 1. (1199), Wenzel VI. 

194. 1. (1199), Hazai Okmt. VIII. 137. 1. (1270.)
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télén volt kiváltani,118 tehát előfordult, hogy a szabad apa és 
rabszolga anya házasságából született gyermekek rabszolgá
nak minősültek. Mégsem volt általános jogszabály Magyar- 
országon a frank jogi elv (az alacsonyabb rendű szülő álla
potának követése), mert a XIII. századból több adatunk van 
arra is, hogy a különböző rendű szülök házasságából született 
fiúk az apa, a leányok az anya rendi állapotát követték.117. 
Még az is előfordult, hogy a szabad nő és rabszolga férfi 
házasságából született leányokat teljesen szabadnak minősítet
ték és a fiúk is csak felerészben lettek az apa urának szolgái.118

Az ilyen házasságból született gyermekek jogállása tehát 
abban az döben, mikor a földesúri beleegyezési jog még élt. 
vitás, vagy — ami valószínűbb — helyenként és uranként vál
tozó volt.

A vitát Werbőczy döntötte el a római jogi recepció német 
országi virágzása idejében, de a római joggal éppen ellenkező 
módon. Álláspontja szerint örökösnek elvileg csak a fiút tekin
tik, a szülői hatalmat csak az atya gyakorolja, és a nemességet 
férfi erényekkel szerzik, ezért a nemes apa rendi állása hatá
rozza meg a gyermekek sorsát, és gyermekei nemesek lesznek, 
bármilyen rendű is az anya. A nemes nő és nem nemes férfi 
házasságából született gyermekek azonban csak abban az 
esetben tekinthetők nemesnek, ha az anyát királyi kegyelemmel 
fiusították.119

Hogy Werbőczy tanítása e részben már meglévő szokás
jogot ismertet, vagy keletkezésekor újság volt, ma még nem 
dönthető el. Tény azonban, hogy tanítását a következő évszá
zadok teljesen magukévá tették.120 Az apa állását követték a 
gyermekek, azaz az apa földesurának jobbágyaivá lettek akkor 
is, ha a szülök különböző földesurak jobbágyai voltak.131 
A magyar földesurat tehát nem érdekelte, hogy jobbágya kit

“ • Hazai Okmt. VII. 364. 1. (1311.)
117 Hazai Okmt. VIII. 121, 122. 1. (1270 és 1277 közt. 1. Karácsonyi 

i. m. 104. I.), Ars Notarialis 135, 141. sz. (Kovachich: Formulae Styli 91. 1.), 
Reg. Varad. 352, 353, 341. sz.

118 Hazai Okmt. VIII. 71—72. 1. (1265). Ilyen megoldás Francia- 
országban is előfordult az orléansi coutume szerint (Chénon II. 63. 1.).

118 Tr. I. 7. pr„ § 1, 2., I. 22. § 1., I. 51. § 2.
120 Szegedy : Tyrocinium. Tyrnaviae 1751. P.- I. tit. 7.
127 Pl. az 1514 :21. t.-c. szerint az elhalt jobbágy özvegye, ha idegen 

személyhez megy is férjhez, felserdült fiait vissza kell hagyja az atya telkén, 
a már megszületett, de még serdtiletlen korú fiúkat pedig felserdülésük után 
vissza kell adja. A jövőben születendő gyermekekről azonban a törvény nem 
szól, azok tehát már az új férj urának jobbágyai lesznek.
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vesz feleségül, mert jobbágyának gyermeke mindenképen az ö 
jobbágya lett, a jobbágya leányának gyermekére pedig amúgy 
sem emelhetett igényt azon a címen, hogy az anya az fi job
bágyának leánya volt.

Nem jelentett kivételt ez alól a nemes leányt feleségül 
vevő jobbágy sem, mert igaz ugyan, hogy a rokonainak hozzá
járulásával jobbágyhoz férjhez ment nemes leány földben igé
nyelhette a leánynegyedét,122 és az ilyen birtokra költöző job
bágy férj (agilis) és gyermekei a pereskedés és adózás szem
pontjából nemesi jogokat élveztek,128 de ez a jogállapot nem a 
nemes növel kötött házasságból, hanem a nemesi birtokon való 
gazdálkodásból származott. Ezt pedig a jobbágy földesura, ha 
akarta, megakadályozhatta azzal, hogy nem engedte meg a 
feleség birtokára való költözést. A földesúr tehát érdekét meg- 
védhette a jobbágyköltözési engedély megtagadásával, a házas
ság engedélyhez kötésére ekkor sem volt szükség.

‘«1435:11. 20, 1486:XXVI. t.-c. 11, 12. §, 1492:63. t.-c. 7—9 §, Tr. I. 
29., 7 -9 . §, I. 30. 8. §.

‘«1659:70, 1687:18. t.-с., Corp. Stat. I. 331. 1. (Fogaras 1690), IV/1. 
614. 1. (Trencsén vm. 1713.)



D ezsényi Béla:

Á magyar katolikus sajtó.
Fejlődéstörténeti vázlat.

Élénken él még emlékezetünkben a magyar keresztény 
napisajtó megteremtésének küzdelmes korszaka. Huszonöt 
évvel ezelőtt érte el ez a küzdelem a csúcspontját, akkor 
tette fel az első életerős keresztény napilapok megindulása 
a hazai katolikus sajtótörekvések eredményére a koronát. 
Addig csak panasz, követelés, türelmetlen hangok vádja hal
latszott a látszólag tétlen hazai katolicizmus ellen, amelyben 
nem volt meg az erő, hogy a mindennapi élet irányításába 
is beleszóljon örök értékűnek vallott és hirdetett ideáljai 
szellemében. A keserves panaszok emléke azt a hitet kelti, 
mintha a keresztény irányú sajtónak múltja nem lett volna, 
csak az események kedvezővé vált fordulata alkotta volna 
meg a semmiből, egyszerre.

íg y  volt-e ez valóban'? Voltak-e előzményei mai keresz
tény sajtónknak, vagy nem? És ha voltak is, vájjon állapít
hatunk-e meg a régebbi törekvések közt olyan összefüggést, 
amely megengedi, hogy fejlődésről beszéljünk? Mert ha fej
lődést, eszmék fokozatos megvalósulását, törekvések lassú 
célbajutását nem figyelhetjük meg, akkor történetről nem 
beszélhetünk. Az a válasz tehát, amelyet kérdéseinkre adni 
fogunk, eldönti majd: lehet-e egyáltalán a katolikus sajtónak 
történetéről beszélni.

De másfelöl azt is kérdezhetjük, mi a katolikus sajtó 
jelentősége a sajtó általános története szempontjából? És ezen 
túlmenően, az általános történelmi fejlődés szempontjából? 
Az időszaki sajtó mai értelmében vett kibontakozásának kor
szaka a 19. század, amelyet nem egészen alaptalanul nevez
hetünk a sajtó századának. Ennek a századnak uralkodó szel
lemi csillagzata a szabadság eszméje, éppúgy, mint ahogy a 
megelőző, 18. század maradandó szellemtörténeti vívmánya 
a haladásba vetett hit volt. A liberalizmus eszmevilága éppen 
a közelmúlt évtizedekben váltotta ki a legélesebb bírálatot 
Űj eszmék hatják át az életet és az új eszmék elterjedésük kez
detén helyezkednek legélesebben ellentétbe a múlttal, amely
nek átalakítására hivatva vannak. Az antagonizmus kiélezése, 
a múlttal való gyökeres szakítás követelése talán sohasem volt
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oly határozott a történelem folyamán, mint napjainkban. Éppen 
ezért nem árt rámutatni arra, hogy a 19. század a maga esz
méiben ugyanolyan őszintén hitt, mint a mienk, hogy eszméi
nek megvalósításában következetes és jóhiszemű volt. És 
egyetlen más gondolat sem hatott olyan erővel ennek a szá
zadnak emberére, mint az ember, az egyéniség szabadságának 
meggyözödéses hirdetése; ebben vélte megtalálni azt a sarkpon
tot, amelytől a világ gyökeres átalakulása, teljes újjászületése 
elindulhat. A szabadság eszméjének első követelése pedig az, 
hogy a gondolat szabaduljon meg béklyóitól és többé semmi
féle akadályba ne ütközhessék a gondolat terjesztője és hirde
tője: a sajtó.

A sajtószabadság kivívása a 19. század maradandó sikere 
volt. Következménye pedig elsősorban az időszaki lapok párat
lan fellendülése. Míg a megelőző korban az időszaki sajtó csak 
a kíváncsiság kielégítőjének, meg a történelem anyaggyüjtö- 
jének látszott, addig a 19. század folyamán életformáló erővé 
alakult át. Alig hogy sikerült a szabad véleménynyilvánítás 
jogát kivívnia, a sajtó már nagyobbra tört: a vélemény alakí
tására is jogot követelt s ezt a követelését keresztül is vitte. 
Az már azután az emberi dolgok természetében rejlett, hogy 
a szabadon nyilvánított vélemény ellenvéleményt nem szívesen 
tűrt meg maga mellett. Amellett pedig a liberalizmus eszmevilá
gával egyenlő erejű ellenvélemény nem is hallatta a szavát. 
Az eszmék szabad megvitatásának nehezen kivívott joga — 
azután, hogy az eszméket a forradalmi átalakulás megvalósí
totta — meddő pártvitákban élte ki magát: eszmei síkon a kor
látlan liberális felfogással szemben egyedül a keresztény világ
nézet alapján álló sajtó értékesítette, vagy inkább értékesíthette 
volna a sajtószabadság vívmányát.

A keresztény világnézet és a sajtó szabadsága között nem 
volt ellentét. A magyar sajtószabadság hajnalán joggal han
goztatta katolikus folyóiratunk, a Religio és Nevelés, hogy az 
Egyház, amely a rabszolgát fölszabadította és a középkori 
deszpotákkal szemben a szabadság védelmére kelt, „melly a’ 
testvériség’ ’s egyenlőség’ szent neveit nem tegnap óta viseli 
zászlóin“1 vallja és magának is megköveteli a meggyőződés 
szabadságát. Katolicizmus és sajtószabadság viszonyát Pro- 
hászka Ottokár öntötte örökérvényű formába: „ . . .  a mi erköl
csi eszméink s elveink minket nem csak egyes reformjavas
latok idejében állítanak az igazi sajtószabadság pártjára,

11848 dec. 3. 67. sz.
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hanem mi épp az elvek erejében mindig és mindenütt szolgál
juk az igazi szabadság ügyét s harcoljuk a szabadság harcát, 
mégpedig azáltal, hogy nemcsak hatalmi vagy parlamenti, ha
nem elsősorban céhbeli ellenség ellen küzdünk . . .  más szóval 
mi védjük a szabadságot elsősorban nem paragrafusok és tör
vények ellen, hanem erkölcstelenség s jellemtelenség, tehát a 
szabadság belső megrontói ellen.“2

Prohászka szavai a sajtószabadságot nem csak elfogad
ják és igazolják, hanem a sajtó felszabadításának további 
útján is kijelölik az első lépést. Az öncélú sajtótudományi kuta
tás körülbelül Prohászka idézett szavainak elhangzásával egy- 
időben állapította meg, hogy a sajtó, mely külső szabadságát az 
államhatalomtól kemény harcban vívta ki, belső szabadságát 
is meg kell, hogy szerezze, mert ez kulturális hivatásának 
előfeltétele.® A sajtószabadság teljessé tételét a sajtótudomány 
a publicisztika tudományos vizsgálatától várja, míg Prohászka 
a keresztény világnézetben találta meg a cél felé vezető utat.

A keresztény világnézeti sajtó tehát a sajtószabadságnak 
nemcsak ellent nem mond, hanem a 19. század második felének 
csak hangban és módszerekben különböző, de világnézetileg 
teljesen eggyéhangolt sajtójával szemben egyedül képviseli azt 
a világnézeti ellenvéleményt, amelynek jogosultságát a sajtó- 
szabadság biztosította; amelynek jogosultságát biztosítania 
kellett, ha önmagát megtagadni nem akarta. A múlt század 
katolikus sajtója tehát — ha paradoxonnak hangzik is — a 
sajtószabadság tulajdonképeni biztosítéka és igazolása volt. 
A sajtótörténetben ezzel általános, az elszigetelt, önmagában 
vizsgált jelenségen túlmenő értelmet és jelentőséget nyer.

Ha ilyen távlatba állítjuk be hazai katolikus sajtónkat, még szüksé
gesebbnek látszik, hogy első kérdésünkre feleljünk: van-e a magyar katolikus 
sajtónak története? Katolikus vallástudományi és hitbuzgalmi folyóirataink 
az egész XIX. század folyamán voltak, de számtalan katolikus hírlap is 
látott napvilágot Budapesten és vidéken. Csak külsőleg nézve feladatunkat, 
címeik és rövid életrajzuk puszta egymás mellé állítása tekintélyes tömeget 
képviselne s önmagában is megcáfolná azt az önvádat, mintha a katolicizmus 
a sajtó jelentőségét nem ismerte volna fel. De ujságéletrajzok puszta elsoro
lása legfeljebb a katolikus sajtó mennyiségi, számbeli felmérését engedné. 
Tovább vezetne az a módszer, amely a történelem alakulásának, a társa
dalmi és politikai élet folyamának vizsgálatát tűzné célul maga elé a kato
likus sajtó egészével, vagy egy-egy sajtótermékkel kapcsolatban. Az egyház-

2 Összegyűjtött munkái, XXII. köt. 97. 1.
5 Oskar Wettstein: Die Tagespresse in unserer Kultur. Zürich 1903. 

Id. Karl Börner: Bibliographisches Handbuch der Zeitungswissenschaft. 
Leipzig 1929. 245. 1.
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politikai harc tükrében vizsgálva például nemcsak a katolikus, de az egész 
magyar hírlapirodalom világnézeti képe új vonásokkal tárulna elénk.

Mindkét módszert alkalmazni kellene a múlt század magyar kato
likus sajtótermékeire, hogy azok jelentőségét, hatását fölmérhessük s a gaz 
dag anyag végleges történeti értékelését keresztülvihessük. De a történelmi 
feldolgozás, a végleges szintézis egy harmadik módszert is megkíván. A szét
hulló anyagot rendszerbe foglalni csak akkor tudjuk, ha sikerül benne a fej
lődés folytonosságát felismernünk; mint már elöljáróban mondtuk, csak 
akkor beszélhetünk a katolikus sajtó „történetéről“.

Világos, hogy az átfogó szempont csak a sajtónak önmagában, benső 
valójában való vizsgálata lehet. A sajtó fejlődése a publicisztikai formák 
alakulását és átalakulását, tudatossá válását és megvalósulását jelenti. A szin
tézisnek ezt a szempontját a magyar sajtóra eddig más vonatkozásban sem 
alkalmazták, ezért a katolikus sajtó áttekintése is, kellő előmunkálatok 
híján, csak vázlatos lehet. Csak a kiemelkedő mozzanatokat kívánjuk bemu
tatni, azokat, amelyek a katolikus publicisztika hazai útját jelzik a pusztán 
teológiai, tudományos folyóiratoktól a vallási és hitbuzgalmi tárgyakat fel
ölelő lapokon át a mai, az élet minden vonatkozását a modern publicisztika 
eszközeivel átfogó napilapokig.

Papok és kolostorok nemcsak a középkorban tartották 
magukat a tudomány hivatott művelőinek és a művelődés tor 
jesztöinek. Kivették részüket a szellemi mozgalmakból a 
18. században is, amikor az első magyar időszaki lapok szület
tek. Az 1721-ben indult Nova Posoniensia szerkesztését 1722- 
ben a pozsonyi jezsuiták vették át az alapító Bél Mátyástól — 
igaz, csak rövid időre, a lapnak még ez évben bekövetkezett 
megszűntéig.4 Állítólag részük volt a jezsuitáknak az 1731- 
ben indult Ofnerischer Mercurius létrejöttében is5 és az újabb 
sajtótörténeti kutatás kimutatta szerepüket a leghosszabb életű 
magyar újság, az 1764-ben alapított Pressburger Zeitung kez- 
deteinél.eMindezekre a kezdeményezésekre persze a katolikus 
sajtó történetét nem vezethetjük vissza; a katolikus szellemű 
publicisztika gondolata tudatosan csak évtizedek múlva merül 
fel először és ezen nem változtat az sem, hogy a jezsuita Baróti 
Szabó Dávid a Magyar Museum alapítói közé tartozott, a pia
rista Révai Miklós pedig a Magyar Hírmondó legkitűnőbb szer
kesztője volt.

A 18. században élt a katolikus publicisztika első igazi

‘ Harmath Károly: A pozsonyi evangélikus lyceumi könyvtár régi 
nyomtatványainak és kéziratgyüjteményének ismertetése. Pozsony 1789. 27— 
28. 1. — V. ö. Haan Lajos: Bél Mátyás. Bp. 1879.

5 Cziklay Lajos: A katolikus hírlapirodalom. (A katolikus Magyar- 
ország. Budapest 1902. I. köt. 495—509. 1.)

• Gárdonyi Albert: A Preßburger Zeitung megindítása. Magyar
Könyvszemle. 1941. 121—131. 1.
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úttörője is, aki azonban lapot nem alapított és mások lapjába 
sem írt. Szaitz Leó egri szervita, a felvilágosodás elleni polé
mia legkiválóbb magyar képivselöje,Igaz Magyar című öt foly
tatásban megjelent röpirata az időszaki sajtóval külsejében is 
rokonságot tart: nem egymás szoros folytatásaként jelentek 
meg az egyes kötetek, hanem a polémia pillanatnyi szükséglete 
szabta meg tartalmukat. Amellett az is ujságírólélekre vall, 
hogy Szaitz széleskörű közönségnek és nem csak katolikus 
közönségnek szánta mondanivalóját; hite szerint hatalmas 
tábor élén vívta harcát a hangoskodó „aufklerungszfantaszták“ 
és a „nagy Mentsenléb“ ellen, úgy, mint ahogy a modern újság
író is olvasótábora nevében áll ki eszméi mellett, amelyeket 
közérdeküeknek, egyetemes érvényüeknek tart. Szaitz Leó, az 
újság nélküli újságíró — kétségkívül az első hazai katolikus 
publicista.7

Az első magyar katolikus teológiai folyóirat, az „Egy
házi Értekezések és Tudósítások“, Horváth Jánosnak, a ké
sőbbi veszprémi püspöknek szerkesztésében 1820-ban indult.3

Mintaképének a Tudományos Gyűjteményt  tekintette Horváth. Első 
számának előszavában a folyóiratok hivatását abban látja, hogy a hazánk
ban külföldi mintákkal vetekedve felvirágzó történelmi kutatás a „legkisebb 
vizsgálódásokat“ a „legkisebb fejtegetéseket“ sem akarja az enyészetnek 
átadni; „hogy e’ morzsalékok se vesszenek el, számokra Archívumok, Tár
házak ’s több effélék szereztettek“. A folyóirat eszerint nem egyéb, mint 
apró, könyvvé nem duzzadó tudományos írások gyűjtőhelye. Ha tehát az 
Egyházi Értekezések és Tudósítások  az első katolikus időszaki sajtótermé
künk, egyben az is tény, hogy a mai értelemben vett publicisztika tudós 
szerkesztőjétől távol állott Az aktualitást legfeljebb néhány egyházi vonat
kozású hír képviselte benne, meg a külföldi folyóiratok szemléje. Hogy a 
folyóirat szerkesztésében az aktualitásnak milyen csekély szerepe volt, azt 
érdekesed jellemzi, hogy az Egyházi Értekezések és Tudósítások  1820. évi 
II. kötetének Imprimaturja már 1819 dec. 1-én a szerkesztő kezében volt. 
S ez így ment végig! Az utolsó, 1824. évfolyam már 1823 dec. 9-én nyomásra 
készen állott. Publicisztikai gondolatot legfeljebb a mögött a tény mögött 
kereshetünk, hogy Horváth János protestáns szerzőktől is vett fel dolgoza
tokat; ilyenek néha oly nagy számban érkeztek, hogy Horváth egymaga volt 
kénytelen gyors egymásutánban írt cikkeivel helytállni katolikus paptársai
nak tunyaságáért, hogy ne a protestáns cikkek kerüljenek túlsúlyba!8 A pro
testánsoktól származó cikkek közlésével nyilvánvalóan az egykorú irénikus, 
az unióra irányuló törekvéseket kívánta támogatni Horváth. Még nyíltabban

7 Leak ó József: Szaicz Leó, a katolikus újságírás magyar úttörője. 
Bp. 1898.

8 Horváth Konstantin: Az „E g y h á z i  É r t e k e z é s e k  és T u d ó s í t á s o k “ (az 
első magyar kát. teol. folyóirat) története. Veszprém 1937.

81. m. 14. 1.
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foglalt állást a békülékeny szellem mellett Guzmics Izidor 1832-ben alapított 
folyóiratának, az E g y h á z i  Tárnak lapjain.10

Az Egyházi Tár, valamint a vele egy esztendőben indult 
Egyházi Folyóírás ugyanazt a típust képviseli, mint Horváth 
János folyóirata. Figyelemreméltó azonban, hogy az utóbbinak 
a szerkesztője, Kováts Mátyás egri áldozópap és pesti egyetemi 
tanár a folyóirat bevezetésében kívánatosnak mondja, hogy 
„olly eszközről gondoskodjunk, melly által azok is, kik a’ 
világi ezerféle gondoknak közepette a7 Theologiai tudományo
kat egész kiterjedésükben fejtegető munkákat nem olvashatnak, 
azoknak némelly tetemesebb tárgyai felöl, tudományos, meg
győző, lelket elfoglaló ’s emelő esméretre juthassanak.“ -— 
Benne van ebben, hogy nem kizárólag szakemberekhez, teoló
gusokhoz kíván szólni, hanem már a nagyobb, müveit, tudo
mányosan képzett közönséghez fordul. Közönségének, publici
tásának körét tágítani szeretné.

Az 1838-ban alapított és Gyarmathy János szerkesztésé
ben két évig fennállott Szion, valamint melléklapja, az Anas 
tasia már valóságos hitbuzgalmi hetilap volt.

Nem könyv formájában jelent meg, mint elődei, hanem az akkori hir 
lapok kis ívrétalakjában. Hosszabb, két-három hasábos teológiai, vallás
erkölcsi, vagy egyháztörténeti vezetőcikkét gazdag hírrovat követte, országok 
szerint csoportositva az egyházi vonatkozású eseményeket. Nyilvánvaló, hogy 
ez a lap már nem kizárólag és nem is elsősorban papok számára íródott. De 
nem sikerült nagyobb elterjedésre szert tennie; 1838 július 5-i számában ezt 
Írja: „Ő Excellentiájának, Laicsák Ferencz nagy-váradi püspök’ jótékony 
adakozásának leginkább köszönhetjük, hogy a’ tetemes költségek elviselé
sére képesek leheténk; ámbár még ezen eléggé hálálhatatlan részvét mellett 
is, olly erős alapra nem építhetünk, miilyen az illy vállalat’ tökélletességé- 
hez kívántatik; ’s így midőn a’ munkás személyzet alakult is, az anyagi ter 
hek vitelére fizetendő kezek hibáztak“.

Az első magas színvonalú és már nyíltan a müveit nagy- 
közönség érdeklődésének felkeltésére és irányítására indított 
vallásos folyóiratunk, a Religio és Nevelés 1841-ben indult, 
Szaniszló Ferenc szerkesztésében. Szaniszló már teljesen tisz
tában van az időszaki sajtó véleményalakító hatásával, a folyó
iratok „azon hatásbeli erejével“, „Mellyet a’ közönségnél elter
jedt ’s rendszerint épen általok elterjesztett gondolkodás- 
módra, ’s így közvetve számtalan ollyanok’ tetteire gyakorol
nak, kiknek önelhatározásuk- ’s példájoktól olly sok, csaknem

10 Zollvány L. Irén: Guzmics Izidor életrajza. Bp. 1884. ktil. 295—
337. 1.
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minden szokott függeni.. .‘l11 A Religio és Nevelés cikkei rövi- 
debbek, élénkebbek, mint elődjeié. Az egyházi vonatkozású 
híreket eleinte Egyházi Tudósítások címen külön melléklapon 
közli. 1843-ban a szerkesztést Somogyi Károly veszi át; ettől 
kezdve az Egyházi Tudósítások is a főlapban jelennek m eg/ 
külön rovatcím alatt.

A Religio és Nevelés már nem ötletszerű, a beküldők szt 
szélyétöl függő tárgyakról írt cikkek halmaza. Szerkesztésébe 
a megfelelően bíráló és válogató szerkesztő tapintata érvény 
sül, még a Protestáns Egyházi és Iskolai Lappal folytató/ 
éles viták idején is. Külföldi hírszolgálatára nagy gondot for 
dit: bőven tudósít az európai egyházi mozgalmakról. A svájci 
kultúrharcról, amely az 1847-ben a katolikus kantonok által 
megkötött „különszövetség“ nyomán Európa utolsó valláshábo
rújához vezet, minden részletre kiterjedően értesíti olvasóit. 
Ha még hozzátesszük, hogy a Religio és Nevelés hasábjain 
látott napvilágot először a „jó és olcsó könyvkiadó társulat“, 
a mai Szent István-Társulat terve, akkor nyugodtan megálla
píthatjuk, hogy az egyházi folyóirat végleges hazai típusával 
állunk már szemben, amely a század második felében csak 
részleteiben alakul, külalakjában fejlődik és tartalmában bővül, 
igazán újat azonban a Katolikus Szemle megindulásáig már 
nem hoz.

Szaniszló Ferenc a Religio és Nevelés megindításával 
egyidöben Fasciculi Ecclesiastico-Literarii címen tudományos 
teológiai folyóiratot is indított. Latin nyelvű folyóirata a tudo
mányos és a társadalmi-hitbuzgalmi folyóirat-típus végleges 
szétválását jelenti.

A Religio és Nevelés évtizedében azonban a magyar kato
licizmus már politikai hírlappal is rendelkezett. Az 1843—44-i 
országgyűlés fájdalmas tanulsággal mutatta, hogy mennyire 
elfordult a magyar közvélemény az ősi egyháztól. Kézenfekvő 
volt, hogy a közvélemény hangulatváltozását a sajtó idézte 
elő, ezért azon csak a sajtó útján lehet változtatni. 1844 már
cius 10-én Kopácsy József hercegprímás az országgyűlésre 
Pozsonyba érkezett püspökök, apátok, prépostok, káptalani 
követek bevonásával értekezletet tart, amelyen az anyagi vál
sággal küszködő Religio és Nevelés mellett egy politikai „véd- 
lap“: a Nemzeti Újság rendszeres támogatását is elhatároz- 11

11 Religio és Nevelés. 1843 júl. 2.
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zák.12 Ez volt az első katolikus sajtóértekezlet hazánkban. 
Az értekezlet eredmény eképen a káptalanokhoz intézett kör
levélben látjuk kibontakozni a magyar katolikus világnézeti 
sajtó kialakításának első tudatos tervét. Sajnos, a terv meg
valósítására nem sikerült megválasztani a célravezető eszkö- 

'iket. A Nemzeti Újság — Kultsár István egykori újságja, 
legrégibb pesti magyar lap — már az emlékezetes értekezlet 
,y|t is részesült szubvencióban a papság részéről, aminek fejé- 
/fi válogatás nélkül közölte az egyháziaktól beküldött cikke- 

yt. Ez a tervszerűtlen sajtóakció csak rossz eredményeket 
ózhatott. Némileg javult a helyzet 1845-ben, amikor Lipthay 

Sándor személyében képzett és politikai éleslátással rendel
kező ember került a lap élére. Lipthay szervezett olvasótábort 
is állított újságja mögé: megszervezte a Gyülde néven ismert 
konzervatív társaskört. De mégsem tudott lépést tartani lapja 
a gyorsan rohanó eseményekkel. 1848 március 15-én őszintén 
csatlakozott az új felelős minisztérium táborához, de már egy 
hónappal később át kellett adnia a lap vezetését az egyre szél
sőségesebb irányba forduló fiatalabb munkatársaknak, élükön 
az eddigi szerkesztőtárssal, Illucz Oláh Jánossal.

A Nemzeti Újság mégis a katolikus világnézeti sajtó első 
hazai hírnöke volt. A katolikus napisajtó problémája ettől 
kezdve állandóan napirenden maradt. Az egyházi és hitbuz- 
galmi folyóiratok után kétségtelenül új katolikus laptípust 
képviselt.

,,A’ sajtó szabad: és ennek mi örülünk, örülünk pedig 
nem azért, mivel a’ tévtan és igaztalanság ennélfogva szinte 
tágasabb körben és kevesebb korlátok közt szoríttatva mozog
hat; hanem azért, mivel az igazságnak ezentúl kevésbbé kei
lend tartózkodónak lenni. . .  Mert hol a’ sajtó szabad, ott az 
ellenvéleményt férfiasán el kell tűrnie tudni mindennek, a’ ki 
meggyőződése mellett (melly, ha valódi, mindenkor tiszteletre
méltó), becsületes fegyverekkel harcol.“ Akár őszinték voltak 
a Religio és Nevelés 1848 március 18-i számában megjelent 
fent idézett sorok, akár nem, kétségtelen, hogy egy hetenként 
megjelenő folyóirat alig képviselte eléggé erőteljesen az „ellen- 
véleményt“ a márciusi lapok hírlapözönével szemben. És a 
hírlapok közül még a Nemzeti címen újjáalakult Nemzeti Új
ság sem tartott ki a hivatalos Egyház mellett, bár a katolikus

1! Sörös Pongrác : A kát klérus törekvései az 1843—44. országgyűlés 
egyházi ügyeinek tárgyalása alatt. Katolikus Szemle, 1901. 865—890. 1. — 
Dezsényi Béla: Nemzeti Újság. Regnum. 1940/41. 313—356. 1.
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világnézetet vallotta további fennállása alatt is. Az ellentét 
akkor robbant ki, amikor a Nemzeti magáévá tette az ú. n. 
„pesti pontokat“, a pesti papság memorandumát, amelyet egyéb
ként mindössze 16 pesti lelkész vallott magáénak.13 „Ezek sajtó 
útján közzététetvén, a’ kerületek nyilatkozatait vonták maguk 
után. Az előterjesztés kissé éles, szenvedélyes hangulatú, sőt 
fenyegetödzö volt. Nem csuda tehát, ha egyes kerületek észre
vételei szinte kissé csípősek valának.“ Ezeket az észrevétele
ket sorra közölte a Religio és Nevelés, mire ,,a’ Martiusb&n 
(Március Tizenötödike) és a Nemzetiben egyes álnevüek föl- 
szólalásai következtek.“14

Ilyen körülmények között nem csodálhatjuk, hogy a 
magyar társadalom átalakítására irányuló hatalmas mozgalom 
közepette, amelynek iránya több helyen az Egyház fontos érde
keit is érintette, ismét sürgető hangok követelik az igazi, egye
temes érdeklődésű katolikus napisajtót.

A R e l ig io  é s  N e v e l é s  hasábjain — amelyek 1848 második félévétől 
kezdve Danielik János szerkesztésében jelentek meg — 1848 július 2-án 
Kubriczky András ,,A’ legsürgősb teendők’ egyike“ cimen ,,a’ magyarhoni 
katholicizmus egyetemes érdekeit képviselő politicai lap’ mi hamarábbi meg
jelenését“ sürgeti. „A katholicizmus érdekei, azok lényegét tekintve: vallá
siak és világiak, tehát két külön téren mozognak, és azért két külön tár
gyaltatást is igényelnek. Az első tekintetnek megfelelnek az egyház-vallási 
lapok; a’ másodiknak, az egyház-politicaiak. És midőn a’ R e l i g i o  és  N e ve lés t  
őszinte örömmel valljuk egyház-vallási ügyeink’ méltó orgánumának: más
részt szintolly fájdalommal nélkülözzük az egyházpoliticaiaknak hírlapiro
dalmunkban erélyes képviseltetését.“ „Lenni kell azért lapnak, melly e poli
ticai fergetegü korban, a’ kath. érdekeket a’ közvélemény’ forrongó elemei 
közé vegyítvén, azokkal kibékítse ’s egyensúlyba hozza.“ A Religio és Neve
lés „szellemi és anyagi köre“ szűkebb, hogysem ennek megfelelhetne.

Kubriczky fejtegetéseit a szerkesztő csillag alatt megjegyzésekkel 
kíséri; szerinte a Religio és Nevelés minden az egyházat illető kérdéssel 
bőven foglalkozik; külön politikai lap alapítása az erők szétforgácsolására 
vezetne csak. . .

A politikai sajtó iránti kívánságot az 1848 júl. 25-i számban olyan 
formában ismétli meg a veszprém-egyházmegyei papság megbízásából egy 
levelező, hogy legalább a R e l ig io  és  N e v e lé s  adjon pölitikai híreket és cikke
ket is. Danielik azt feleli, hogy szívesen engedne a kívánságnak, de ehhez 
a költségtöbblet miatt több előfizetőre volna szükség. 1848 dec. 3-án végül 
egy — nyilván a szerkesztőtől származó — aláírás nélkül megjelent közle
mény a politikai lap tervét, mint időszerűtlent, végleg elvetendőnek jelenti 
ki. Figyelemreméltóan indokolja álláspontját: a közvélemény annyira az 
Egyház ellen fordult, hogy a katolikus irányú hirlap fölött „az összes napi 
sajtó előlegesen pálcát törne“. „Azon lapok, mellyek hangos örömkiáltással

18 Meszlényi Antal: A magyar katolikus egyház és az állam 1848— 
49-ben. Bp. 1928. 48. skk. 1.

14 Religio és Nevelés 1848 nov. 9.
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üdvezlék a’ polgári szabadság’ derültebb föltiintét, mellyek épen e’ szabadság
nak köszönhetők létüket, csúfosan megtagadták a’ szabadság elveit, midőn 
olly ügyről volt szó, melly véleményökkel ellenkezett.“

A sajtószabadság esztendeje a katolikus sajtó eszméjét 
nem vitte közelebb a megvalósuláshoz. A magyar katolikusok 
nem tudtak, vagy nem mertek világnézetüknek a napi esemé
nyek egészével, az élet egyetemességével szemben hangot adni. 
Ez a mulasztás a körülményekhez szabva visszaesést jelentett; 
a katolikus napisajtó megvalósulását több, mint egy évtized
del odázta el. De egy figyelemreméltó színnel mégis gazdago
dott 1848-ban a magyar katolikus sajtó együttese: ekkor ala
pítottak először katolikus szellemű lapot a nép, a falusi föld 
művelötársadalom, az alkotmány sáncaiba csak imént befoga
dott jobbágytömegek számára. A magyar sajtó egész területén 
tapasztalható volt a társadalmi reformok évében a néphez való 
közeledés vágya. A Nép Barátja című, Vas Gereben és Arany 
János nevével jegyzett lapot a kormány támogatásban részesí
tette és nagyarányú terjesztéséről is gondoskodott. Nem marad
hatott el az Egyház sem, ha nem akarta kitenni magát annak, 
hogy a müveit, nemesi társadalomban beállt elhidegülési folya
mat a hitében szilárd népet is elérje.

A Szent István-Társulat elődje, a „jó és olcsó könyv
kiadó társulat“ már megalakulása után egy hónappal, 1848 
június 3-i választmányi ülésén kimondja, hogy néplapot indít.15 
A lap terjesztéséről is eleve gondoskodni akartak az alapítók: 
az éppen a fővárosban időző pécsi püspököt és az ugyanitt 
tartózkodó helynököket kérték fel, hagyják meg a lelkészeknek, 
hogy a lapból egy-egy példányt minden helységben, ha másként 
nem lehetne, a templom pénztárának terhére járassanak.

A Katholikus Néplap 1848 július 6-án indult. Vas Gere
ben mindössze néhány nappal előbb megindított néplap
jának egyszerű, könnyen érthető hangján szólt olvasóihoz, 
kiket arról igyekezett meggyőzni, hogy az új eszmék az Egy
ház tanításával és a hittel nem ellentétesek. „Mi a kath. népet 
ismerjük, tudjuk, hogy szívesen hallja minden ügyben egy
házának szavát. És az által csak lelkesebb lesz, ha látja, hogy 
azt, a’ mit mások elejbe adnak, a” hit szent szava is helyesli. 
Népünk p. o. szívesen olvassa Vas Gereben uramnak talpra
esett, egészséges magyar szavait; de még nagyobb hatással

15Notter Antal: A Szent István-Társulat története. Budapest 1904. 
36 skk. 1.

Ragnum. 14
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lesznek rá, ha látja, hogy Vas Gereben uram mondásai a’ hit
tel sem ellenkeznek ..

A Szabó Imrének, később szombathelyi püspöknek, majd 
Zalka Jánosnak, illetve Májer Istvánnak, a népi irodalom 
majdani közkedvelt „István bácsi“-jának szerkesztésében meg
jelent hetilapnak valamivel több mint 1500 előfizetője volt. 
Ugyanakkor Somogyi Károly Der katholische Christ címen 
Budapesten német, Pelikán Ferdinánd pedig Nagyszombatban 
Bohumil címen tót nyelven alapított néplapot. Erdélyi Vazul 
nagyváradi gör. kát. püspök azzal a kéréssel járult a Szent 
István Társulathoz, hogy román nyelvű néplapot is adjon ki. 
Ez az utóbbi terv azonban már nem valósult meg.

A magyar kát. néplap maradandó alkotásnak bizonyult. 
Az abszolutizmus korszaka alatt is folytatta pályáját, egy ideig 
a köztiszteletben álló papköltö, Sujánszky Antal szerkesztésé
ben. A néppel az Egyház többé nem vesztette el publicisztikai 
kapcsolatát.

Az abszolutizmus éveiben a katolicizmus hangját a Kato
likus Néplap mellett az egyetlen folyóirat képviselte csupán: 
a Religio és Nevelés hamvaiból újraéledt Religio. Ennek kellett 
a hiányzó katolikus napisajtót is pótolnia, és hogy legalább 
tudatában volt ennek a feladatának, azt alcíme mutatja, amely 
1850-töl kezdve így hangzott: „kath. politico-egyházi és iro
dalmi lap.“ Szerkesztője, Danielik János, az „Egyházi Tudó
sítások“ mellett „Politikai Szemle“ című rovatot is nyitott. 
1855-ben a szerkesztést Zalka János vette át, aki hetenként 
kétszer jelentette meg a lapot, hogy ezzel is növelje az aktuali
tás értékét. N

A politikai napisajtó hiányát azonban a gondolkodó kato
likusok egyre érezték. A Szent István-Társulat kebelében el is 
hangzott egy indítvány, amely azt kívánta, hogy katolikus poli
tikai napilapot is indítson a Társulat a tulajdonában levő 
Katholikus Néplapon kívül. A tervről Danielik, a Társulat 
akkori helyettes elnöke a következőképpen nyilatkozott:

„. . . ha én tekintetbe veszem azon, szinte határtalanig menő vélemény- 
különbséget, mely a legkatolikusabbnak ismert férfiaknál, De Maistre- és 
Donald-tól kezdve, O’Connel-Görres-Donoso Cortes- és Montalembert-en 
át egész a „L’Univers“-ig, a politikai nézetekre nézve mutatkozik, 
a nélkül, hogy ezek bármelyikét is kárhoztatná az egyház; ha továbbá szem
ügyre veszem azon szenvedélyes vitákat, gyűlöletes kitöréseket és pusztító 
meghasonlást, melyet e nézetkülönbség a katolikusok soraiban nemcsak a 
mindig nyughatatlan franciáknál, hanem magában az elnyomott Irlandban 
is épen legközelebb előidézett: úgy bizonyára remélem, hogy ki sem fog 
kárhoztatni azért, ha nem akarjuk politikai vélemények meghasonlásának
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tenni ki a kisded tábort, melyet a hiterkölcsi elvek egységének alapján gyűj
tenie sikerült. . .  Igen, én azon erős hitben élek, hogy a napon, amelyen a 
napi politikávali foglalkozást ezen egyesület elhatározná, egyszersmind föl
bomlásának diplomáját írná alá“.16

Az ötvenes években ezek szerint a pártpolitika hullám- 
csapásaitól való félelem, meg a már 1848-ban is minden meg
fontolás mögött megvonuló rettegés az erők szétforgácsolásá- 
tól, meghiúsítottak minden kezdeményezést, amely egy kato
likus világnézeti napilap alapítását tűzte ki célul. Ne vádoljak 
ezért ezeknek az éveknek katolikusait kicsinyességgel, a meg
lévő lapok szerkesztőit féltékenységgel és az Egyház hivatalos 
képviselőit rövidlátással. Űj lap alapítása számtalan nehézség
gel járt a Bach-korszakban, a meglévő magyar újságok is a 
betiltás és az anyagi válság között vergődtek. Ahhoz, hogy a 
Nemzeti Újság idején már csirájában meglévő gondolat újra 
a megvalósulás szakába léphessen, kedvezőbb körülményekre 
volt szükség. Ezeket hozta meg az 1859-ik esztendő az Ausz
triára nézve szerencsétlenül végződő olasz hadjárattal; az erre 
következő évek már a kiegyezés útját egyengették. A belső * 
politikai helyzet alakulásán kívül pedig égető szükséggé tette 
a katolikus szervezkedést a világhelyzet alakulása: a pápaság 
világi hatalma ellen fellépő fiatal Olaszország eseményei az 
egyházellenes tábor malmára hajtották a vizet, az egyház- 
ellenes közhangulat erősödött s hazánkban is éreztette hatását.

Mindezeknek a külső körülményeknek a hatása alatt 
azonban a semmiből mégsem született volna meg az első 
magyar katolikus napilap. Megteremtése elsősorban embert 
kívánt, aki magát teljesen ennek az ügynek szenteli. Mert az 
újságot hiába írják sokan, hiába juttatja az újságíró név
telensége oly nagy szerephez a kollektív gondolatot a lapok 
hasábjain, mégis egy ember akarata szerzi meg az új lap pol 
gárjogát a már fennállók között, egy ember tudja csak az olva
sók alaktalan tömegét szervezett táborrá egyesíteni. Ilyen 
tábor nélkül pedig újság nem létezhet. Közönség nélkül nincs 
hírlap. Drámát és regényt írhat az író az asztalfiókja számára, 
remélve a későbbi kortól a sikert, de vezércikket nem: a cikk 
abban a pillanatban születik meg, amikor elolvassák.

A magyar katolikus közönség — ha Lipthay Sándornak 
a Nemzeti Újság élén kifejtett rövid ideig tartó működésétől 
eltekintünk, — Lonkay Antal személyében találta meg először, 
a maga újságíróját, szerkesztőjét. Lonkay és Lipthay Sándor

16 Notier, i. m. 70—71. 1. ,
14*
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között némi hasonlatosság volt abban a tekintetben is, hogy 
mindkettő világi ember volt, ami szabadabb mozgást, az olva
sókkal való kapcsolat könnyebb megteremtését tette lehetővé. 
1860-tól egészen 1896-ig, a néppárt megalakulásáig, Lonkay 
Antal lapja, az Idők Tanúja, majd a Magyar Állam, jelentette 
Magyarországon a katolikus sajtót, épúgy, mint a világ
háború előtt és alatt az Alkotmány, majd utána a Központi 
Sajtóvállalat lapjai.

Lonkay Antal 1859 november 14-én adta ki előfizetési 
felhívását új lapjára; ez 1860 január 1-én mint „független poli
tikai és tudományos tartalmú magyar napilap“ indult meg. 
Szerkesztőjét rokonszenvessé tette függetlensége, melyet a hi
vatalos Egyházzal szemben, mint világi ember, megtarthatott, 
de amelyet meg tudott őrizni az abszolutisztikus kormányrend- 
szerrel szemben is. Büszkén mutathatott rá a Magyar Állam 
történetírója arra, hogy Lonkayt a nemzeti függetlenség 
ügyében elfoglalt bátor álláspontjáért több ízben ítélték pénz- 
büntetésre, sőt fogságra is.17

Az Idők Tanúja már első évfolyamában híven beszámolt 
az egyházi mozgalmakról és síkraszállt az autonómiáért. 1861 
december 5-i számában a leghatározottabban foglalt állást a 
világi elemnek az egyház külső kormányzásába való bevonása 
mellett. A nem katolikus felekezetek felé pedig békét és test
véri szeretetet hirdet, bár kijelenti, hogy „nem volnánk őszinték, 
nem szeretnénk az igazságot, ha be nem vallanánk a férfias 
becsületesség nyíltságával, hogy az „Idők Tanúját“ a katoli
cizmus örök fenségü, alapelveiben változhatlan, de a formák
ban az időkkel haladó, az emberiségnek minden jó haladását 
előmozdító . . .  szelleme fogja átlengeni.“18

Lonkay lapja napilap: ennek megfelelően hírszolgálatért 
az egyházi vonatkozású híreken kívül is iparkodik tökéletessé 
tenni, a modern újságírás ütemével lépést tartani. Az 1867-i 
koronázás leírása először az Idők Tanújában jelent meg; a 
beszámolót több helyre kiküldött több munkatárs adta. Ez volt 
az Idők Tanúja első riportja; a többi budapesti lapot azért 
előzhette meg vele, mert azokkal ellentétben délután jelent meg 
s mint ilyen, versenytárs nélkül állott. Lonkay igyekezett minél 
nagyobb hírszolgálati hálózatot kialakítani: vidéki levelezői 
részére több ízben ad részletes tájékoztatást arról, hogy mit

17 Sziklay János: Negyven év a katolicizmus történetéből A „Magyar 
Állam“ negyvenéves jubileuma. 1859—1899. Bp. 1899.

18 Előfizetési felhívás. V. ö. Sziklay, i. m. 5. 1.
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és hogyan írjanak meg a lap számára.19 Persze, vidéki tudósí
tói nagyrészben papok és csak alkalmilag foglalkoznak újság
írással; az ilyen hírszolgálat értékéhez szó fér, amint arra még 
a Lonkay-féle lapok kritikájával kapcsolatban vissza fogunk 
térni.

1868-ban Lonkay egyesítette lapját a Török János kiadá
sában rövid idő óta megjelenő és szintén katolikus irányú Pesti 
Hírnök-kel. Az uj lap címe Magyar Állam lett, felelős szerkesz
tője pedig br. Jósika Kálmán. A Magyar Állam alcímében is 
kiemeli, hogy nem csupán egyházi lapot kíván nyújtani: „Egye
temes politikai napilapénak nevezi magát. 1870-től kezdve 
Lonkay saját nyomdájában, a Hunyadi János-Intézetben 
állítja elő a Magyar Államot és ugyanebben az évben Nép 
címen népszerű hetilapot, 1872-ben pedig Mátyás Diák néven 
katolikus szellemű élclapot is indít. Ezekben az években indult 
meg nagy erővel az egyházpolitikai harc, amelyből a Magyar 
Állam buzgón kivette publicisztikai részét;20 buzgalmát több 
ízben még az egyházi vezetők is megsokalták. Liberális rész
ről pedig egyre hevesebb támadások irányultak a szerkesztő 
ellen.

A N e m z e t  magát a püspöki kart hívta fel, hogy nyomja el a Magyar 
Államot. Lonkay önérzetes feleletben védi meg függetlenségét és mintegy 
összefoglalóan Így határozza meg a katolikus sajtó állását: „A Magyar 
Államot 6k (a püspökök) csak annyiban tartják, mint más előfizető. Abba
hagyhatják az előfizetést, de rá nem parancsolhatnak a lapra. Hogy a 
püspöki kar intelmeit miért tudja összhangba hozni a lap a maga akaratá
val: az természetesen rejtvény mindazon lapok előtt, akik nem tudnak tisz
tába jönni a katolicizmus lelki szervezetével. Nem a szubvención vásárol
ható meghajlás ez, hanem az az engedelmesség, mellyel minden katolikus a 
püspök iránt tartozik .. .“21

Lonkay lapja alapítójának 1888-ban bekövetkezett halá
láig és még azután is majdnem egy évtizedig a vezető és egy
ben az egyetlen katolikus napilap. Lonkay mellett mások is 
megkísérelték ugyan katolikus irányú napilapok alapítását, de 
ezeket a törekvéseket siker nem koronázta. A további fejlődés 
szempontjából semmiféle jelentőségük nincs, talán az egyetlen 
Magyar Korona kivételével, amelyet br. Jósika Kálmán alapí
tott 1877-ben és amely a Magyar Állam mellett hat éven keresz
tül fennállt. Publicisztikai szempontból azonban igazán újat 
Jósika Kálmán lapja sem hozott.

19 Bonitz Ferenc: A katolikus sajtó előmozdítása. Magyar Állam. 
1892. 155. sz.

10 Salacz Gábor: A magyar kultúrharc története. Bécs, 1938. passim.
91 Sziklay, i. m. 101. 1.
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Pedig a Lonkay által meghonosított laptípus az évtizedek 
folyamán ugyancsak megért a megújításra és továbbfejlesz
tésre. Az, ami a hatvanas évek katolikus közönségének jó volt, 
a nyolcvanas és kilencvenes évek olvasóit már nem elégíthette 
ki. Páratlan éleslátással és nagy publicisztikai műveltséggel 
mutatott rá a harmicéves katolikus lap hibáira a Magyar 
Szemle 1889. évi folyamában Boromisza István:22

Elsősorban a katolikus napisajtó „kellékeire“ mutat rá: ahhoz, hogy 
a katolikus sajtó „térfoglaló“ legyen, az szükséges, hogy „nemcsak k izáró
lag, de elsősorban se szóljon a klérusnak; ne papi, hanem napi lap legyen“. 
Legyen olyan, hogy még hitetlen ember is szívesen vegye a kezébe. Maga 
a papság sem egyházi közlönyt keres a katolikus napilapban, hiszen ilyen 
van elég, hanem világi politikát vár tőle, korrekt katolikus felfogásának és 
műveltségének megfelelő magaslaton. Helyrehozhatatlanul téved azután az 
a katolikus lap, amely beéri esetlegesen beküldött vagy nem katolikus 
lapokból kiollózott cikkeknek, egy-két országgyűlési kivonatnak, pár elavult 
távirat verebek által is csiripelt újdonságainak közlésével. Nincs helye a 
napilapban a teológiának, még kevésbbé a klérus belső ügyei feszegetésének. 
További fontos kelléke a katolikus napilapnak, hogy független legyen, 
független nem csak a politikai pártokkal, hanem saját közönségével szemben 
is. Számos olvasó igényt tart a szereplésre „pártfogolt lapja hasábjain“. Az 
ilyen kívánságokat szigorúan el kell hárítani. Fontos végül, hogy a lapnak 
állandó munkatársai legyenek; szerezzen ingyen munkatársakat is, de ne 
támaszkodjék csak ezekre, mert akkor tervszerűségről szó sem lehet. Végül 
nem mehet a függetlenség a tekintélytisztelet rovására, különösen az egy
házi, Istentől rendelt tekintéllyel szemben! Gyakorolja a szerkesztő az alá
zatosság erényét; legyen szerény és ildomos, érvekkel sújtson, ha kell, ne 
„én“-jével.

Ezeknek az alapelveknek a mérlegén a Magyar Állam könnyűnek 
találtatik. Megvan az az érdeme, hogy egyedül képviseli a katolicizmust a 
napi sajtóban, de kezdeti tökéletlenségein fennállása óta nemcsak nem javí
tott, hanem újakat halmozott rájuk. A katolikus publicista tehetségeket 
leszorította működési területükről, éppen a legtehetségesebbek kénytelenek 
voltak hosszabb-rövidebb idő után más lapnál elhelyezkedni. Magárahagyott- 
ságát csak magának köszönheti a szerkesztő. Hogy mégis sokáig fenn 
tudott állni lapja, azt egyedül a katolikus címnek köszönhette, mert „ily 
silány szabadelvű lap eddig nem élhetett volna“. De nemcsak saját lapjától 
riasztotta el a tehetséges munkatársakat, hanem más lapok alapítását is 
lehetetlenné tette a Magyar Állam tulajdonosa által kierőszakolt „egyed- 
áruság“. Közismert, hogy a M agyar Állam  a fontos híreket sohasem közli 
a többi lapokkal egyidőben, hanem ritkán másnap, legtöbbször pedig har
madnap. Végül egyetlen katolikus napilapunk modora durva, önhitt, az egy
házfők iránti tüntető hódolata csak akkor nyilvánul, amikor érdeke paran
csolja. Nem egyszer ő akarta igazgatni, oktatni a főpásztorokat.

Boromisza cikkét a M agyar Szemle  szerkesztője hozzáfűzött meg
jegyzésekkel iparkodik enyhíteni, de maga is megerősíti a vádakat, amikor 
megállapítja, hogy a Magyar Államnak  legfeljebb 5—6000 előfizetője van, 
míg a Budapesti Hírlapnak  például 28.000! A Magyar Állam  túlságosan

гг A katolikus napisajtó hivatása. Magyar Szemle. 1889. 11—16. sz.
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harcias modorát pedig más forrásból is ismerjük; egyízben nem habozott 
a szerkesztő maga Vaszary Kolos hercegprímás ellen is támadást intézni.23

Az Idők Tanúja és a Magyar Állam, jelentősége, hogy a 
katolikus napilap típusát meggyökereztették. Ez Lonkay ér 
deme. Hogy azonban a keretet nem volt képes igazi tartalom
mal kitölteni, hogy a katolikus publicisztika közönséget nem 
tudott szervezni, azt az előfizetőknek fentebb idézett arány
száma mutatja. Katolikus újság és katolikus közönség talál
kozását csak igazán kiváló újságíró-egyéniségek készíthették 
elő; Lonkay pedig minden érdeme ellenére sem tekinthető 
magyar Görresnek vagy Veuillotnak.

A katolikus publicisztika formáinak fokozatos alakulá
sát tűztük ki vizsgálatunk tárgyául, ezért a már végleges for
mában megjelenő laptípusok további külső történetét és elter
jedését nem kísértük figyelemmel. Amikor azonban a század- 
fordulóhoz érkezünk, mégis rá kell mutatnunk, hogy az egyet
len katolikus napilap küzdelmes életsorsa nem akadályozta a 
többi katolikus időszaki sajtótermékek gyors szaporodását. 
Az 1849-ben indult Religio mellett még egy magas színvonalú 
egyházi folyóirat indult 1868-ban; a Magyar Sión, Knauz Nán
dornak, a történésznek szerkesztésében. Később Uj Magyar 
Sión címen Fraknói Vilmos folytatta s egy ideig Prohászka 
Ottokár nevéhez fűződött a folyóirat virágzása. Magyar Szemle 
címen alapított magas színvonalú katolikus szellemű folyóira
tot Kacvinszky Lajos. A vidéki egyházi és katolikus nevelés
ügyi folyóiratok száma ugyanekkor már légió.

Valamennyiük közül egy új alapítás magaslik ki, a Szent 
István-Társulat folyóirata, a Katolikus Szemle. 1886-ban indult. 
és már alapításakor tekintélyes olvasóközönséget sikerült biz 
tosítania magának, mert a Szent István-Társulat 4000 tagja 
tagilletményként kapta az új folyóiratot.24 A Katolikus Szemlé
nek egy kortárs jellemzése szerint „hivatásául jutott, irányítója 
lenni a katolikus közönségnek a legújabb szellemi mozgal
mak, szellemi törekvések terén. Nem egyes tudományszakokat 
ápolni tehát, hanem minden tudomány fejlődését figyelemmel 
kísérve, ismertetést nyújtani, bírálatot mondani. . .  a katolikus 
felfogás, a katolikus szellemre való tekintettel.25 A Katolikus 
Szemle első szerkesztője, Kisfaludy A. Béla ugyancsak a kato-

23 Salacz, i. m. 327. 1.
24Notter, i. m. 214. skk. 1.
25 Gyürky Ödön: Kát. folyóírásaink. Magyar Állam. 1893. 220. sz.
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likus világnézet alapján álló, de nem kizárólag vallásos tartal
mat jelöli meg folyóirata -céljául.26

A katolikus, keresztény világnézettől áthatott, de tárgy
választásában nem kizárólag és nem is elsősorban vallásos 
időszaki sajtó eszméjét a Katolikus Szemle, egy folyóirat fo
galmazta meg először tudatosan. A folyóirat szerkesztését 
1892-ben Mihályfi Ákos vette át; alatta is, későbbi utódai alatt 
is a Katolikus Szemle a kijelölt irányhoz hü maradt.

A századforduló idején összeállított jegyzék összesen 
70 hazai kát. időszaki sajtótermékről tud.27 Köztük immár vala
mennyi laptípus képviselve van. Csak egy dolog hiányzik még 
a katolikus sajtóból, — de ez a legfontosabb: a közönségszer
vező erő, az igazi publicisztikai hatás. így jellemzi a század- 
forduló katolikus szerkesztője a helyzetet: „Minálunk pálya
udvarokban, kávéházakban, vendéglőkben katolikus lapot 
kapni a legritkább esetek közé tartozik. Még klubokban is 
ritkán láthatni katolikus újságot. . .  Megvan minálunk a kato
likus olvasóközönség, megvannak a katolikus lapok, csakhogy 
a kettő nem találkozik .. .28

A kilencvenes évek egyházpolitikai törvényei nagy vihart 
kavartak fel és nemcsak a katolikus sajtónak, de a katolikus 
társadalmi mozgalmaknak is új tápot adtak. Még 1892 elején 
megalakult a Budapesti Katolikus Kör, amely csakhamar 
országos szervezetté fejlődött s a vidéki városokra is kiterjedt. 
Az 1894 nov. 17-i székesfehérvári országos kát. kongresszu
son pedig gróf Zichy Nándor proklamálta a magyar katoli
cizmus politikai szervezkedését. Zichy Nándor személyében 
végre megtalálta a magyar katolikus akció hivatott vezérét; 
az eddig öncélúan egyháziasnak látszó katolikus mozgalmak 
keretét ö töltötte ki szociális tartalommal.28* Amikor 1899-ben 
megalapította a Néppártot, nem csupán a német katolikusok 
hatalmas szervezete, a Centrum példaképe vezette, hanem az a 
felismerés is, hogy az új század küszöbén a katolicizmus szo
ciális tartalma az az érték, amely nemcsak az Egyház, hanem 
az egész magyar közélet gyökeres átformálásának erkölcsi 
alapja lehet. Azt kívánta a Néppárt, hogy az állam helyezked
jék keresztény alapra; ennek érdekében követelte az egyház- 
politikai törvények revízióját. De ugyanakkor követelte az **

** Notter, i. m. 217—218. 1.
27 Cziklay, i. h.
** Bonitz: A kát. sajtó előmozdítása. I. h.
28“ Bonitz Ferenc: Gróf Zichy Nándor. Budapest, 1912.
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erkölcsi és társadalmi rend helyreállítását is és az öncélú érték
termelés, az embertől függetlenné vált gazdasági élet fejlesztése 
helyett a nép anyagi jólétének előmozdítását.29

Zichy Nándor biztos politikai érzéke nem feledkezhetett 
meg arról, hogy mozgalmának igazi alapot csak akkor adhat, 
ha számára saját sajtót szerez. Talán szimbolikusnak foghat
juk fel azt az elhatározást, hogy a népből és népért indított 
mozgalom első lapját vidéki városban, Székesfehérvárott indí
totta meg; 1894-ben alapította Eszterházy Miklós Móric gróffal 
közösen a Fejérmegyei Naplót. Ez volt hosszú idő óta — nyu
godtan mondhatjuk, hogy 1848 óta — az első vidéki napilap 
Magyarországon, amely országos jelentőségre tett szert. A nép
párt fáradozásából sorra születtek a vidéki gócpontok jól szer
kesztett, életerős katolikus napi-és hetilapjai: Tiszántúl (Nagy
várad), Dunántúli Hírlap (Győr), Szombathelyi Közlöny, Pécsi 
Közlöny, Nyitramegyei Szemle, Váci Közlöny.

Zichy Nándor lapalapításaira azonban a budapesti 
Alkotmány megindulása tette fel a koronát, 1896 január 1-én. 
Az Alkotmány élén mint igazgató Miller József és mint felelős 
szerkesztő Bonitz Ferenc, a Fejérmegyei Napló addigi szer
kesztője állt, köréjük országos nevű publicisták tömörültek: 
Kaas Ivor, Günther Antal, Notter Antal és még hosszú sora 
a huszadik század elején élt és hatott magyar katolikus vezető 
férfiaknak. Az Alkotmány, meg valamennyi más néppárti lap 
igazi lelke azonban maga Zichy , Nándor volt, az első nagy 
katolikus publicista-egyéniség hazánkban. Lipthay Sándor és 
Lonkay Antal önfeláldozása, egyéniségük teljes alárendelése 
a katolikus sajtó céljaival szemben, Zichy Nándor személyében 
igazi cikkírói és lapvezéri tehetséggel is párosult. Röviden, 
világosan fogalmazta írásait. Ezek közül már az Alkotmány 
alapítása előtt kitűntek a Katolikus Szemlé ben megjelent „Idő
szaki szemléi“, amelyeket —n— jeggyel jelzett. Pregnáns voná
sokkal, kimerítően rajzolta meg ezekben a bel- és külföldi poli
tikai, egyházi, gazdasági élet fontosabb eseményeit. Mind a 
Fejérmegyei Napló, mind az Alkotmány szerkesztésében tevé
keny és irányító részt is vett; nem csupán saját cikkeivel, de 
sugalmazó eszméivel is ö volt a néppárti lapok központja, 
vezetője.

Az Alkotmány egészen a világháború végéig a magyar 
katolicizmus vezető lapja maradt. Mi volt benne az új a Ma-

”  Programm. Alkotmány. 1895 dec 24. mutatványszám.
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gyár fiiammal szemben? Az Alkotmány mutatványszáma ígj 
határozza meg a két lap viszonyát: „A .Magyar Állam'-nafc 
meg kívánjuk mondani, hogy az ö terét elfoglalni nem áll szán 
dákunkban. Arra különben nem is volnánk képesek, mert mi 
kiválólag politikai lap vagyunk, a Magyar Állam pedig egy
házi és pedig tisztán katolikus. Mi a Magyar Állam ily fennál
lását szükségesnek tartjuk s ha nem léteznék: létesítendőnek 
és mindenkép fenntartandónak véljük és elismerjük, hogy a 
„Magyar Állam“-nak a kereszténység és a katolicizmus körül 
elhervadhatatlanok érdemei.“

A „politikai“ és a „tisztán egyházi“ lap ily elkülönítése a Magyar 
Államtól képviselt laptípus halálos ítéletét jelentette. Hiszen szerkesztői 
ezt a lapot is politikai lapnak szánták; ha most ráolvassák, hogy nem poli
tikai napilap, hanem csak katolikus egyházi közlöny, akkor ebben kifeje
zésre jut a katolikus társadalom csalódott elfordulása egykori lapjától. 
Megrendül a létjogosultsága is, mert világos, hogy az egyházi hivatalos 
közlöny feladatát az egyházi és valláserkölcsi folyóiratok jobban ellátják, 
mint a M a g y a r  Á l la m .  A  M a g y a r  Á l la m  meg is kísérelte elhárítani a 
veszélyt és nagyon ügyesen arra hivatkozott, hogy a néppárt veszélyezteti 
a katolikus ügyet, amikor azt egy párt ügyévé teszi, mégpedig olyan párt 
ügyévé, amely tagjai kezét közjogi tekintetben is megköti: a kiegyezés 
alapjára helyezkedik, amelyet pedig a katolikusok sem fogadnak el mind 
nyáján fenntartás nélkül.’0

A két lap között a vitát a publicisztikai érték döntötte el. Az A l k o t 
m á n y  jelentékeny anyagi alapra támaszkodó, jól szerkesztett lap volt; 
kiváló munkatársai voltak, hírszolgálata legalább kezdetben lépést igyeke
zett tartani a liberális lapokéval. Amellett a pártpolitikai kötöttség, ha egy
felől veszélyes volt, másfelől viszont külön érdekességet kölcsönzött a lap
nak; mert az egyhangú semlegesség nem számít publicisztikai vonzóerő
nek. És a párt egyben állandó olvasó- és előfizető-tábort is biztosít, tehát 
a publicitást is előmozdítja.

Az Alkotmány a néppárt szociális elgondolásait magáévá 
téve, a katolikus napilap meglevő formáiba politikai tartalmat 
öntött. A katolikus napilap régi gondolatát jelentős lépéssel 
vitte előre. Míg 1886-ban a Budapesten előállított lapok pél
dányszámának 3'9°/o-át tette ki a katolikus sajtó, addig ez a 
szám 1896-ban, az Alkotmány megindulásával 4'99°/o-ra szö
kött fel.31

Zichy Nándor élete alkonányán, 1910-ben, 2 fővárosi és 
9 vidéki magyar és 3 vidéki németnyelvű katolikus napilap, 
25 magyar, 2 német, 2 tót, 1 délszláv nyelvű katolikus hetilap,

,0 Magyar Állam. 1896 febr. 26. V. ö. Sziklay, i. m. 146. 1.
S1 Tóth László : Magyarok a vatikáni sajtókiállitáson. A Sajtó. 1936. 

5—6. sz.
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!6 szépirodalmi és hitbuzgalmi, 16 tudományos és 4 ifjúsági 
[atolikus folyóirat állt fenn.32

Az Alkotmány hanyatlásának oka a vezéregyéniség ha- 
ála volt, meg az, hogy a katolikus pártpolitikai lap igazi egye- 
emes érdeklődésű napilappá kifejlődni nem tudott. A világ- 
íáború előtti és alatti években az Alkotmány sorsa ugyanaz 
ett, ami a Magyar Államé: a katolikus közönség „becsületből“ 
áratta és egyházpolitikai meg szociális eszméit vallotta is, de 
iltalános tájékozást a liberális lapokból szerzett. Mert ezekre 
íemcsak előfizetett — de napról-napra olvasta is őket min- 
Ienki. Az igazi napilap igénye pedig az, hogy olvasói mindent 
>elöle merítsenek, ne csak „kiegészítésül“, világnézeti bizto
sítékképen tartsák . . .

A keresztény és általában a világnézeti alapra helyez
kedő sajtó — ilyen a huszadik század sajtója és nemcsak a 
katolicizmusé— Magyarországon két egyéniségnek, két papnak 
köszönheti a létét. Az első: Prohászka Ottokár, a sajtó erkölcsi 
ilapjának, a katolikus sajtó igazi hivatásának nagyvonalú 
'ogalmazásával, a másik: Bangha Béla, a helyesnek felismert 
•élok szolgálatába beállítható eszközöknek kidolgozásával és 
i konok cél felé törés erejével ajándékozta meg a magyar kato- 
íikusokat.

Prohászka az újságírást magasztos hivatásnak tekinti; 
i sajtót nagyhatalommá dicsőítő üres frázisok helyett az 
ideálok fényében mutatja meg az újságírói feladat nagyságát:

„A legszükségesebb az volna, hogy a sajtót, a lapokat, az egyes 
érdekek közlönyeit olyan emberek, olyan szellemek sugalmazzák, akiknek 
nemes, nagyratörő fölfogása emelni, irányt adni s ugyanakkor a küzdelmes 
napi termelés izgalmai közt leledző írókat a köznapitól s póriastól megóvni, 
vagy ha botlottak, őket ismét a jó útra visszaterelni képes volna“.’* „Az 
újságírás izgalmas mezején nem szokott a boldogítás bőségesen sarjadzani. 
de a sok tövis közt, mely vérez, s az üröm közt, mely gyakran az élet vele
jéig hatol s mindent elkeserít, az ártatlanok s igazságtalanul elnyomottak
nak védelme szerzi meg e vigasztalan élethivatásnak örömét.“52 * 54

Nem a külső hatalomban, hanem az erkölcsi ember hivatottságának 
belső elégtételében, boldogságában látja a sajtó dicsőségét. Az „ártatlanok“, 
„igazságtalanul elnyomottak“ védelme a szociális katolicizmus szellemében 
Prohászka saját publicisztikai gyakorlatán is végigvonul. „Prohászka pub
licisztikájának a századvég szikkadt szellemi levegőjében élő emberre talán 
az volt legizgatóbb varázsa, hogy a D ia d a lm a s  v i l á g n é z e t  írója semmit sem 
adott fel a lélek transzcendens távlataiból, de egyszersmind tudta, hogy ez 
csak ott valósitható, ahol az élet alapjavaiban való részesedés és vele az

52 Bonitz, i. m. 50. 1.
** Összegyűjtött munkái. XXI kök. 25. 1.
54 U. о. XXI. 28. 1.
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Istenszolgálat lehetőségének megteremtése e földön nem reménytele 
utópia.“36

Prohászka a katolikus sajtó jövőjét az egyetemességben, az élet min 
den vonatkozására való beállítottságában látta: . a katolikus sajtó elmara
dottságát nem a pénzhiány, nem is a jótollú írók hiánya okozza, hanei: 
inkább az, hogy mindeddig sok nehézséggel küzdött egy erőteljes s egy 
séges katolikus akció megindulása, s ha mégis indult ilyen, csakhamar anny 
ellensége támadt, hogy súllyal nem eshetett az ország, a nemzet közéleté 
nek mérlegébe. Erőteljes akció ott van, hol az élet összes érdekei mellet 
indítanak akciót, — hol következőleg a lap nem a jótékonyság kitartottja 
hanem hatalmi eszköz, kard és fegyver, érdekek bástyája, nagy s életbe 
vágó célok megvalósítója. A katolikus sajtót a szó igaz értelmében nen 
képzelhetem tehát el csak egyoldalú vagy részleges célok szolgálatában 
Nem lehet az kizárólag hitbuzgalmi, de époly kevéssé lehet csak társadalm 
vagy gazdasági irányzatú, hanem olyannak kell lennie, mely az égés: 
életet s az összes törekvéseket fölkarolja.. .“3e

Prohászka eszméit az Országos Pázmány Egyénidéi 
1906 június 10-i székesfehérvári választmányi ülése kezdte 
meg erőteljesen a gyakorlatba átvinni. A Prohászka elnök 
lete alatt tartott ülés Gerely Józsefet bízta meg a kérdés 
tanulmányozásával. Gerely a külföldi katolikus sajtóintéz
mények, valamint a hazai viszonyok alapos megvizsgálása 
után a pécsi VII. katolikus nagygyűlés elé határozati javas
latot terjesztett. Részletesen ismertette a külföldi katolikus 
sajtót, amely lényegében ugyanazokkal a nehézségekkel 
küzd, mint a hazai, de aránylagosan kedvezőbb helyzetét 
mutatja, hogy míg Németország 18 milliót kitevő katolikus 
lakossága 110 katolikus napilapnak mintegy 650—700.000 
példányát olvassa, addig Ausztriában 20 millió katolikus csak 
23 katolikus napilapot tart fenn mintegy 100.000 példányban; 
viszont Magyarország mutatja a legrosszabb képet e szem
pontból: 10,000.000 katolikus csak 6 katolikus napilappal 
rendelkezik, amelyek 30—35.000 példányban fogynak. Gerely 
levonja a következtetést: „nem az iskola, templom, zárda, 
kórház, árvaház építése most első és fődolog, hanem a kato
likus sajtó kiépítése“.37

Gerely javaslatára megalakul a Katolikus Sajtóegye
sület Prohászka Ottokár elnöklete alatt és sajtóalapot léte
sít, amelynek kamataiból mindenekelőtt a meglévő lapot, az

“ Katona Jenő Prohászka Ottokár, az újságíró. A Sajtó. 19:U 
7—8. sz.

36 összegyűjtött munkái. XXII. köt 148. 1.
37 Gerely József: A katolikus sajtópártolás országos szervezése. Egy

házi Közlöny. 1907. 35. sz.
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klkotmányt bövítk ki; a néppárt népújságja pedig, az Uj Lap 
L támogatás jóvoltából 60.000 példányban jelenik meg! „Gerely 
íozsef valóra váltotta ígéretét“ — írja Prohászka.38

Egyesületek, katolikus nagygyűlések, templomi sajtó- 
'asárnapok állandó lendülettel tartják napirenden a keresztény 
sajtó kérdését, amikor Banglia Innsbruckban folytatott tanul- 
nányai végeztével Budapestre érkezik.39 Bangha Béla felismeri 
ízt a veszélyt, amely a katolikus sajtóakciót fenyegeti, azt, 
íogy a sok aprólékos, bár önmagában véve üdvös kezdemény 
:sak kicsinyes eredménnyel járhat. Nem „támogatásra“, nem 
ïllérekre van szükség; meg kell teremteni az egyetemes tar- 
;almú, katolikus szellemű napisajtót, amelyet már a Katolikus 
Sajtóegyesület is céljául tűzött ki. 1911-ben átveszi a Mária- 
Kongregáció szerkesztését és már e kis lapban elkezdi a nagy
arányú agitációt. Megalapítja a Sajtóhölgy-bizottságot, amely
nek folyóirata, A Sajtó csakhamar havi 30—40.000-es példány
számot ér el. Végül 1912 karácsonyán megindítja a Magyar 
Kultúrát.

A Magyar Kultúra már önmagában is jelentős lépés volt 
az időszaki sajtó terén. Fennebb láttuk, hogy a Katolikus 
Szemle óta a katolikus folyóiratirodalom újat nem hozott, új 
laptípust nem alkotott. A Katolikus Szemle kiegyensúlyozott, 
nyugodt, tudományos hangjával szemben a „Magyar Kultúra 
volt az első jelentkezése a hódító katolicizmusnak, amelyik nem 
csak a meglevők megtartásával és megvédésével törődik, hanem 
az egész magyar közélet átalakítására és bevételére törek
szik.“40

És Bangha a Magyar Kultúra nagy publicitásra szert 
tett hasábjait azonnal beállította a katolikus napisajtó ügyének 
szolgálatába és szervezésébe is. 1917 tavaszán itt jelent meg 
sorsdöntő cikke: „A magyar katholikus sajtó kérdése.“ A sajtó
tudomány szempontjából ez a cikk Boromisza Istvánnak a 
Magyar Szemle 1889-i évfolyamában megjelent cikke, valamint 
Gerely Józsefnek imént ismertetett beszámolója és határozati 
javaslata után mint a katolikus sajtó kérdésének legszaksze- 
rübb tárgyalása érdemel figyelmet. Itt azonban a szakszerű,

38 összegyűjtött munkái. XXII. 71. 1.
”  Bangha Bébi sajtóharcának részletes tárgyalása alól felment Nyisz- 

tor Zoltán kitűnő Bangha-életrajza: Bangha Béla élete és műve. Buda
pest, 1941.

40Nyisztor Zoltán: Bangha Béla első lapalapitása. Magyar Kultúra. 
1941. I. 87—89. 1.
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elméletileg képzett pubilicista igazi, elevenen ható újságíró 
egyéniség is: ez magyarázza meg a cikk döntő hatását. Ban gin 
mindenekelőtt megállapítja, hogy nem „akármilyen“ sajtó kell 
A katolikus sajtó nem időszakosan megjelenő nyomdatermékei 
minél nagyobb halmazát kell, hogy jelentse:

„A sajtó terén csak egészen elsőrangú, minden tekintetben kivál 
alkotásokkal lehet azt a teljes eredményt elérni, amelyre szükség van. Tisz 
tában kell lennünk azzal, hogy az újságok és folyóiratok világában talál 
nagyobb a konkurrencia, mint bárhol másutt. . .  Katolikus lapokhoz i 
közönség, a nagy tömeg csak akkor fog hozzányúlni, ha azok máról hol 
napra csakugyan zsurnalisztikailag elsőrangút produkálnak, olyat, amely 
ről barát és ellenség kénytelen elismerni, hogy hírszolgálatilag, irodalmi 
lag, stílus, érdekesség, gyorsaság, szemfülesség, jólértesültség, magas látó 
kör, elevenség s nem utolsó sorban független szókimondás dolgában a leg 
magasabb színvonalon áll“. Persze, ilyen lapnak megvannak az előfeltételei 
Nem lehet szerényen indulni azzal, hogy majd adunk jobbat, ha f, közönséf 
pártol, — mert akkor nem fog pártolni a közönség. Nem lehet takarékos 
kodni, mert ingyen vagy félingyen erőkkel jó lapot adni képtelenség. Végű 
függetlennek kell lennie a katolikus napilapnak nemcsak a pártoktól, hanen 
a papságtól is: „Semmiféle lap nem léphet fel bátran és megkötetleniil 
amelynek ugyanannyi illetékes bírája és parancsolója van, ahány pa) 
vagy kanonok van az országban“.

Bangha Béla cikkének hatása saját várakozását is felül 
múlta. Szinte elképedt ö maga is, amikor alig a cikk megjele 
nése után sorra kínálták az adományokat az alapítandó kato
likus napilap javára. A cikknek közvetlen következménye voll 
a Központi Sajtóvállalat megalapítása; az e célra kibocsátotl 
25 koronás részvényeket hamarosan többszörösen túljegyez
ték. Igaz, a részvény-vagyont elsöpörte az összeomlás és a 
forradalom. De annál inkább igazolta a világháború után erő
teljesen meginduló keresztény napisajtó Banghát, aki sohasem 
az anyagi nehézségtől, hanem a közönyösségtől és a bátor
talanságtól tartott.

A Központi Sajtóvállalat lapjainak megindulása, köz 
vétlenül a forradalmak után, már napjaink történetéhez tarto
zik. Teljes történelmi, különösen sajtótörténeti értékelésükre 
nem vállalkozhatunk. Kétségtelen, hogy a katolikus alapon 
álló keresztény napisajtó meg volt teremtve: hogy az egyéni
ség, Bangha és a nyomában fellépő kiváló keresztény publicis
ták, vagy a megrázkódtatásoktól befolyásolt társadalom, végül 
esetleg az anyagi lehetőségek játszották-e benne a főszerepet, 
az tanulmányunk tárgya szempontjából nem volna lényeges 
akkor sem, ha eldöntéséhez meg volna már a kellő távlat. 
A katolikus publicisztikai formák kialakulása a tudományos 
folyóirattól a hitbuzgalmi, egyháztársadalmi lapon, majd a
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szubvencionált újságtól az egyházi napilapon és a katolikus 
íártlapon át haladva elérkezett az egyetemes, az élet minden 
nomentumára kiterjedő keresztény napilapig. Ez a lap már 
lemcsak a katolikus közönségnek szól. Meg lehet benne találni 
nindazt, amit a többi lapban talál az olvasó. Itt már nem az 
sgyházi érdekek tüntető képviselete és védelme a cél, hanem 
i  mindennapi élet eseményeinek hü és elfogulatlan közlése és 
méltatása. A világnézeti alap nem annak hangos hirdetésében 
nyilvánul, hanem az egész publicisztikai anyagot belülről 
hatja át.

A 19. század folyamán küzdelmesen kialakuló katolikus 
sajtó lassú és gyakran elhibázott formakeresésével a védeke
zésre szorult és a vele ellentétes irányú lapok színvonalát nem 
érte el. De világnézetét szilárdan hirdette és éppen a sajtó- 
szabadság nevében meghallgatást kívánt. A huszadik század 
elejére, Prohászka, Bangha és számos hozzájuk méltó kiváló 
publicista azután a fejlődés olyan fokára emelte, amely az 
újjáalakult magyar újságírásban sok tekintetben például szol
gált. A mai magyar sajtó hangjára és irányára a Központi 
Sajtóvállalat első keresztény lapjai kétségtelenül hatással vol
tak — de ezt a hatást még nem mérhetjük fel.

FÜGGELÉK.

A katolikus sajtó hazai irodalma.
Ez az összeállítás teljességre nem tart igényt Hírlapokról, hírlap- 

írásról úgyszólván szünet nélkül cikkeznek a hírlapok; ezt teszik katolikus 
vonalon a katolikus hírlapok is. Valamennyi ilyen cikket összegyűjteni 
szükségtelen munka lenne. Tekintettel voltunk arra, hogy minden, ami a 
magyar katolikus sajtó történetéhez adatot szolgáltat, vagy akár csak érdek
lődésre érdemes jellemzéssel, feltűnő vagy fontos vonással járul hozzá egy- 
egy korszak változásainak, gondolatainak vagy haladásának ismeretéhez, 
ne maradjon ki. Ott, ahol a felfokozott érdeklődés mennyiségben az áttekint
hetetlenségig duzzasztja a katolikus sajtóirodalmat, arra fektettünk súlyt, 
hogy a nagy tömegből megtartott címek — válaszok, viszonválaszok for
májában — egy-egy mozgalomnak, polémiának olyan fázisaihoz is elvezes
senek, amelyek a bibliográfiában nem tükröződnek teljesen. A tisztán vitat 
kozó, vagy támadó jellegű cikkek, ha sajtótörténetileg fontos adatot nem 
tartalmaznak, kimaradtak. Kimaradtak a „sajtóforgács“, „sajtóévődés“ és 
egyéb címek alatt megjelent rövid eszmefuttatások; továbbá előfizetési fel
hívások, évfordulók és szerkesztőváltozások alkalmából a lapokról adott 
rövid történeti cikkek. Az ilyeneknek egy-egy korszak, egy-egy hírlap, 
vagy egy-egy ujságiróegyéniség monografusa hasznát veszi, de megjelené
sük könnyen kiszámítható időponthoz lévén kötve, könnyen fel is leli
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A katolikus sajtóval foglalkozó önálló müvek  címeinek viszont hiány 
tálán összeállítását kívántuk adni. De ilyen — sajnos'— kevés van, úgy 
hogy nem is lett volna érdemes őket a folyóiratcikkek és közleményei 
jegyzékétől elválasztani. Az egyetlen korszerű, tudományos módszerességgé 
kidolgozott katolikus folyóiratmonografiánál az arról megjelent ismertetése 
két  is elsoroljuk. Két önálló sajtóügyi folyóiratot is ismer a magyar kato 
likus hírlaptörténet bibliográfiája „A Sajtó"  és „Sajtószem le“ címen; ezel 
adatait a jegyzékünk végén külön közöljük. Minden cikkük sajtóvonatkozású 
többnyire propagandisztikus tartalmú, e cikkek önállóan nem szerepelne! 
jegyzékünkben.
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Ember Győző:

A helytartótanács egyházügyi bizott 
ságának kialakulása.

A katolikus vallás Magyarországon a XVI. és XVII. 
században, múltjának legválságosabb korszakában, az állam 
részéről nélkülözte a támogatást, amelyet a középkorban élve
zett, sőt, az állammal való kapcsolatának csak káros követ
kezményeit látta. Különös dolog, hogy a XVI. században, ami
kor a protestantizmus akadálytalanul terjedt el az ország 
egész területén, nemcsak a királyi trónon ült katolikus ural
kodócsalád, hanem a központi kormányban, az államigazga
tás minden ágában is szinte kizárólag katolikus főpapok fog
lalták el a vezető állásokat.

Az országból távollévő királyt képviselő helytartók 
sorában 1526 és 1608 között Báthory István és Nádasdy Tamás 
nádorok, továbbá Thurzó Elek országbíró kivételével csak 
érsekeket és püspököket találunk.

1531—1532 Szalaházy Tamás egri püspök,
1542—1549 Várday Pál esztergomi érsek,
1550—1554 Ujlaky Ferenc győri, majd egri püspök,
1562—1568 Oláh Miklós esztergomi érsek,
1568—1572 Bornemissza Pál erdélyi püspök,
1572— 1573 Verancsics Antal esztergomi érsek,
1573— 1585 Radéczy István egri püspök,
1585—1587 Draskovich György kalocsai érsek,
1587—1596 Fejérkőy István nyitrai püspök, majd esztergomi érsek, 
1597—1601 Kutassy János esztergomi érsek,
1602—1605 Hethesi Pethe Márton kalocsai érsek.
1606—1608 Forgách Ferenc nyitrai püspök, majd esztergomi érsek.

Hasonló volt a helyzet az uralkodói udvarban működő 
kancelláriában. E hivatalt névleg a mindenkori esztergomi 
érsek vezette, akinek méltóságával együttjárt a főkancellári 
cím. Tényleges vezetői azonban a kancellárok voltak, akiknek 
tisztségét Perényi Péter 1540 és 1546 közötti kancellárságát 
kivéve a királyok nemcsak a XVI. században, hanem egészen 
1706-ig mindig egyházi férfiakra ruházták.

1526 Brodarics István szerémi püopök,
1527—1535 Szalaházy Tamás veszprémi, majd egri püspök,
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1535—1540 Ujlaky Ferenc győri püspök,
1546—1553 Oláh Miklós zágrábi, majd egri püspök,
1553—1572 Vacat,
1572—1577 Listhy János győri püspök,
1578—1586 Vacat,
1586—1590 Heresinczy Péter zágrábi, majd győri püspök,

1591 Vacat,
1592—1596 Kutassy János győri püspök, majd kalocsai érsek,
1597— 1598 Vacat,
1598— 1603 Hethesi Pethe Márton váradi, majd győri püspök,
1603—1607 Forgách Ferenc nyitrai püspök,
1608—1622 Lépes Bálint nyitrai püspök, majd kalocsai érsek,
1623—1635 Sennyey István váci, veszprémi, majd győri püspök,
1635—1642 Lippay György veszprémi, majd egri püspök,
1642—1644 Bosnyák István veszprémi, majd nyitrai püspök,
1644—1666 Szelepcsényi György veszprémi, majd nyitrai püspök, 

utóbb kalocsai érsek,
1666—1669 Szegedy Ferenc váci püspök,
1669—1679 Pálffy Tamás nyitrai püspök,
1679—1686 Gubasóczy János nyitrai püspök, majd kalocsai érsek,
1686—1690 Korompay Péter nyitrai püspök,
1690—1695 Jáklin Balázs tinini, majd nyitrai püspök,
1695—1705 Matyasovszky László nyitrai püspök.

A kancellária és az Egyház közötti kapcsolatok egészen 
Szent Istvánig nyúltak vissza, azt még Bocskay István pro
testáns országgyűlései sem kívánták, hogy az uralkodó kan
cellárokká ne egyháziakat, hanem világiakat nevezzen ki. 
Amit azzal is magyarázhatunk, hogy a magyar kancellária a 
XVI. században Mohács előtti jelentőségét az államkormány
zatban elveszítette és csak a XVII. század végén nyerte újra 
vissza. Ez természetesen nem zárta ki, hogy a kancellárok 
személy szerint döntő szerepet játsszanak a királyi udvarban. 
Az ország legjelentékenyebb hivatala azonban a török hódolt
ság korában a Pozsonyban állandóan és rendszeresen működő 
magyar kamara volt, amelynek hatásköre a gazdasági ügye
ken túlmenőleg az államéletnek úgyszólván egész területére 
kiterjedt. Annál nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk 
annak a ténynek, hogy 1528-tól 1608-ig Pempflinger István 
(1581—1537) és Dessewffy János (1557—1561) kivételével a 
pozsonyi magyar kamarát is egyházi férfiak vezették.

1528—1530 Gerendy Miklós erdélyi püspök,
1537—1546 Pereghi Albert pécsi prépost,
1547—1549 Péterváradi Balázs jászói prépost,
1549—1556 Thurzó Ferenc nyitrai püspök,
1561—1568 Ujlaky János váci püspök,
1568—1586 Radéczy István váradi, majd egri püspök,
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1587—1596 Fejérkőy István nyitrai püspök, majd esztergomi érsek,
1596—1608 Szuhay István váci, majd egri püspök.1
Minthogy az ország három legfontosabb hatóságának, a 

helytartóságnak, kancelláriának és kamarának vezetői a király 
meghívására időnkint összeülő úgynevezett magyar tanácsban 
is döntő szerepet játszottak, a főpapság befolyása a XVI. szá
zad folyamán itt is akadálytalanul érvényesülhetett.

Az egyházi főnemesség államkormányzati és közigazga
tási érvényesülésének Bocskay István korábáh a protestáns 
köznemesség hatalomrajutása vetett véget. Bocskaynak a bécsi 
békében, amit 1608-ban a koronázás előtt és után hozott tör
vények szentesítettek, sikerült kivívnia, hogy a nádori méltó
ságot újra betöltötték, s ettől kezdve, minthogy a nádor egyben 
helytartó is volt, a magyar uralkodót az országban világi, oly
kor protestáns helytartók képviselték. Szelepcsényi György 
esztergomi érsek személyében egyetlenegyszer került újra 
főpap a helytartói székbe, 1670 és 1681 között, amikor Wes
selényi Ferenc halála után a nádorságot nem töltötték be, az 
alkotmányt 1673-ban felfüggesztették, az ország élére idegen 
kormányzót állítottak, aki mögött a helytartó háttérbe szorult.

Bocskay viharos országgyűlései a főpap-kancellárok 
fejét nem követelték, annál nagyobb gyűlölettel fordultak a két 
magyarországi kamara, a pozsonyi és a szepesi hivatalok 
püspök-elnökei ellen. Azt ugyan nem tudták elérni, hogy a 
király a kamarákat megszüntesse és a Mohács előtti kincstar
tóságot visszaállítsa, annyit azonban kivívtak, hogy a XVII. 
században a magyar kamara elnökei, Kollonich Lipót bécsúj
helyi püspök kivételével, aki 1671 és 1684 között töltötte be 
ezt a tisztséget, mind világiak lettek.

A nádorság felújításával és a kamaraelnökség világi 
kezekbe kerülésével az országbárók befolyása a főpapokkal 
szemben a királyi magyar tanácsban is megnövekedett, amit 
azonban a kancellárok és az esztergomi érsekek személyes 
érvényesülése nagy mértékben ellensúlyozott.

Érdekes jelenség, hogy a katolikus megújhodás Magyar- 
országon a XVII. század elején éppen akkor kezdődött, ami
kor a protestáns köznemességnek a főpapságot az államkor
mányzat igen fontos területeiről sikerült kiszorítania. A pro
testáns többségű országgyűlések azzal, hogy a katolikus Egy
ház vezetőinek válláról a világi természetű feladatok jelenté-

1 A közölt névsorokat az Orsz. Lvt. kamarai levéltárában őrzött Liber 
Dignit. Saec. c. kéziratos könyvből vettem.
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kény részét levették, akaratlanul is a katolicizmus újraéledé- 
dését szolgálták, lehetővé tévén, hogy az érsekek és püspökök 
egyházuk ügyeivel többet foglalkozhassanak, mint az állami 
közigazgatás kérdéseivel.

A főpapság távozásával ,a közigazgatás mezejéről hát
rány a katolicizmusra azért nem származott, mert az egyházi 
förendiség a XVI. század folyamán, amikor a kormányhatal
mat szilárdan kezében tartotta, a protestentantizmus terjedé
sének megakadályozására, az Egyház belső megerősítésére és 
újjászervezésére úgyszólván semmit sem cselekedett.

Végignézve azokat a királyi utasításokat, amelyeket e 
században a királyi helytartók és kamarák, tehát a legfonto
sabb országos hatóságok kaptak, azt kell megállapítanunk, 
hogy a katolicizmus támogatásáról és védelmezéséröl csak 
ritkán és nagy általánosságban történt említés bennük.

A helytartók olyan egyházi javakat, amelyeken sem a 
király, sem a főpapok kegyúri jogokat nem gyakoroltak, iáját 
hatáskörükön belül adományozhattak, ezzel azonban az Egy
ház belső életére semmilyen befolyást sem gyakoroltak.2 
Nádasdy Tamás nádor 1554-i helytartói utasítása ugyan fel
adatául jelölte meg, hogy az Egyházat és az egyházi szemé
lyek jogait mindenkivel szemben megvédelmezze, de részlete
sebb útmutatást erre nézve nem adott, úgyhogy e rendelkezés 
gyakorlati jelentőségében joggal kételkedhetünk.3 Nem tulaj
doníthatunk nagy fontosságot az 1549-i és 1550-i helytartói 
utasítások ama pontjainak sem, amelyek a protestánsokat a 
helytartói tanácsból kizárták,4 már csak azért sem, mert ez a

2 L. Thurzó Elek országbíró 1582-i, Várday Pál esztergomi érsek 
1542-i, Ujlaky Ferenc győri püspök 1550-i, Nádasdy Tamás nádor 1554-i 
helytartói utasítását. R. Kiss István: A magyar helytartótanács I. Ferdinánd 
Korában. Bp. 1908. 344, 360, 395, 408. 1.

* U. o. 407. 1.
4 Et cum imprimis curae nobis sit, ut per eos consiliarios res et pri- 

vatae nostrae et regni publicae tractentur, qui tum observatione rectae 
nostrae religionis commendentur, turn veterum orthodoxorum doctorum 
ecclesiae catholicae doctrinain et sententiam sequantur, non eos, qui ab 
unione ecclesiae sacrosanctae seiuncti diversas sectas ab aliquot iam annis 
introduxerunt; ideo volumus, ut tales, si qui nunc forent (quod non credi- 
mus) vel futuri essent consiliarii nostri, prius admoneantur, ut resipiscant, 
quod si non fecerint, postea in consilium nostrum non admittantur, ne, dum 
divina dementia de rebus nostris et regni bene et recte consuli velimus, 
concitata Dei indignatione ob reprobrarum seetarum professores consilia 
consiliariorum nostrorum vana reddantur et iram potius, quam clementiam 
Dei in nos et populum provocemus. U. o. 377—378. 1.
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tanács a XVI. század második felétől kezdve egészen 1724-ben 
történt újjászervezéséig nem működött.

A török hódoltság idején legjelentősebb szerepet játszó 
két magyar kormányhatóságnak, a pozsonyi és szepesi kama
rának adott királyi utasítások a vallás kérdését rendszerint 
csak a megüresedett egyházi javakkal kapcsolatban érintették. 
A magyar király főkegyúri joga alapján nemcsak a főpapi 
méltóságok betöltésénél érvényesítette befolyását, hanem, mi
ként azt Verböczy István a Hármaskönyv első részének 10. 
címében kifejtette, a szent korona jogán a megüresedett egy
házi javakat, amelyek a magvukszakadt nemesi családok bir
tokaihoz hasonlóan a szent koronára háramlottak, örökölte is. 
s jövedelmüket mindaddig élvezte, amíg az illető egyházi szék 
üresen állott. Az államhatalommal való eme kapcsolatának az 
Egyház inkább kárát látta, mint hasznát. Haszna belőle csak 
annyiban volt, hogy a király a rendelkezésére álló kormány
hatóságok, a magyarországi kamarák révén az egyházi java
kat nyilvántartotta és megakadályozta, hogy a főpapok azo
kat elidegenítsék. Nagy kára származott azonban abból, hogy 
az uralkodók a főpapi székeket hosszú ideig betöltetlenül 
hagyták, mert így azok jövedelmét egyéb, főleg hadi célokra 
fordíthatták. Az ország két leggazdagabb egyházmegyéje az 
esztergomi érsekség és az egri püspökség volt. Tanulságos 
megfigyelni, hogy ez a két méltóság a XVI. és XVII. század
ban mennyi ideig maradt betöltetlent

A sedisvacantia idején az egyházi javak kamarai igazga
tás alá kerültek, jövedelmükről a király rendelkezett. Jellemző, 
hogy pontos összeírásukat és gondos kezelésüket a kamarák 
lelkére kötvén, a XVI. század folyamán egyetlen szóval sem 
említette, hogy legalább egy részüket vallási célokra fordít
sák. A katolikus Egyház védelmével a XVI. századi kamarai 
utasításokban csak egy esetben találkozunk, a szepesi kamara 
1571-i utasításának abban a pontjában, amely megtiltotta, hogy 8

8 Orsz. Lvt. Kam. It. Liber Dignit. Eccl.

Esztergomi érsekség Egri püspökség
1550—1552,
1574—1595,
1602—1606.

1536,
1544—1547,

1556,
1570—1571,
1587—1595,
1608—1615.
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eretnek tanok hirdetői kincstári birtokon megtelepedhessenek.® 
Ilyen tilalmat azonban minden földesúr kiadhatott, ezt a ren
delkezést tehát az állam javára, mint egyházvédő intézkedést, 
nem írhatjuk.

A helyzet a XVII. század első felében sem változott meg. 
A katolikus megújhodás sikereit ezekben az évtizedekben nem 
az állami kormányhatóságok támogatásának, hanem főpapjai, 
főleg Pázmány Péter buzgalmának köszönhette. Jellemző 
etekintetben III. Ferdinánd 1650-i alapítványának a sorsa. Az 
uralkodó, hogy a linzi békének a katolikus papságra hátrá
nyos rendelkezéseit ellensúlyozza, a magyar kamara jövedel
méből évi 6000 forintot utalt ki, amit az esztergomi érsek lel
készek támogatására tartozott fordítani. A magyar kamara 
azonban 1650 és 1671 között az esedékes 126.800 forintból 
csak 36.314 forintot és 57 dénárt fizetett ki, tehát alig többet, 
mint a negyedrészt.6 7 Változást nemcsak a III. Ferdinánd- 
féle alapítvány tekintetében, hanem Egyház és állam viszonyá
nak egyéb vonatkozásaiban is, az 1670-es évek hoztak.

A magyar kamara élére 1672-ben Kollonich Lipót bécs
újhelyi püspök került, a legfontosabb magyar kormányható
ság irányítását 74 évi megszakítás után újra föpapelnök vette 
a kezébe. Kinevezését nem véletlennek tulajdoníthatjuk, hanem 
annak a céltudatos királyi politika egyik megnyilvánulásának, 
amely a katolicizmus támogatását a magyarországi államkor
mányzat egyik legelső feladatának tekintette. Az alkalmat erre 
a Wesselényi-féle összeesküvés szolgáltatta, amelynek lelep
lezése után a bécsi udvar minden alkotmányos megkötöttség 
alól feloldottnak érezte magát, s a protestáns rendek vallásos 
érzékenységére többé nem tekintett.

Az 1673-ban felálított guberniumnak, amelyre az ország 
kormányzását bízták, utasításában az első helyen szerepelt az 
a meghagyás, hogy a gonosz eretnekségek által elnyomott vagy 
kipusztított katolikus vallást minden rendelkezésére álló esz
közzel támogassa, hogy az régi erejét lassan visszanyerje. 
Erőszakot alkalmaznia azonban nem volt szabad, hanem jó 
papokkal és a nép felvilágosításával kellett volna célját elérnie. 
A katolicizmus támogatásával természetesen együttjárt a pro
testantizmus háttérbeszorítása. A guberniumi utasítás bécsi 
tervezői eredetileg erre is kitértek, a végleges szövegezésnél

6 Orsz. Lvt. Kam. It. Instr. Fase. 7.
’ Salacz Gábor: A vallásalap kezdeteinek története. A bécsi Magyar 

Történeti Intézet II. évkönyve. Bp. 1932. 99. 1.
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azonban ezt a részt kihagyták, hogy a felesleges bonyodalma
kat ezáltal elkerüljék.8 9 A bonyodalmak azonban mégsem ma
radtak el.

A kormányhatóságok ugyanis a két lehetőség: a katoli
cizmus támogatása és a protestantizmus háttérbeszorítása 
közül inkább az utóbbit, a könnyebbet választották, az előbbit 
pedig, ami sokkal több és gondosabb munkát igényelt volna, 
elhanyagolták.

Tanulságos ebből a szempontból összehasonlítanunk a szepesi kamará
nak 1673 és 1695 között adott utasítások vallásügyi pontjait. Az a királyi 
utasítás, amelyet gróf Volkra Ottó Ferdinánd, az udvari kamara tanácsosa 
és a magyar kamara alelnöke, 1673-ban mint a szepesi kamara igazgatója 
kapott, a katolikus vallás támogatását nemcsak általánosságban kötötte lel
kére, hanem kifejezetten meghagyta, hogy példás papokat alkalmazzon és 
megfelelő ellátásukról gondoskodjék. Ha pedig a lelkészi jövedelem ezt nem 
biztosítaná, folytatta az utasítás, III. Ferdinánd alapítványának jövedelmé
ből egészítse azt ki, különben az a veszély fenyeget, hogy a pap otthagyja 
faluját és a lelkek gondozó nélkül maradnak.*

Báró Wagele Ferenc Bernât szepesi kamaraigazgató 1675-i utasítása 
ezeket a rendelkezéseket még szóról-szóra átvette,10 az az utasítás azonban, 
amelyet báró Fischer Mihály ugyanolyan minőségben 1685-ben kapott, a 
kamarának csak ajánlási jogáról szólott,11 a papokat, úgy látszik, ekkor 
már az egyházfők nevezték ki. A szegény papság anyagi támogatásáról ez

8 Károlyi Árpád: A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Bp. 
1883. Akadémiai értekezések a történelmi tudományok köréből. XI. k. 19,
20, 25. 1.

9 Pro primo. Cum in omni officiorum administratione primum et ante 
omnia timor Dei, orthodoxaeque fidei catholicae syncera observatio, divinique 
cultus et honoris promotio et augmentatio (quibus débita pietate ac zelo 
servatis régna et provinciáé conservari queunt) prae oculis sint habenda, ob 
hoc singulari vigilantia indefessoque studio praefatus administrator noster 
cum adiunctis sibi consiliariis, fidelibus nobis dilectis egregiis Caspare 
Cocolsqui de Kunevald, Sigismundo Holló et Andrea Hartyány, in id incum- 
bat, uti ex zelo pietatis suae eandem fidem catholieam opitulante Dei gratia 
in dictis quoque partibus regni Hungáriáé in praesentiarum propagatam omni 
conatu fovere, promovere, ampliusque etiam propagare studeant, sacerdotes 
catholicos exemplares ad omnes parochias procurent, congruaeque eorundem 
intertennonis singulärem curam habeant. Et si quibus in locis proventus 
parochiales tenutiores existèrent, per hocque media vivendi iisdem parochis 
catholicis haud suppeterent, talibus ad foeliciora tempóra et usque dum 
copiosiores proventus parochiales iisdem affulserint, ex pietissima funda- 
tione sacratissimi condam principis domini Ferdinandi tertii foelicis recor- 
dationis genitoris nostri desideratissimi depauperatis sacerdotibus deputata 
nomine elemosynae eiusmodi egentioribus convenientem statui eorundem 
provisionein ordinent, ne alias necessariis vivendi mediis destituti parochias 
curamque animarum sibi commissarum deserere necessitentur. Orsz. Lvt 
Kam. It. Instr. 9. к. 14. 1.

10 U. о. Instr. Fasc. 7.
11 U. o.
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az utasítás egyetlen szóval sem emlékezett meg. A szepesi kamara 1690-i 
utasítása, amelyet a Breiner-bizottság adott, a vallás ügyét csak futólagosán 
érintette,1* az Aichpichl-bizottságtól 1695-ben nyert utasításban pedig ez a 
kérdés már egyáltalában nem szerepelt.18 A magyar kamara 1720-i nagy 
utasítása csak az elhunyt főpapok hagyatéka körüli feladatokkal foglalko
zott, továbbá, a korábbi utasításokhoz hasonlóan, az egyházi javak elidege
nítésének megakadályozását kívánta.12 * 14 Az államhatalom ekkor még úgy 
vélte, hogy ha a III. Ferdinánd-féle alapból esedékes évi 6000 forintot kisebb- 
nagyobb huzavonák után és több-kevesebb hiánnyal az esztergomi érsek 
kezéhez kiutalta, a katolicizmus támogatására anyagilag minden tőle telhetőt 
elkövetett.

A katolikus Egyház védelmét, mint államkormányzati fel
adatot, a guberniumtól és a kamaráktól az 1690-ben újjászer
vezett magyar királyi udvari kancellária vette át. Ez a szerep 
eleinte, az egyházi javak pontos nyilvántartásán kívül, szin
tén csak a protestantizmus korlátozására szorítkozott. 1690-i 
utasítása mghagyta, hogy grófi és bárói méltóságokra csak 
katolikusokat jelöljön15 és a protestánsokat a hivatalokból 
szorítsa ki.16 * 18 Ezt természetesen csak azoknál a hivataloknál 
tehette meg, amelyeknek tisztviselőit az uralkodó nevezte ki. 
Kivételek csak a szabad királyi városok voltak, amelyek fölött 
az uralkodó földesúri jogokat gyakorolt. Ezt a jogát hasz
nálta fel a XVII. század utolsó és a XVIII. század első évei
ben arra, hogy a városokban a katolicizmust támogassa. Min
den egyes városba kamarai biztost küldött ki, akik azonban 
működésűkről nem a kamarának, hanem a kancelláriának 
számoltak be. Feladatuk elsősorban az volt, hogy a városi 
tanácsokba katolikusokat segítsenek, tehát a protestantizmus 
hivatali érvényesülésének a megakadályozása, de arra is meg-

12 Post Dei honorem praeprimis servitio suae sacratissimae maiestatis 
providendum esset, hinc . . .  U. o.

18 U. o.
14 U. o. Instr. Fase. 2. No. 85.
15 Ad maiores vero nobilitatis et dignitatum gradus, veluti comitis et 

baronatus, siquidem iam omnes ferme magnates ad fidem catholicam reversi 
aut enutriti sunt, ne de novo zizania stúdiósé iterum seminentur et implan-
tentur, nonnisi religionis orthodoxae homines promoveantur, . . .  Orsz. Lvt.
Kane. It. Instr.

18 Ae primum et ante omnia cancellarius praesertim et consiliarii 
nostri deputati de religione catholica (quae omnis boni basis est et funda
mentum) in regno nostro Hungáriáé et partibus eidem annexis promovenda 
et augenda sollicitam curam gerere studebunt, adeoque et eo potissimum 
attenti esse, ne non modo in hac nostra aulica, verum neque aliis inferioribus 
quorumeunque magistratuum vel iudicum cancellariis et expeditionibus offi
ciales, notarii et cancellistae heterodoxae religionis assumantur et adhibean- 
tur. U. o.
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bízást kaptak, hogy az egyházi javak és alapítványok kezelé
sét ellenőrizzék,17 ami által a katolikus megújhodás ügyét köz
vetlenül szolgálták.

A biztosi intézmény megfelelt addig, ameddig csak a 
király jószágairól, a szabad királyi városokról volt szó. Elég
telennek bizonyult azonban arra, hogy az uralkodói hatalom
nak a vallás ügyét illető elgondolásait az egész ország terüle
tén megvalósítsa. A kancellária mellett, amely a királyi udvar
ban működvén, az elvi kérdéseket tárgyalta meg és terjesztette 
döntésre az uralkodó elé, .szükség volt egy országos hatóságra 
is, hogy az a királyi határozatok gyakorlati végrehajtásáról 
gondoskodjék. Ez a feladat várt az 1723-ban törvénybeiktatott 
magyar királyi helytartótanácsra, amely működését a követ
kező év tavaszán kezdte meg.

Az államhatalom, amikor a kormányzat és a közigazga
tás hatóságain keresztül a katolicizmus érdekében befolyását 
érvényesíteni óhajtotta, erre kétféle lehetőséget talált. Az egyik 
az volt, hogy a nem katolikus felekezetek térfoglalását meg
akadályozta és őket a törvényes keretek közé szorította, a 
másik pedig, hogy a katolikus egyházat a rendelkezésére álló 
eszközökkel támogatta. A XVI. és XVII. században, miként 
láttuk, inkább az előbbi utat választotta, az utóbbin csak egy
két elszigetelt és következmények nélkül maradt rendelkezésig 
jutott. A helytartótanács működése mindkét irányba kiterjedt.

Az új kormányhatóság részére 1724-ben kiadott királyi 
utasítás ugyan úgy rendelkezett, hogy vallási kérdésekkel köz
vetlenül ne foglalkozzék, mert az uralkodó ezt a jogot a maga 
számára tartotta fenn, ezt a rendelkezést azonban úgy kell 
értenünk, hogy a helytartótanács vallási kérdésekben önál
lóan, előzetes királyi jóváhagyás nélkül, nem intézkedhetett. 
Hogy a vallásügy szorosan hatáskörébe tartozott, utasításának 
további részéből is kitűnik, amely feladatául jelölte meg, hogy 
a vallásügyi királyi rendeleteket végrehajtsa s etekintetben a 
viszályok és zavargások megakadályozásával az ország nyu
galmát biztosítsa.18 A gyakorlatban azután a helytartótanács 17 18

17 In quonam esse et statu ecclesiae, bénéficia ecclesiastica, fundatio- 
nes earundemque . . .  bona sint constituta et quomodo administrentur, . . .  atque 
ut ante omnia debitus erga Deum honor et cultus habeatur et obser- 
vetur,. . .  U. o.

18 Consilium hocce nostrum matériám religionis directe quidem non 
tractabit, utpote nobis reservatam, interea tarnen benigna. nostra mandata 
hac in re expedita vei posterum expedienda debite exequatur, пес contraven-
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a vallásügy terén ennél jóval jelentősebb szerepet játszott. 
Nemcsak végrehajtotta a királyi rendeleteket, hanem azok 
előkészítésében is részt vett, amennyiben az uralkodó, mielőtt 
határozott volna, minden egyes esetben véleményadásra szólí
totta fel. Véleményét a magyar királyi udvari kancellária 
fölülbírálta, majd a király legszűkebb tanácsa is átnézte, s 
csak azután döntött az uralkodó. Többszörös lehetősége volt 
tehát annak, hogy változtassanak rajta, mégis az esetek több
ségében eredeti formájában hagyták jóvá.

Vallásügy (negotium religionis v. religionare) alatt a 
XVIII. századi hivatalos szóhasználat szerint a nem katolikus 
felekezetek ügyeit értették. A katolikus egyházat érintő kérdé
seket pedig egyházügynek (negotium ecclesiasticum) nevez
ték. Amikor a helytartótanács 1724-i utasítása a vallásügy 
(matéria religionis) közvetlen intézését az új kormányhatóság 
hatásköréből kivette, csak a nem katolikus felekezetekre 
vonatkozó önálló rendelkezés jogát tartotta fenn az uralkodó 
számára. Az egyházügyet azonban, pontosabban a katolikus 
Egyház jogainak és vagyonának védelmét, kifejezetten hely
tartótanácsi feladatként jelölte meg, sőt meghagyta, hogy ezt 
a feladatot külön helytartótanácsi bizottság intézze.

Az 1715. évi 74. t.-c. az összes szemináriumok, konvik- 
tusok és kollégiumok, azaz az egyházi és világi ifjúság neve
lését szolgáló alapítványok fölött a felügyeleti jogot a király 
részére biztosította. Az 1723. évi 70. t.-c. pedig ezt a jogot vala
mennyi kegyes rendeltetésű alapítványra (piae fundationes) 
kiterjesztette és úgy rendelkezett, hogy az uralkodó azt néhány 
helytartótanácsi tanácsos révén gyakorolja. A tanács 1724-i 
utasítása szerint 3 tanácsost és 1 titkárt kellett a király előtt 
kinevezésre ajánlania, akik nemcsak a kegyes alapítványok 
ellenőrzését, hanem a katolikus egyház jogainak és vagyoná
nak védelmét is feladatul kapták.19

A helytartótanács gróf Draskovich Adámot, Szörény 
László püspököt és Anatalsics Jánost ajánlotta mint tanácso
sokat, ifjabb Paluska Györgyöt pedig a titkárok közül, akiket 
az uralkodó 1724 december 30-án kelt rendeletével ki is neve
zett.20 Ezzel megalakult a helytatrtótanács kegyes-alapítvány-

tiones aut simultates partium, minus turbationes aut scandala admittet, séd 
illis in tempore obviabit, omniaque hac in materia oceurrentia nobis démisse 
referet. Orsz. Lvt. Helyt. It. A2320. sz. k.

19. ..  ne ecclesiae iuraque et aedificia ecclesiarum desolari permittan- 
tu r . . .  U. o.

20 U. o.
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ügyi bizottsága, az első olyan kormányszerv Magyarországon, 
amelynek kifejezetten az volt a rendeltetése, hogy a katoliciz
must az államhatalom részéről támogassa.

Bizonyos ügyeknek bizottságok útján való elintézésével 
a magyar kormányhatóságok, főképpen a kamarák gyakorla
tában már a XYI. és XVII. század folyamán is gyakran talál
kozunk. Ezek a bizottságok azonban mindig csak egy bizonyos 
ügy elintézésére, rendszerint valamilyen vizsgálatra, kaptak 
megbízást, s amint feladatukat megoldották, további céljuk nem 
lévén, feloszlottak. Tagjaik nem is tartoztak mindannyian és 
feltétlenül annak a hivatalnak a tisztviselői közé, amely az 
illető bizottságot kiküldötte, hanem a megvizsgálásra váró 
kérdés szakemberei közül kerültek ki.

Ilyen alkalmi bizottságokat a helytartótanács is gyakran 
kiküldött, voltak azonban állandóan és rendszeresen működő 
bizottságai is, a kegyes alapítványok ügyében szervezett ez 
utóbbiak közé tartozott. Mindkétfajta bizottságok tagjai több
nyire a helytartótanácsnál szolgáltak, de ha a kérdéses ügy 
valamelyik másik hatóság, pl. a kamara vagy a főhadparancs- 
nokság hatáskörét is érintette, az is tagokat küldött a bizott
ságba, amelyet ilyenkor vegyesnek neveztek.

A helytartótanácsi bizottságok, akár kebelbeliek, akár 
vegyesek voltak, mind az alkalmiak, mind pedig az állandóan 
működök, önálló hatáskörrel eleinte épúgy nem rendelkez
tek, mint ahogyan maga a tanács is csak az uralkodó megha
gyására, vagy előzetes jóváhagyása alapján intézkedhetett. 
Feladatuk csak az volt, hogy a tanács munkáját megkönnyít
sék, az ügyeket a tanácsbeli tárgyalásra előkészítsék. A hatá
rozatot mindig a tanács hozta, mégpedig a testületi ügyintézés
nek megfelelően szótöbbség útján. Az elintézésre váró ügyet a 
tanács elnöke vagy helyettese az ülésen ismertette, azután 
vagy mindjárt döntöttek róla, vagy pedig javaslattételre vala
melyik kebelbeli tanácsosnak adták ki, illetve bizottság elé 
utalták. A tanácsosok és a bizottságok javaslataikat néha csak 
szóban, legtöbbször azonban, s főleg a bizottságok, írásban 
terjesztették a tanács elé, amely azután határozott. így meg
volt a lehetősége annak, hogy a tanácsosok és bizottságok 
javaslatát a tanácsban leszavazzák, erre azonban nemigen 
akadt példa.

Az állandóan működő kormányhatósági bizottságok 
megszervezése jelentős lépés volt a szakszerű hivatali ügy
intézés felé vezető úton. A helytartótanács hatásköre olyan
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széles volt, a közigazgatásnak annyi ágára kiterjedt, hogy a 
22 tanácsostól mindenre kiterjedő szakismereteket kívánni 
nem lehetett. Különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a 4 főpapi 
és 10 főnemesi tanácsost többnyire nem szakképzettsége, hanem 
magas közjogi méltósága juttatta hivatalába. De még a közne
mesi tanácsosok és titkárok sem voltak minden kérdésben egy
aránt jártasok, pedig ők rendszerint alacsonyabb állásokból 
lépésről-lépésre emelkedve és gazdag tapasztalatokat szerezve 
jutottak el nagy rangot jelentő tisztségükig. A hivatali mun
kának bizottságok szerint való megosztása lehetővé tette, hogy 
a tanácsosok ne minden kérdéssel foglalkozzanak, hanem 
csak a bizottság illetékessége alá tartozó ügyekkel, 
amelyeknek így elméleti és gyakorlati szakemberei lettek. 
Javaslatukat a többi tanácsos aggodalom nélkül elfogadhatta 
és vállalhatta értük a testületi felelősséget.

A szakszerű munkamegosztás a bizottságokon belül 
tovább folytatódott. A bizottságok ugyanis a tanácshoz hason
lóan működtek. Az eléjük utalt ügyeket a bizottsági elnök 
jelentéstételre kiadta valamelyik tanácsosnak, akinek javasla
tát azután a bizottság ülésén megtárgyalták s ugyancsak szó
többséggel döntöttek. A határozatot a bizottság titkára írásba 
foglalta, az elnök aláírta és a tanács elé terjesztette. Ha véle
ménye a szótöbbség alapján hozott határozattal nem egyezett, 
különvélemény alakjában a tanács tudomására hozhatta, amit 
az uralkodóval szemben a tanács elnöke is megtehetett. 
A bizottságokban már inkább előfordult, hogy az előadó taná
csos javaslatán változtattak, hiszen itt csupa szakember ült 
együtt. De ha a bizottság munkaköre többfelé elágazott, az 
ügyintézés továbbspecializálódott, minden kérdésnek megvolt 
a maga előadója, akinek véleményét a többség a magáévá tette.

Az a körülmény, hogy a katolikus Egyház jogainak és 
javainak védelme 1724-ben külön helytartótanácsi bizottság 
kezébe került, a korábbi két század viszonyaihoz képest, ami
kor a vallásügy intézése a két magyar kormányhatóság, a 
kancellária és a kamara feladatának csak csekély hányadát 
jelentette, amire különösebb gondot egyéb teendőik mel
lett nemigen ̂  fordítottak, határozott haladásnak tekinthető. 
Igaz ugyan, hogy a kegyes-alapítványügyi bizottság tagjai 
nem kizárólag az alapítványok és az Egyház ügyeit intézték, 
mégis föfeladatuk ez volt s ezekben a kérdésekben alapos jár
tasságra tettek szert.

Minthogy a helytartótanácsnak a törvény értelmében 4 
főpap-tanácsosa volt, kézenfekvő lett volna az a megoldás,
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hogy a katolikus Egyház védelmére rendelt bizottság tagjai 
közülük kerüljenek ki. A király azonban nem így döntött, 
hanem a három tanácsost más-más rendből választotta, sőt a 
bizottság vezetését nem a püspök-tanácsosra, hanem a világi 
föúrra bízta. Valószínű, hogy azért határozott így, mert a 
főpap-tanácsosok, már csak egyházi állásukkal járó elfoglalt 
ságuk miatt is, a tanács ülésein nem lehettek mindig jelen, s 
így, ha a bizottságban csak ők foglaltak volna helyet, annak 
állandó és rendszeres munkáját veszély fenyegette volna. De 
nem lehetetlen az sem, hogy az uralkodó a helytartótanácsnak 
ebben az első egyházi ügyekkel foglalkozó bizottságában, 
majd a később szervezettekben is, a világi elem túlsúlyát azért 
biztosította, hogy az államhatalom beavatkozásának az Egy 
ház életébe ilyen módon utat nyisson. A jozefinizmus alapjait, 
ha nem is céltudatosan, ezen a téren már III. Károly vallás
ügyi intézkedései megvetették.

E kétségkívül nagy szervezőerővel megáldott király életé 
ben, akinek reformokban oly gazdag uralkodása I. Eerdinánd 
országlásához hasonlítható, a helytartótanács kebelében még 
két olyan bizottság felállítására került sor, amelyeknek ren
deltetése kizárólag az volt, hogy vallási, illetve egyházi kér
désekkel foglalkozzanak. Az egyiket a protestantizmust érintő 
kérdések tárgyalásának előkészítésével bízták meg, a másikra 
pedig az úgynevezett lelkészpénztár (cassa parochorum) 
ügyeinek intézését ruházták.

A magyarországi protestantizmus helyzetét az 1681. évi 
25. és 26., továbbá az 1687. évi 21. t.-с., valamint I. Lipótnak 
1691 április 2-án kelt rendelete (Resolutio Leopoldina) alapján 
az 1715. évi 31. t.-c. által kiküldött úgynevezett pesti bizottság 
munkálatait betetőző, 1731 március 21-én kibocsátott uralkodói 
határozat (Resolutio Carolina) szabályozta. E királyi döntés 
gyakorlati megvalósítása a helytartótanácsra várt, amely kor
mányhatóság ily módon ettől kezdve fokozott mértékben fog
lalkozott a magyar protestánsokat érintő vallási kérdésekkel 
is. Habár önállóan nem intézkedett, a Carolina Resolutiót 
kiegészítő későbbi uralkodói határozatok kiadásában nagy
része volt, ez a magyarázata annak, hogy protestáns körök 
előtt népszerűségre sohasem tudott szert tenni.

Minthogy a Carolina Resolutio nem minden tekintetben 
rendelkezett világosan, végrehajtása során különböző nehéz
ségek merültek fel, amelyeket a helytartótanácsnak kellett elosz
latnia. A tanács e kérdések előzetes megtárgyalására bizott
ságot küldött ki, amelynek irányítását az esztergomi érsekre

1 (>R egnum .
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bízta, aki maga is helytartótanácsi tanácsos volt. A helytartó- 
tanács vallásügyi bizottsága (commissio religionis) már 
1731-ben megalakult, de határozott szervezetet csak később 
nyert, ellentétben a kegyes-alapítványügyivel, amelyet nem a 
hivatali gyakorlat alakított ki, hanem külön törvényen alapuló 
királyi rendelet léptetett életbe, még a hatóság működésének 
megkezdése előtt.21

A Carolina Resolutio egyik következménye az lett, hogy 
az 1681-i és 1687-i törvényeket fokozatosan végrehajtották, a 
protestánsok nyilvános vallásgyakorlatát az e törvényekben 
meghatározott úgynevezett artikuláris helyekre korlátozták. 
Sok község így lelkipásztor nélkül maradt, ami a katoliciz
musnak a lelkek visszatérítésére kedvező alkalmat nyújtott. 
Ennek kihasználására az Egyháznak az állam is segédkezet 
nyújtott. III. Károly 1738 március 7-én kelt elhatározásával 
felállította a lelkészpénztárt, a cassa parochorumot, abba III. 
Ferdinánd alapítványának évi 6000 forintnyi járadékán felül 
1733 január 1-töl kezdve további évi 10.00 forintot utalt, cél
jaira: egyházak építésére, papok fizetésére stb. egyes egyházi 
jövedelmeket lekötött, majd a főpapokat is hozzájárulásra 
kötelezte.

A cassa parochorum fölötti felügyeletet az uralkodó a 
helytartótanácsra, közelebbről pedig egy külön e célra szerve
zett helytartótanácsi bizottságra ruházta, amelynek elnöke az 
esztergomi érsek lett, három tanácsosa a főpapok, föurak és 
köznemesek sorából került ki, akik mellett, minthogy a pénz
tárba a király 16.000 forintját a magyar kamara fizette, e 
hatóság egyik köznemesi tanácsosa is helyet kapott. 1734-ben 
a helytartótanácsi és kamarai köznemesi tanácsosok számát 
2—2-re emelték, ami azt mutatja, hogy a bizottságnak mun
kája bőven akadt. Bizottsági titkár s egyben a cassa pénztár
noka a helytartótanács egyik titkára lett. A pénztári hivatalt 
a tanács épületében helyezték el.22

A helytartótanács egyház-, illetve vallásügyi bizottságai
nak száma így 1733-ban háromra emelkedett s egészen 
1769-ig ennyi is maradt. Az utoljára szervezettnek, a lelkész
pénztárinak működését, nemkülönben a pénztárnokét, külön

11 A vallásügyi bizottság kezdeteire 1. a helytartótanács 1'731-i jegyző
könyvét az Orsz. Lvtárban.

11A bizottság megszervezésére és működésének pénzügyi vonatkozá
saira 1. Salacz Gábor tanulmányát: A cassa parochorum története. A Gróf 
Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet 1933. évi évkönyve. Bp. 
1933. 121—154. 1.
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hivatali utasítások szabályozták, a két korábbiét csak a gya
korlat. 1754-ben azután a tanács valamennyi bizottsága uta
sítást kapott, a bizottsági munkát ugyanis ekkor jelentéke
nyen egyszerűsítették.

A bizottságok ettől kezdve nem írásbeli jelentéseket, 
hanem a bizottsági ülésekről készített jegyzőkönyveket ter
jesztettek a tanács elé, amely azokat rendszerint változtatás 
nélkül továbbította az uralkodóhoz. E jegyzőkönyveket a 
bizottság titkára vagy valamelyik ügyesebb írnoka vezette, akit 
ebben a minőségében bizottsági jegyzőnek (actuarius) nevez
tek. A bizottsági tagok száma ekkorra már erősen megnöve
kedett. Az egyházi és vallásügyekkel foglalkozó mindhárom 
bizottságban 8—8 tanácsos és 1—1 titkár foglalt helyet, a lel
készpénztáriban azonkívül még 2 kamarai tanácsos is. Tanul
ságos a tagok névsorát összehasonlítani.

K e g y e s - a l a p i t v á n y ü g y i  b i z o t t s á g :
Gróf Csáky Miklós prímás elnök,
Gróf Illésházy József,
Zbiskó Károly püspök,
Báró Révay József,
Gróf Eszterházy Dániel,
Stehenics János püspök,
Török József,
Sidó Mihály,
Győry Ferenc titkár.

V a l lá s ü g y i  b i z o t t s á g :
Gróf Csáky Miklós prímás elnök,
Gróf Illésházy József,
Zbiskó Károly püspök,
Gróf Eszterházy Dániel,
Gróf Eszterházy Károly,
Stehenics János püspök,
Csiba Imre,
Timon József,
Balogh László titkár.

L e l k é s z p é n z t á r i  b i z o t t s á g :
Gróf Csáky Miklós prímás elnök,
Gróf Illésházy József,
Zbiskó Károly püspök,
Gróf Eszterházy Dániel,
Gróf Szunyogh János,
Stehenics János püspök,
Bobok Mihály,
Gosztonyi István,
2 kamarai tanácsos,
Herlein Ferenc titkár.

16*
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Tehát nemcsak az elnök volt közös mindhárom bizott
ságban, hanem a főpapok és föurak túlnyomó többsége is. 
Csak 1—1 föúr, a 2—2 köznemesi tanácsos és a titkárok 
különböztek, éppen azok, akik az érdemleges munkát végez
ték. A főrendi tanácsosok sokszor meg sem jelentek az ülése
ken, amire nem is volt szükség, mert a bizottság már akkor is 
határozatképes volt, ha 2 tanácsos és a titkár vagy helyettese 
jelen volt. Az elnöknek sem kellett feltétlenül a prímásnak 
lennie, bármelyik bizottsági tanácsos helyettesíthette. A három 
rokontárgyú bizottság között oly szoros kapcsolat fejlődött 
ki, hogy abban az esetben, ha még a három bizottsági tag sem 
volt együtt, a másik két bizottság tagjai helyettesíthették 
őket. Ezért a három bizottság más-más napokon ülésezett, a 
kegyes-alapítványügyi hétfőn és csütörtökön, a vallásügyi 
kedden és pénteken, a lelkészpénztári pedig szerdán és szom
baton.23

A bizottságok összetétele, a világi tagok túlsúlya azt is 
mutatja, hogy az államhatalom befolyása az egyházi ügyekre 
továbbra is érvényesült, amit csak némiképpen ellensúlyozott a 
prímás elnöksége, aki főpapi hivatalánál fogva sem tudott a 
tanácskozásokon állandóan és rendszeresen résztvenni.

Az a tény, hogy a három egyház- és vallásügyi bizottság 
8—8 tagja közül 1754-ben 5—5 azonos volt, jól mutatja a fej
lődés irányát, ami e bizottságok egyesítésére vezetett. Különö
sen kézenfekvő volt ez a megoldás a kegyes-alapítványügyi 
bizottságnál, amelynek egyházvédelmi szerepét 1783-ban a lel
készpénztár örökölte. A két bizottság egyesítését a kegyes- 
alapítványügyi már 1737-ben indítványozta,24 az uralkodó 
azonban csak 1769-ben döntött ebben az értelemben.25

Az egyesített bizottságot, amely nemcsak a három egy
ház- és vallásügyinek, hanem a tanulmányügyinek és a tal- 
lósi árvaházat irányítónak a feladatait is örökölte, vallásügyi
nek nevezték (commissio religionis). Minden vallási vonatko
zású kérdés, katolikus, protestáns és görög szertartású nem 
egyesült egyaránt, a vallásügyi bizottság hatáskörébe tarto
zott. Tagjainak számát azonban nem növelték, sőt csökken
tették, 1769-ben 7 tanácsost és 1 titkárt osztottak ebbe a bizott
ságba, amely a hét két napján, szerdán és szombaton íilése-

í3 Minderre 1. a helytartótanácsi levéltár A2320. sz. kötetét az Orszá
gos Levéltárban.

24 Orsz. Lvt. Helyt. lt. Mise. Fase. 49. No. 250.
25 Az 1769 jan. 18-i utasítást 1. u. о. A2320. sz. k.
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zett. Amikor a lelkészpénztár ügyeit tárgyalták, két kamarai 
tanácsos is résztvett az üléseken. A bizottságban a prímás 
elnökölt, tagjai között azonban a világiak továbbra is túl
súlyban maradtak.26

Az egyház- és vallásügyi bizottságok egyesítése a kato
licizmus részére inkább hátrányt jelentett. Ezáltal ugyanis 
feloszlott az a két bizottság, a kegyes-alapítványügyi és lel
készpénztári, amelynek rendeltetése kimondottan az volt, 
hogy a katolikus Egyházat az államkormányzat részéröl 
támogatásban részesítse. A vallásügyi bizottságot túlságosan 
igénybevették a nem katolikus felekezetek ügyei, arra, hogy 
a katolicizmus belső megerősítésén fáradozzék, jóformán ideje 
sem maradt. A helyzet csak II. József trónraléptével változott 
meg, aki ezen a téren is gyökeres reformokat hozott.

II. József elgondolása szerint az államnak az Egyház 
életében igen fontos szerep jutott, nemcsak támogató, hanem 
egyben irányító is. Ennek megfelelően külön udvari hivatalt 
szervezett, amelynek feladata kizárólag az volt, hogy a kato
likus egyházat érintő kérdésekkel foglalkozzék. Az új bizott
ság neve udvari egyházügyi bizottság lett (Geistliche Hof
kommission), tagjai a cseh-osztrák és a magyar-erdélyi kancel
láriák tanácsosai közül kerültek ki. Mindkét kancelláriát 8—8 
tanácsos képviselte, a bizottság elnöki tisztségét pedig báró 
Eressel Ferencre, az államtanács volt tagjára ruházta az 
uralkodó. A tanácsosok mellett 1—1 titkár és 1—-1 fogalmazó 
végezte az írásbeli munkát. A bizottság önálló hatáskörrel 
nem rendelkezett, jegyzőkönyveit az illető kancellária terjesz
tette a király elé, akinek döntéséről az alsó hatóságokat 
ugyancsak a kancelláriák értesítették. E hatóságok egyház
ügyi felterjesztései és magánosok hasonló tárgyú folyamod
ványai szintén a kancelláriákon keresztül kerültek az udvari 
vallásügyi bizottság elé, amely azokkal annak a tanácsos
nak az előadása alapján foglalkozott, aki az ügyet a kancellá
riában is referálta. Nem volt tehát kormányhatóság, inkább 
véleményező szervnek tekinthetjük, olyan szereppel, amilyet 
legfelső fokon az államtanács játszott. II. József több ilyen 
szakhivatalt bocsátott az udvari kormányszervek rendelkezé
sére, így a tanulmányügyi, kegyes-alapítványügyi és építé-

M Mályusz Elemér a vallásügyi bizottságról szólva homályosan ismer 
teti összettételét. Szavai úgy is érthetők, mintha a bizottságban csak a 
klérus tagjai foglaltak volna helyet (A türelmi rendelet Bp. 1939. 15. 1.)
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szetügyi udvari bizottságokat, továbbá a bank- és harmincad- 
íigyi császári és királyi igazgatóságot.27

Ezeknek az udvari tanácsadó szakhivataloknak az 
országos kormányhatóságok, így Magyarországon a helytar
tótanács és a kamara, Erdélyben pedig a fökormányszék és a 
kincstartóság kebelében létesített bizottságok és igazgatósá
gok feleltek meg. így került sor 1782-ben a helytartótanács 
egyházügyi bizottságának (commissio ecclesiastica, Geistliche 
Kommission) a felállítására, amely szerv többszöri átalakulás 
után egészen a rendi korszak végéig működött és az állam- 
hatalom egyházpolitikájában döntő szerepet játszott.

II. József többféle szempont figyelembevételével döntött, 
amikor az udvari és az országos egyházi bizottságokat meg
szervezte. Az egyik legfontosabb az volt, hogy az államnak, a 
kormányzat és a közigazgatás szerveinek fokozott mértékben 
befolyást akart biztosítani az egyházi ügyekre. Az egyház
ügyi bizottságok hatáskörét minden egyházi vonatkozású 
kérdésre kiterjesztette, a hittételeket, a szentségek kiszolgál
tatását és az Egyház belső rendjének fenntartását véve csak 
ki.28 Ez azt jelentette, hogy az állam az Egyház külső szerve
zeti kérdéseibe, egyházmegyék és lelkészségek felállításába 
vagy megszüntetésébe, a papnevelés irányításába, hogy csak 
néhányat említsünk a sok közül, nemkülönben anyagi ügyeibe 
egyaránt beavatkozhatott és a maga elgondolását minden 
téren érvényesíthette. Ezzel szemben vállalta azt a kötelezett
séget, hogy az egyházat anyagilag támogatja, ezt azonban 
könnyen megtehette, mert nemcsak az összes egyházi rendel
tetésű alapítványok fölött rendelkezett, hanem a lelkészpénz
tár jövedelme is rendelkezésére állt, amelyhez a főpapságot 
jelentékeny hozzájárulásra kötelezte, valamint a feloszlatott 
szerzetesrendek vagyonából szervezett vallásalap, amely 
azután a lelkészpénztárral egybeolvadt.

27 Mindezekre 1. Keresztury József: Introductio in opus collectionis 
normaliura constitutorum. Viennae, 1788. I. k. 29—46. 1. Az egyházügyi 
udvari bizottság szervezése körüli vitákat Marczali Henrik ismerteti 
(Magyarország története II. József korában. II. k. Bp. 1885. 134—152. 1.)

28 Cunctas illas (materias) in eadem pertractari volumus, quaecunque 
ecclesias et clerum Romanum aut Graeco-catholicum tam saecularem, quam 
regulärem, hucque pertinentes pias fundationes, porro quaecunque in rebus 
ecclesiasticis bonum temporale, rectum ordinem et publicam tranquillitalem, 
adeoque disciplinam etiam externam ecclesiae et cultum divinum externum 
concernunt, verbo exceptis unice iis, quae fidei dogmata, administrationem 
sacramentorum, aut disciplinam internam ecclesiae contingunt. Orsz. Lvt 
M. Kane. lt. 5439/1782. sz.
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A második szempont, amely az új uralkodót egyház
ügyi intézkedéseiben vezette, az volt, hogy a katolikus Egyház 
ügyeinek az intézését a nem katolikus íelekezetekétöl külön
válassza. A helytartótanács vallásügyi bizottsága 1769 óta 
minden vallási vonatkozású ügyet, katolikust és nem kato
likust egyaránt intézett, sőt még a tanulmányügy és az alapít
ványok ügye is hatáskörébe tartozott. II. József azután 
1782-ben e bizottság munkakörében csak a nem katolikus fele
kezetek vallásügyeit hagyta meg, a következő évben pedig, 
egyedül az egyházügyit véve ki, az összes helytartótanácsi 
bizottságokat megszüntette és helyettük ügyosztályokat szer
vezett. A helytartótanács vallásügyi bizottságának a megszün
tetése nem azt jelentette, hogy az uralkodó az állam nevében a 
nem katolikus felekezetek viszonyaiba a jövőben nem akar 
beavatkozni. II. József türelme a vallás szabad gyakorlatát 
minden felekezet számára egyaránt biztosította, de az állam 
ellenőrző és irányító jogát is mindegyikkel szemben fenntai-т 
tóttá, habár legerősebben az államvallásnak továbbra is elis
mert katolicizmus irányában éreztette. Az ügyosztályi rend
szer bevezetésének nem vallási, hanem tisztán hivatali okai 
voltak, az ügyintézést volt hivatva egyszerűbbé és gyorsabbá 
tenni. A nem katolikus felekezetek ügyeit 1788-tól kezdve két 
külön ügyosztály intézte, a vallásügyi és a görög szertartást! 
nem egyesültekkel foglalkozó.

A helytartótanács 1783-i nagy reformja, amelynek 
lényege az ügyosztályi rendszerre való áttérés volt, a kato
likus egyházi ügyek intézésére is kiterjedt. A tanács egyház
ügyi ügyosztályai szintén megalakultak, külön-külön ügyosz
tály intézte az úgynevezett tisztán egyházi, az egyházi alapít
ványi és az egyházi gazdasági ügyeket (departamentum eccle- 
siasticum, ecclesiastico-fundationale, ecclesiastico-oeconomi- 
cum).

Az ügyosztályok lényegében a korábbi bizottságok sze
repét örökölték, ugyancsak a tanács munkáját voltak hivatva 
előkészíteni és megkönnyíteni. Azokban az ügyekben, amelyek 
érdemi döntést nem kívántak, önállóan intézkedtek, csak a 
végleges határozatot igénylő kérdéseket vitték a tanács elé. 
Munkájuk, a technikai könnyítéseket nem tekintve, csak eny- 
nyiben különbözött a korábbi bizottságokétól. Az egyházügyi 
ügyosztályok felállításával tehát látszólag külön egyházügyi 
bizottságra sem volt többé szükség. Hogy megszervezésére 
1782 őszén, amikor a következő évi nagy reform körvonalai 
már kibontakoztak, mégis sor került, továbbá hogy 1783-ban
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az ügyosztályi rendszer bevezetése után sem szüntették meg, 
az részben azzal a különös figyelemmel és gonddal magya
rázható, amelyet II. József az egyházi ügyekkel szemben 
tanúsított, részben pedig az uralkodó központosító és egysége
sítő törekvéseinek tulajdonítható. Ez volt a harmadik szem
pont, amely a király egyházügyi reformjaiban, mint általában 
minden rendelkezésében, következetesen érvényesült.

A helytartótanács egyházügyi bizottságát, párhuzamo
san a birodalom többi országos kormányhatóságának a kebe
lében felállított hasonló bizottsággal, ha formailag nem is, 
de lényegileg a cseh-osztrák és a magyar-erdélyi udvari 
kancelláriák mellett szervezett udvari egyházügyi bizottság
nak rendelték alá, s működését teljesen annak a mintájára 
szabályozták. Amíg tehát ez az egységes és központosított 
bizottsági rendszer fennállott, a helytartótanácsi egyházügyi 
bizottságot sem szüntethették meg, hanem működését az 
1783-ban szervezett ügyosztályokéval összhangba hozták. 
Az egyházügyi ügyosztályokhoz azokat a tisztviselőket osz
tották be, akik a bizottságnak is tagjai voltak, az ügyosztá
lyok munkája csak a formai részre korlátozódott, az ügyeket 
lényegileg továbbra is a bizottságban tárgyalták meg, innen 
kerültek elintézésre az érdemi határozatot igénylők a tanács, 
a többi pedig az ügyosztályok elé.

A katolikus Egyház államkormányzati vonatkozású 
ügyeinek bizottságok útján való tárgyalása II. Józsefnek sze
mélyes kívánsága volt, amihez a magyar kormányhatóságok 
vonakodása ellenére is ragaszkodott. A bécsi udvari egyház
ügyi bizottságot a magyar kancellária ellenvetéseivel nem 
törődve állította fel, a pozsonyi helytartótanács megfelelő 
szervét pedig e hatóság előzetes meghallgatása nélkül léptette 
életbe.

A bécsi központi udvari egyházügyi bizottságban a 
magyar kancellária tanácsosai 1782 aug. 12-én jelentek meg 
először, s ezen az ülésen főbb vonásokban a helytartótanácsi 
egyházügyi bizottság szervezetének és működésének terve
zetét is kidolgozták. A kérdés előadója nem Okolicsányi 
Imre volt, a püspök-tanácsos, hanem Ürményi József, a kan
celláriának nagytehetségű és páratlanul munkabíró világi 
tisztviselője. Ugyancsak Ürményi fogalmazta meg az 1782 
szeptember 10-én kelt királyi rendeletet, amely a helytartó- 
tanácsot felszólította, hogy kebelében az egyházügyi bizottsá-
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got szervezze meg, egyben közölve azt is, hogy e bizottság
nak mi legyen a feladata és hogyan működjék.29

A bizottság tagjainak a kijelölését a kancellária a hely
tartótanács elnökére bízta, csak azt kötötte ki, hogy a püspök- 
tanácsosok mellé, akik természetszerűen helyet kaptak, 
ugyanannyi világi tanácsost is kinevezzen. A helytartótanács 
elnöke, gróf Fekete György országbíró, mielőtt intézkedett 
volna, a tanács vallásügyi bizottságát szólította fel jelentés- 
tételre. E bizottság gróf Batthyány József esztergomi érsek 
elnöklete alatt és Mándich Antal püspök előadása alapján fog
lalkozott a kérdéssel. A felső helyről jött határozatot nem 
valami nagy lelkesedéssel fogadta. Nyiltan természetesen 
nem utasíthatta vissza, hanem a prímás kívánságára a ren
delet végrehajtásának, az egyházügyi bizottság felállításának 
elhalasztását ajánlotta. Elsősorban azzal érvelt, hogy a 
tanácsnak kévés a tisztviselője, egy új bizottság olyan munka- 
többletet jelentene, aminek elvégzésére nagyobb személyzetre 
lenne szükség. Az újonnan kinevezett püspök-tanácsosoknak, 
Zábráczky Józsefnek és Mándich Antalnak, először régi hiva
taluk ügyeit kell rendben átadniok, csak azután vehetnek 
részt tevékenyen a tanács munkájában. Zábráczky ebben az 
időben csakugyan Egerben tartózkodott, Mándich pedig Hor
vátországba készült. Különben is, folytatta érvelését a prímás, 
a helytartótanácsnak és a kamarának küszöbönálló egyesí
tése olyan változásokat fog hozni a tisztviselői karban, amiket 
az egyházügyi bizottság megszervezésénél is figyelembe kell 
majd venni, tanácsosabb tehát az egyesítést megvárni és a 
bizottságot csak azután felállítani.

Ezek az érvek önmagukban mind helytállóak voltak, 
mégsem jelenthettek elháríthatatlan akadályt a királyi elhatá
rozással szemben. Ezt maga a prímás is érezte, s hogy 
halasztási indítványa ellenszegülésnek ne tűnjék, felajánlotta 
szolgálatait az új bizottságban is, hivatkozva arra, hogy a 
tanács vallásügyi bizottságában mindenkor az esztergomi 
érsekek elnököltek.

A tanács október 7-én tartott ülésében a vallásügyi 
bizottság javaslatát elfogadva, az uralkodó elé terjesztette.50

Gróf Batthyány József prímás, amikor az egyházügyi 
bizottság felállításának elhalasztását ajánlotta — ez érvelésé
nek menetéből nyilvánvalóan következtethető —, attól tartott, *•

*• Orsz. Lvt. M. kanc. lt  5439/1782. sz.
10 Orsz. Lvt M. kanc. lt  7325/1782. sz.
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s nem alaptalanul, hogy az uralkodó szándéka az új bizott
sággal nemcsak az, hogy az egyháznak segítségére siessen, 
hanem nem kevésbbé az is, hogy az államhatalom befolyását 
az egyházi ügyekre intézményesen biztosítsa. A prímás elha
tározása, amellyel közreműködését e bizottságban önként fel
ajánlotta, az állami befolyás egyházi ellensúlyozása szem
pontjából rendkivül ügyes sakkhúzásnak bizonyult. Ezt az 
ajánlatot ugyanis nem lehetett visszautasítani. Az ország első 
főpapját nem hagyhatták ki egy olyan bizottságból, amelynek 
rendeltetése tisztán az volt, hogy a katolikus egyházat érintő 
kérdésekkel foglalkozzék.

Az udvari egyházügyi bizottság október 28-i ülésén 
Urményi javaslata alapján foglalkozott a helytartótanács 
felterjesztésével. Minthogy a király a helytartótanács és a 
kamara egyesítését bizonytalan időre elhalasztotta, a prímás 
legerősebb érve tárgytalanná vált. Ennek megfelelően Örmé
nyi azt ajánlotta, hogy a helytartótanács haladék nélkül 
nevezzen ki a bizottságba a kétpüspök-tanácsos, Zábráczky és 
Mándich mellé két világi tanácsost is. A prímás ajánlkozását, 
ami azt jelentette, hogy a bizottságnak ö lesz az elnöke, 
Ürményi azáltal vélte .ellensúlyozhatónak, ha a bizottság első 
tanácsosává, aki az elnöklő esztergomi érseket távollétében 
helyettesíteni fogja, gróf Csáky Jánost, az új tárnokmestert 
nevezik ki. Ehhez a megoldáshoz II. József is hozzájárult. 
Remélem, írta az udvari bizottság előterjesztésére, hogy az 
önként jelentkező prímás rendelkezéseimnek nem fog ellen
szegülni.31

Minthogy a helytartótanács egyházügyi bizottsága a fel
oszlatott szerzetesrendek vagyonából létesült vallásalap 
fölött is hivatva volt rendelkezni, ennek az alapnak a pénztá
rát pedig a magyar kamara kezelte, Ürményi ajánlatára II. 
József egyben ahhoz is hozzájárult, hogy a bizottságba a 
kamara is kiküldje egyik tanácsosát.

A bizottság felállítása körüli viták ezzel lezárultak. 
Az elvi küzdelem az államhatalmat képviselő uralkodó és az 
Egyház érdekét védő prímás között ezen a téren kompro
misszummal végződött. A prímás nem tudta megakadályozni,

S1 Commissionis opinionem approbo, plene confidens Primatem huic 
negotio, cui se ultro subducere vult, eam operám daturum, ut ordinationibus 
meis omnimodo satisfiat. U. o. 7716/1782. sz.
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hogy az egyházi ügyeket a helytartótanácsban ettől kezdve új 
módon intézzék, azt azonban elérte, hogy az egyházügyi 
bizottságnak is ö lett az elnöke, s ezáltal lehetőséget szerzett 
arra, hogy az új szerv működését az Egyház érdekének meg
felelően irányíthassa. Ez azonban attól is függött, hogy a 
bizottságnak kik lesznek a tagjai, vájjon vallják-ie az ural
kodó nézetét, amely szerint az államnak joga, sőt kötelessége, 
hogy az Egyház életét, a hit és a belső fegyelem kérdéseit véve 
csak ki, ellenőrizze és irányítsa.

II. József kezdetben csak ahhoz ragaszkodott, hogy a 
bizottságban a két püspök-tanácsos, Zábráczky és Mándich 
helyet kapjon és mellettük ugyancsak két világi tanácsos is 
résztvegyen a munkában. Ezek kijelölését a tanács elnökére 
bízta. Amikor azonban eldőlt, hogy a bizottságban a prímás 
fog elnökölni, helyettesévé és első tanácsossá a tárnokmes
tert nevezte ki, de a két világi tanácsos személyét ekkor sem 
nevezte meg. Hasonlóképpen nem jelölte ki, hogy a kamarát 
melyik tanácsos képviselje a bizottsági üléseken.

Gróf Fekete országbíró ezután azonnal kinevezte a 
bizottság tagjait: a főnemesi tanácsosok közül gróf Apponyi 
Antalt,32 a köznemesek sorából pedig Bachó Jánost. A titkárok 
közül Preszeker Mihályt, jegyzőnek pedig Krokovich Jánost 
bocsátotta rendelkezésére. A magyar kamara december 3-i 
átiratában közölte, hogy gróf Brunszvik Antal tanácsost küldte 
ki.33 1782 november 26-án ült össze először a bizottság, hely
tartótanácsi tagjai közül gróf Apponyi kivételével valameny- 
nyien megjelentek. Pontosan megállapították, hogy melyik 
ügykörnek ki lesz az előadója, majd az ügyintézés formasá
gairól határoztak.34 Az udvari egyházügyi bizottsághoz 
hasonlóan a helytartótanácsi bizottság sem lett önálló hivatal, 
csak véleményező szerv, amely javaslatait jegyzőkönyv for
májában terjesztette a tanács elé. Az alsó-, közép- és felsőfokú 
hatóságokkal, valamint magánosokkal mindig a tanács érint
kezett. A bizottság működését az udvari bizottság azáltal

sï Gróf Apponyi egyetlenegyszer sem jelent meg a bizottságban. 
Helyére az elnök gróf Eszterházy Ferencet nevezte ki, aki 1783 febr. 14-én 
vett részt először a tanácskozásokon. Orsz. Lvt. Helyt. lt. Eccl. 1783—1—13.

saU. o. Eccl. 1782—1—17. A dec. 28-i ülésen jelent meg először 
U. o. Eccl. 1782—1—28.

S4Az első jegyzőkönyv u. o. Eccl. 1782—1—13. jelzet alatt található.



252

ellenőrizte, hogy jegyzőkönyveit a tanács hétröl-hétre fel
küldte a kancelláriának.

Ilyen előzmények után és körülmények között alakult 
meg a helytartótanács egyházügyi bizottsága, az a kor
mányszerv, amely ettől kezdve a rendi korszak végéig az 
államhatalmat egyházi ügyekben első fokon képviselte. 
Hogy milyen eszközökkel és eredménnyel, azt csak további 
működésének ismeretében lehet majd megállapítani. Ennek 
tisztázása a magyar egyháztörténetnek és hivataltörténetnek 
egyaránt fontos feladatai közé tartozik.



Eniz G éza:

Magyar főpapok művészeti és művelt
ségi tevékenysége a XVIII. században.

A törökök kiűzetése után különösen az ország középső 
része, a Tisza és a Duna medencéje siralmas látványt nyújtott. 
A falvak nagy hányada eltűnt a föld színéről, a városok helyét 
romhalmazok jelezték. Kalocsa, Nagyvárad, Pécs nagyrészt 
elpusztultak. Eger, Esztergom, Veszprém, Győr erősen megron
gálódtak. Bóka János, Vác XVIII. századi topográfusa írja: 
„Benedikt der Erzabt vom St. Martinsberge hat es sehr oft 
erzählet, daß er, als er gegen Ende der letztem innlädischen 
Verwirrungen von Neuhausei durch unsere Stadt (sc. Vác) 
nach Kecskemét in die Winterquartiere hinabgezogen, allda 
keinen einzigen Kirchenthurm, oder ein anderes hervorragen 
des Gebäude entdecket habe. Paulus Mártonyi unser ver
storbener Domcustos, welcher noch 1711 Waitzen gesehen, 
und ein Franziskanermönch, der mit ihm von gleichem Alter 
war, stimmt mit dem ersten vollkommen überein.“1 Klimó 
György pécsi püspök még 1752-ben is elszomorító képet fest 
székvárosa dómjáról és püspöki palotájáról. A székesegy
házat hangjától megfosztott orgonának (orgánum sine sono) 
nevezi, mert — bár falai állnak — belül teljesen kifosztottan 
tátong.2 Esztergom, a prímási székhely a század közepéig el
hanyagoltan maradt. A várhegyen a középkori dóm és a 
hozzátartozó épületek nagyrészt romokban hevertek. Pedig 
ezek püspöki városok, a magyar műveltségnek régi, nagy
szerű központjai voltak.

Ilyen körülmények között indult meg szinte az egész 
országban egyszerre az építkezés. Minden püspöki város bele
kapcsolódik a fejlődésbe. A hatalmas kiterjedésben meginduló 
munkálatok fömozgatója a vallás volt. A romok fölött első
sorban a hívek lelki szükségletét kielégítő templomok emel
kedtek fel. A templom létrejöttében a vallásosság új meg
szervezésének és erőteljes meggyökereztetésének törekvése 
nyilatkozik meg, de nem kizárólagosan. Hiszen a templom

1 Róka, Johann: Alt und Neu Waitzen. Pressburg-Kaschau, 1777. 46 1.
*Ifj. Entz Géza: Klimó György pécsi püspök kulturális tevékeny

sége. (Pannónia. 1940. 2. sz. 202 1.)
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faluban, városban egyaránt az a tengely, mely körül az új 
életre kelő település kialakul és amely főleg püspöki szék
helyeken oly művészi igényekkel készül, hogy ezáltal a műve
lődésnek is hathatós eszközévé válik. A templomépítést a Bécs- 
ben székelő központi hatalom is jelentékenyen támogatta, mi
után erre 1715-ben törvényes kötelezettséget vállalt. A török 
uralom utáni vigasztalan állapotok ismeretében természetesen 
a Szentszék is sürgette a régi egyházak helyreállítását s újak 
építését. Tehát a főpapok építő tevékenységét a vallásos érzé
sen kívül az egyházi és világi hatóságok is szorgalmazták. 
Ugyancsak rendelkezésükre álltak a müveltségterjesztés és 
újjáteremtés anyagi eszközei is. Hatalmas birtokaik és az 
ingyenes jobbágymunka tervszerű kihasználása lehetővé tette 
a mind szélesebb kulturális programm megvalósítását. Nem egy 
püspök akadt, aki családi vagyonát is bőségesen felhasználta. 
Akik kisebb jövedelemmel rendelkeztek, jó gazdálkodással, 
ügyes beosztással segítettek magukon. A takarékoskodás 
azonban soha nem történt a műveltségi törekvések kárára. 
Abból is látható ez, hogy főpapjaink micsoda óriási összege
ket áldoztak elsősorban építkezésekre. Esterházy Imre gróf 
esztergomi érsek egykorú forrás szerint több mint kétmillió 
forintot költött építkezésekre és jótékonykodásra, Esterházy 
Károly gróf egri püspök csak a liceumra 450.000, Biró Márton 
a sümegi plébániára 160.000 forintot adott ki. Rendkívül nagy 
összegek ezek az akkori időben, főleg, ha meggondoljuk, hogy 
a nyersanyag és a munka jórészt ingyen állt rendelkezésre.

E külsöséges vonások mellett főpapjaink műveltségi tevé
kenységének egyik legfőbb mozgatója sajátos barokk egyéni
ségük volt, melynek kifejlődését belső adottságaikon kívül 
neveltetésük is elősegítette. A XVIII. század főpapjai szinte 
kivétel nélkül céltudatos, határozott, kiváló lelki tulajdonsá
gokkal megáldott, rendkívül sokoldalú férfiak voltak, akik 
teljes erejüket és tudásukat a müveltségteremtés szolgálatába 
állították. Legnagyobb részük Rómában, a híres Collegium 
Germanicum et Hungaricumban fejezte be tanulmányait. Nem 
szükséges bővebben fejtegetni, hogy a művészet- és tudomány- 
kedvelő ifjak számára mit jelentett az örök város. Micsoda 
nagyszerű lelki élményekkel gazdagította e kitűnő magyar 
teológusokat a barokk Róma szépsége, nagysága, vallásos el
mélyülése és pazar pompája. A magyar kollégistákról mondja 
Steinhuber bíboros, a Collegium történetírója, „daß die meisten 
dieser ungarischen Zöglinge sehr auserlesene, talentvolle 
und strebsame Jünglinge waren und mit ganz wenigen Aus-
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nahmen sich zu frommen und tüchtigen Männern herausbilde
ten“.3 Ennek a jellemzésnek igazságát már csak az a tény is 
bizonyítja, hogy a XVIII. század folyamán Magyar- és Horvát
ország püspökei közül 40 a Collegium növendéke volt. A római 
élmények hatása szinte valamennyinek működésében meg
nyilvánul, nem egyszer elhatározó jelentőséggel. Püspökeink 
különösen a székesegyházak építésében római mintaképeket 
követtek. (Esztergom, Nagyvárad.) Ez a körülmény, valamint 
a sajátos magyar ízlés erősen közreműködhetett abban, hogy 
bár a foglalkoztatott építészek úgyszólván mind ausztriaiak, 
hazánkban megszületett alkotásaik az egykorú osztrák ter
meléstől világosan elütnek.

A XVIII. század első harmadában idegen származásúak 
nyerték el a magyar püspöki székeket, de a 30-as évektől 
kezdve szinte mindenütt magyarokat találunk. Ezek a magya
rok kezdték meg az ország kulturális újjáalakítását s ök is 
fejezték be. Migazzi Kristóf váci adminisztrátor az egyetlen, 
aki e fényes sorban nem a mi hazánk fia. Tetteivel azonban 
ö is szervesen illeszkedett bele a nagy magyar mecénások 
közé.

Most pedig vázoljuk fel néhány vonással azt a munkát, 
melyet e magyar főpapok elsősorban a Dunántúlon és az Al
föld peremének sokat szenvedett vidékén annyi lendülettel és 
hittel elindítottak. Egész országrészek életét felpezsdítő tevé
kenységüket szinte egymással versenyezve fejtik ki. Közöttük 
van néhány olyan nagyszabású egyéniség, akikben a kor 
művelődési eszményeinek igazi megtestesítőit láthatjuk.

Egyike a legnagyobbaknak Barkóczy Ferenc gróf előbb 
egri püspök (1745—61), majd esztergomi érsek (1761 —65). 
Vasakaratú, széles látókörű, vérbeli barokk mecénás, ö  ve
tette meg a barokk Eger alapjait s alakította át a pozsonyi 
prímási nyári palotát. Mindezek mellett azonban eltörpül az 
esztergomi várhegy kiépítésének gigantikus terve. Alig fog
lalja el a prímási méltóságot, azonnal hozzáfog kedves eszmé
jének megvalósításához, hogy — saját szavai szerint — 
„omnium Ecclesiarum mater Ecclesia Strigoniensis ex suis 
tristium ruderum reliquiis resurgat“.4 Franz Anton Hille
brandt kamarai építész több, valószínűleg három tervet készít *

* Steinhuber, Andreas: Geschichte des Collegium Germanicum Hun- 
garicum im Rom. Freiburg i. Br., 1895. II. köt. 317 1.

4Entz Géza: Barkóczy Ferenc gróf a magyar barokk-kor nagy 
mecénása. (Történetírás. 1939. 3—4. sz. 172—173 1.)
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el (az utolsó 1764 elejéről való). A tetőt középen a székesegy
ház koronázta volna, két oldalon az érseki palotával és a sze
mináriummal. Ezek végeitől indultak volna ki elnyújtott 
U-alakban a kanonoki házak egészen a domb aljáig. Mialatt 
a hatalmas földmunkák folytak, az érsek elnökletével ülés 
ülést követett. Az ezeken hozott határozatokat közölték a ki
vitelező építészekkel. Rendkívül érdekes és az érsekre jel
lemző adatot őrzött meg Máthes János, az esztergomi vár múlt 
század elei topográfusa. Mikor a várhegy legmagasabb pont
járól beszél, elmondja, hogy ott Barkóczy érsek „collocari 
jusserat aedificium aestivum sexangulare, unde tam oras vi- 
cinas, quam et demolitioni Arcis intentos operarios intueri 
solebat“.5 A terv valóban lenyűgöző volt, a legnagyobb sza
bású barokk térrendszer kialakítása hazánkban, melynek tipi
kusan barokk gondolkodásra valló egysége, hatalmas arányai 
és tartózkodó részletformái híven visszatükrözték Barkóczy 
szellemét. Örök kár, hogy az érsek korai halála (1765) az 
építkezéseknek mintegy 60 éves eltolódását eredményezte. Bár 
a mostani megoldás a Barkóczy-féle tervnél sokkal szegénye
sebb, annak felhasználása ma is világosan felismerhető. 
Barkóczy építészeti érdeklődéséről pompás bizonyságot tesz 
hagyatéki leltára is, mely egész sereg tervrajzot sorol fel. Egy 
68 darabból álló vaskos köteg tartalmazta az esztergomi épít
kezések rajzait. Ezek közül újabban előkerült Hillebrandt első 
teljes terve, valamint az ehhez tartozó részlettervek egy része 
(15 drb.), végül a végleges terv bazilikájának 6 rajza és az 
érseki palota homlokzatterve. Sajnos, a végleges megoldás 
teljes helyszínrajza nem ismeretes, de annyi bizonyos, hogy 
a térképzés sokkal egységesebben alakult rajta, mint az első 
terven, mely még a várfalakhoz volt kénytelen igazodni. Az 
esztergomi építkezéseken kívül egész sereg tervrajzot sorol 
fel a leltár. Közöttük az egri vármegyeház, a pozsonyi nyári 
palota kerti oldalának lépcső- és kerttervei. De különböző épí
tészeti részletek vázlatai is bőségesen akadnak. így  olvas
hatunk kápolnák, oltárok, kertek, kisebb kerti épületek, kutak, 
kerti szobrok, homlokzatok, lépcsők, vázák, kandelláberek, 
falfestmények, kályhák sőt ünnepi kivilágítások rajzairól. Az 
érsek építészet iránti alapos érdeklődését világítja meg a po
zsonyi nyári palotában elhelyezett könyvtár lajstroma, benne 
többek között Pozzo híres Perspectíva-ja, Molnár páter régi

5 Máthes, Johannes: Veteris arcis Strigoniensis. . .  descriptio.
Esztergom, 1827. 13 1.
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magyar épületekről szóló munkája, valamint egy könyv a 
városrendezés művészetéről.®

Barkóczy tervei korai halála miatt nem valósulhattak 
meg. Az esztergomi várhegy mai elrendezése csak halvány 
fogalmat ad nagyszabású koncepciójáról. — Vannak azonban 
olyan tervek is, amelyek teljesültek s így egész városok egy
séges arculatát még ma is meghatározzák: főleg Eger, Vác és 
nem utolsó sorban Pozsony.

Eger újjáépítését Barkóczy kezdte meg,7 de a nagy fel
adatok oroszlánrésze Esterházy Károly grófra maradt. Hosz- 
szú kormányzása alatt (1762—99) a püspöki székhely a pusz
tulásból és romokból szinte feltámadt s ma is hazánk legegy 
ségesebb barokk városa. Esterházy ízlésére és művészi kép
zettségére igen nagy hatása volt Rómában eltöltött éveinek. 
Mire visszajön Magyarországra, már az akkor Nyugaton egyre 
izmosodó és főleg Franciaországban mind nagyobb teret 
hódító klasszicizmus híve. A magyar Louis XVI.-nak ö egyik 
legkimagaslóbb képviselője, aki művészi programmját céltuda
tosan és bámulatos rendszerességgel szervezi meg. Alig kerül 
Egerbe, máris biztos ítélettel választja ki azokat a művészeket, 
akik minőségben is, szellemben is leginkább alkalmasak voltak 
messzeható terveinek keresztülvitelére. 1764-ben szerződteti a 
klasszicizmus felé hajló tatai építészt, Fellner Jakabot. í'ell- 
ner haláláig áll az egri főpap szolgálatában (1780). Hasonló
képpen Kracker Lukács 1764-től kevés megszakítással haláláig 
(1779) Egerben él. Rajtuk kívül temérdek díszítő kézműves, 
szobrász, stukkátor, aranyozó érkezett messze földről Egerbe, 
ahol őket a püspök egy számukra külön létesített, új város
részben helyezte el.8 A nagyarányú munka megindult s a 
püspök egész életén át szakadatlanul tartott. Barokk házak 
sokasága emelkedett mindenfelé. A félbemaradt templomok 
befejeződtek, a püspöki palota gyönyörűen kibővült s mindezek 
koronájaként 1785-ben elkészült Esterházy szemefénye és Fell
ner remeke: a Líceum impozáns épülete. A Líceum egyetemmé 
fejlesztése ugyan nem sikerült, de pompás megjelenésével és 
elsőrangú művészi berendezésével még ma is egyike legszebb 
műemlékeinknek.

Esterházy második legkiemelkedőbb alkotása a családi

eEntz: Barkóczy. 186 1.
7 Szmrecsányi Miklós: Eger művészetéről. Sajtó alá rendezte Ka- 

possy János és Radisics Elemér. -63—88 1.
’ 8 U. o. 110 1.

R egnum . 17
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birtokán lévő Pápa monumentális plébániatemploma, melynek 
mennyezetét Maulbertsch Antal, az „osztrák Tiepolo“ festette 
ki.® Harmadik nagy terve: az egri székesegyház csak terv 
maradt. A Líceummal szemben állt volna a hatalmas épület. 
Megvalósulása esetén Egerben is az esztergomi Barkóczy-féle 
tervhez hasonló, nagyszabású barokk térkiképzés létesült 
volna. Az Esterházy megrendelésére és az ö hathatós befolyása 
alatt létrejött épületek félreérthetetlenül a korai klasszicizmus 
jegyeit tükrözik. A püspökével azonos törekvésű Fellner külö
nösen a Líceum homlokzatában a magyarországi Louis XY1. 
stílusnak a külfölddel időben is együtthaladó, kitűnő példáját 
teremtette meg. Hogy e művészi hitvallás mennyire tudatos 
volt, bizonyítják az egykorú feljegyzések, melyek a Líceumot 
antiknak, új stílusúnak nevezik.10 A XVIII. századi magyar 
főpapok között művészileg legképzettebb és leghaladóbb az 
egri püspök volt. Az ö eredményei annál csodálatosabbak, ha 
meggondoljuk, hogy akkoriban Eger az európai, de még 
a hazai műveltségi központoktól is milyen távol esett.

A romokban heverő és elnéptelenedett Vác is püspökeinek 
köszönheti felemelkedését, legelsösorban Migazzi Kristóf gr. 
püspöki adminisztrátornak és bécsi érseknek, ki 1761—1785 
között fejtette ki áldásos működését. Bár a váci egyházmegyét 
a szerény hozamú bécsi érsekség jövedelmének fokozására 
kapta meg, az érsek a magyarországi birtokaiból befolyt pénzt 
úgyszólván teljes egészében Vác fejlesztésére fordította. 
A munka a 60-as évek elején rendkívüli iramban indult meg. 
Az elődök aránylag kisméretű és rendszertelen kezdeménye 
zéseinek bizonyosmértékü figyelembevételével a munkálatok 
1764-ben már annyira előrehaladtak, hogy a város méltókép
pen tudta fogadni Mária Terézia királynőt és férjét. Az ural
kodói pár látogatásakor így írja le a várost Róka János 
kanonok:

„Die Strasse, durch welche höchstgedachte Majestäten und Hoheiten 
zur Stadt fuhren, sah wegen auf beyden Seiten gepflanzten Maulbeer
bäumen einer zierlichen Allee gleich. Nahe am- Triumphbogen wurde 
man schon der zu beyden Gebäuden des Seminariums Deficientium und 
des Klosters der Barmherzigen Brüder gelegten Grundfeste gewahr. Die 
Hauptgässen, der grosse Platz, sammt der Dominikanerkirche, die einen 
zweyten Triumphbogen vorstellte, war auf das herrlichste beleuchtet. 
Das Gestade der Donau glich unten einer Festung, oben aber einem

•V. ö. Pigler Andor: A pápai plébániatemplom és mennyezetképei. 
Budapest, 1922.

10 V. ö. Szmrecsányi id. m. az Esterházyról szóló részt. 104—152 1.
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Garten. Die ganze Stadt war mit Steinen gepflastert, viele Häuser vom 
Grunde erbauet, die meisten davon erneuert; das bischöfliche Rathhaus 
merklich erweitert, und verschönert, und die neue Domkirche ragte schon 
von der Erde hervor. Waitzen erhielt hiedurch eine ganz neue Gestalt, 
und erwarb sich aller Orten den Ruf einer freyen, und ansehnlichen 
Stadt“.11

Mennyire elüt ez a leírás a XVIII. század eleji szem
tanuk által festett szomorú képtől!

Migazzi legbüszkébb alkotása a székesegyház. Helyét 
az elődüktől eltérően Esterházy Károly határozta meg. Mikor 
az alapozás elkezdődött, Esterházy az egri püspöki székre 
távozott. Migazzi ezekbe az előmunkálatokba kapcsolódott 
bele, de Esterházy időközben elhúnyt építészének, Pilgranniak 
tervei helyett egy francia építésszel, Isidore Canevale-lal újakat 
készíttetett. A vincennesi születésű mester Servandoni tanít
ványa s így ö is az új klasszicizmus híve, amint ez az 1777-ben 
befejezett váci székesegyházon világosan szembetűnik. Cane- 
vale építette azt a hazai műemlékeink között egyedülálló diadal
kaput is, mely alatt a királyi vendégek 1764-ben a városba 
bevonultak. A székesegyház terét a kanonoki házak fogják 
körül, szemben emelkedik az 1771-ben befejezett, új püspöki 
palota. Ezáltal olyan térkiképzés valósult meg, mely szeré
nyebb igényei ellenére is jelentős tömb, s mely középponti 
jellegénél fogva a város továbbfejlődését előmozdította. Migazzi 
a váci építkezésekre több mint 600.000 forintot költött (harmad
részét magára a székesegyházra).12 De ezek a kiadások nem 
vesztek kárba. Az eredményeket már a kortársak is látták. 
Róka János 1777-ben tudósít arról, hogy a város már 8000 
lelket számlál, fejlődő iparral és kereskedelemmel rendelkezik, 
a polgárság gazdagodik. A külső és belső megújulásnak e jelek 
kézzelfogható bizonyítékai. „Mindennek megindítója és támo
gatója: a mi Migazzi bíborosunk, akit e század legkiemelke
dőbb férfiai közé kell számítanunk.“13 Batthyány Ignác gróf 
erdélyi püspök is Leges ecclesiasticae című, ma is nélkülöz
hetetlen forráskiadványának előszavában, melyben Migazzi- 
nak ajánlja munkáját, elragadtatással nyilatkozik a bíboros 
mecénási tevékenységéről, mely Vác líjjászületését eredmé
nyezte.14

11 Róka id. m. 74—75 1.
12 Migazzi Kristófról: C. Wolfsgruber: Chr. Anton Kardinal

Migazzi. Ravensburg, 1890.
12 Róka id. m. 79—81 1.
14 Batthyány Ignác: Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé. . .  I. 

tóm. Albae-Carolinae, 1785. Bevezetés.
17*
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Eger és Vác egy püspöknek köszönhette felemelkedését. 
Pozsonynak, az ország akkori fővárosának barokk arculata 
ellenben sokak közreműködésével vált egyre pompásabbá. Fö- 
urak és főpapok egyaránt építkeztek itt az egész század folya 
mán. A magyar prímások már a török időkben Pozsonyba 
tették át székhelyüket, de még a XVIII. században is ott tar
tózkodtak, mivel Esztergomban a megfelelő lakhatási lehető
ségek hiányoztak. Közülük Pozsonyért Esterházy Imre gróf 
tette a legtöbbet. Az ö nevéhez fűződik Donner Ráfáelnek, az 
akkori osztrák szobrászat vezéregyéniségének magyarországi 
szereplése. Donner szobrai díszítik a pozsonyi dómot, a hozzá
épített Alamizsnás Szent János-kápolnát. E valóban európai 
színvonalú alkotások mellett Esterházy bőkezűségét és művé
szi hozzáértését dicséri az Erzsébet-apácák temploma Paul 
Troger falképeivel és a trinitárius, ma Szentháromság tem 
plom Antonio Galli-Bibiena kezétől származó kupolafreskója, 
mely a magjmrországi illuzionisztikus falfestés egyik remeke.15 
Esterházy mellett még két főpap pozsonyi tevékenységét kell 
említenünk. A prímási nyári palota kerti homlokzatának kikép
zése Barkóczy Ferenc gr. müve, aki a megindított esztergomi 
építkezések ellenére sem feledkezik meg a gyönyörű, francia 
kert övezte pozsonyi kastélyról.16 Batthyány József gr. pedig 
a század vége felé benn a városban építtette meg Hefele Meny
hért tervei szerint az új prímási palotát, melyet freskókkal 
Maulbertsch ékesített s mely nemcsak Pozsonynak, hanem 
egyúttal a magyarországi késöbarokk építészetnek is díszére 
válik.17 Pozsony barokk képének kialakításához sokan járul 
tak hozzá. Ezért nem is lehet olyan egységes, mint pl. Eger. 
Viszont sokkal változatosabb és gazdagabb, ami abból is 
magyarázható, hogy a nyugati műveltséghez minden más 
városunknál közelebb esett s a XVIII. században is a műve
lődés központja maradt.

Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a nagyarányú épít
kezések nem ötletszerűen, hanem legtöbb helyen bizonyos 
rendszer szerint folytak. Mégis kimondottan városrendezési 
programmal közvetlenül nem találkozunk, a legnagyobb forma, 
melyre határozottan törekednek: a térképzés. Az is igaz azon
ban, hogy a céltudatosan kialakított tér úgyszólván minden

15 Pigler, Andreas: Georg Raphael Donner. Leipzig und Wien, 
1929. 23 1.

16 Entz : Barkóczy. 172 1.
17 Stengl Marianne: Győr műemlékei. Győr, 1932. 20 1.
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esetben városfejlesztő hivatást töltött be. A székesegyház, 
püspöki palota, kanonki házak és szeminárium térsége min
denütt olyan szilárd tengely lett, mely körül a város új élete 
kialakulhatott. Ez a téregység irányt, keretet és központot 
adott. Esztergom, Eger és Vác esetében ennél kétségtelenül 
több történt, ha nem is beszélhetünk úgy róluk, mint a barokk 
városrendezés példáiról. Különösen Barkóczy terve emelkedik 
messze túl az egyszerű térképzésen. A legtöbbi székhelyen 
mégis a térképzés egyszerű formájára bukkanunk. Legtisztáb
ban és legjellemzőbben Nagyváradon, Veszprémben és Szom
bathelyen.

Az alaposan elpusztított Nagyvárad fejlesztésén a század 
első felében Csáky Imre és Miklós püspökök sokat munkál
kodtak, de maradandó eredmény nélkül.18 Végre 1747-ben 
Forgách Pál gr. kerül a püspöki székbe. Forgách lelkére is 
mély benyomást tettek a római évek művészi élményei. A szé
kesegyház számára a városon kívül eső egyik dombot sze
melte ki s ezzel az elhatározásával Nagyvárad további fej
lődésének irányt szabott. Az építkezés Giovanni Battista Ricca 
vezetésével és tervei szerint indul meg, A terv mintaképe a 
római Gesú. Sajnos, Forgách csak 1757-ig maradt Váradon. 
Utóda Patachich Adám br., ez a rendkívül művelt, szintén az 
örök városban nevelkedett pompakedvelö föúr a dóm építését 
csak mellékesen folytatta. Egyébként teljes erejét a püspöki 
palotának szentelte, mely Hillebrandt tervei szerint meg is 
épült a 70-es évek végéig. A dómot 1780-ban szentelték fel.19 
A székesegyház és püspöki palota kapcsolata még elhatáro- 
zóbban hatott Veszprémben, ahol mindkettő a meredek vár
hegyet koronázza. A templomot még Esterházy Imre restau
rálta 1723-ban. A század derekán Padányi Biró Márton rész
ben lebontásokkal, részben építkezésekkel teret alakított a dóm 
előtt s egyszersmind meghatározta a várhegy egész arculatát. 
A munkálatokra koronát Nagymányai Koller Ignác tett 
püspöki palotájával, Fellner e bájos franciás alkotásával.20

A térképzés legtisztább példáját Szombathelyen láthat
juk. Az 1777-ben alapított püspökség első föpásztora a lelkes, 
erélyes és kiválóan képzett Szily János. Művészet és tudomány

18 V. ö. Málnási Ödön: Gr. Csáky Imre bíbornok élete és kora. 
Kalocsa, 1933 és Biró József: Nagyvárad barokk és neoklasszikus művé
szeti emlékei. Budapest, 1932.

19 Biró id. m.
î0 V. ö. Lukcsics Pál—Pfeiffer János: A veszprémi püspöki vár a 

katolikus restauráció korában. Veszprém, 1933.
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iránti lelkesedése szintén római tartózkodására vezethető visz- 
sza. Érdeklődése és tudása a nagy győri mecénás, Zichy 
Ferenc gr. püspök mellett mélyült és erősödött. 22 éves szom
bathelyi működése a város újabb fejlődésére és műveltségére 
döntő hatással volt. A nagyszerű székesegyház, a püspöki 
palota és szeminárium épületeivel határolt impozáns tér hatá
rozott, zárt egységében az egész országban párját ritkítja.21 
Kedves építésze Hefele Menyhért, aki Szombathelyen már szív- 
vel-lélekkel a klasszicizmus zászlóhordozója. Érdekes, hogy 
Hefele szigorú stílusú székesegyházának kifestésével Szily a 
rokokó egyik vezéregyéniségét: Maulbertschet bízta meg. Az 
egyszerű, világos beszédű, klasszicizmusra hajló építészet 
felbontott, könnyed, erősen rokokó jellegű díszítése XVIII. 
századi mecénásainknál gyakori jelenség. Ez a kettősség rend
kívül érdekesen és jellemzően világítja meg a magyar ízlést, 
mely egy időben törekszik világosságra és lendületre, illetve 
e két elem összhangjára. Csak így lehet elkerülni a szárazság 
és a szertelenség túlzásait.

Barokk mecénásaink azonban nemcsak a városokat fej
lesztették, hanem egyházmegyéjük területén a falusi templo
mok oly tömegét építették, hogy a pusztulás utáni veszteségek 
szinte teljes egészükben pótlódtak. Ezek a falusi templomok 
természetesen vallási célokat szolgáltak, mégis műveltségi és 
falufejlesztö hatásukat bajos lenne tagadni. A legtöbb templo 
mot talán Padányi Biró Márton és Esterházy Károly gr. emel
tette. Az előbbiről tudjuk, hogy 93 új templomot építtetett és 
112-t hozatott helyre. Esterházynak pedig a hagyomány sze
rint 100 templom köszöni létét. Rendkívül széleskörű tevé
kenységet fejtett ki e téren Esterházy Imre gr. prímás és Zichy 
Ferenc gr. győri püspök is.

Az építő tevékenységen és az épületek festészeti és szob
rászati díszítésén kívül püspökeink nagy gondot fordítottak a 
templomok és paloták berendezésére is. Az újonnan épült és 
helyreállított templomok művészi felszerelése egészen álta
lános jelenség. Különös szeretettel és igyekezettel díszítik fő
papjaink a székesegyházakat. Az ősi pécsi dóm Klimó György
nek köszöni gazdag felszerelését. Ugyanő egész sereg értékes 
ötvösművet és templomi ruhát hagyományozott a székesegy
háznak.22 Zichy Ferenc gr. egyik legragyogóbh kulturális

21 V. ö. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. I. köt. 
Szombathely, 1929. 23—154 1.

22 Entz : Klimó. 202—203 1.
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eredményeként emlegetik a kortársak a győri székesegyház 
gyönyörű barokk berendezését. Ravatalának egyik felirata 
kiemeli, hogy „Jaurini templum ad antiquitatis et posteritatis 
invidiam Salamonea maiestate suffecit“.23 Ugyanúgy buzgól- 
kodtak a székesegyházak méltó felszerelése terén Koller Ignác 
Veszprémben, Batthyány József Kalocsán, Migazzi Kristóf 
'Vácott, Szily János Szombathelyen, Esterházy Károly Egerben.

A püspöki paloták és kastélyok berendezése szintén magas 
"színvonalat ért el. Maulbertsch színcsodái kivirágoztak a po
zsonyi érseki palotában, a sümegi és kalocsai kastélyokban. 
Patachich Adám nagyváradi rezidenciáját Schöpf János, Szily 
püspök szombathelyi palotáját Maulbertsch és Dorfmeister 
István festették ki. De a freskók mellett a főpapok gondosko
dása kiterjedt a bútorokra, szőnyegekre, kárpitokra, ezüst- és 
porcellánnemüre is. A XVIII. század nagyon kedvelte a por- 
cellánt. Az egykorú leltárak igen gazdag készletekről emlé
keznek meg, a legszebbek Barkóczy érsek, Klimó püspök és 
Patachich Adám kalocsai föpásztor tulajdonában. A falakat 
festmények és metszetek díszítették. Több egyházfejedelmünk 
valóságos képtárral rendelkezett. Barkóczy Ferenc lakosztá
lyaiban 321, Klimó püspök hagyatékában 227, a váci püspöki 
palotában mintegy 170 képet találunk.24 A képek elsősorban 
a kor ízlésének megfelelően dekoratív célokat szolgáltak. Tárgy 
szerint igen nagy változatosságot tapasztalunk. A vallásos 
témájú képek és az arcképek mellett táj-, csendélet- és genre- 
képek sem hiányzanak. Mesternévvel ezeket a leltárak szűk
szavú felsorolásában említett festményeket természetesen nem 
tudjuk ellátni, bár ismeretes, hogy pl. Barkóczy pozsonyi 
nyári palotájának érseki dolgozószobájában Francesco Soli- 
mena keresztrefeszített Krisztusa függött.25 Egészen kivételes 
jelenség azonban, ha a leltár írója a képekről ilyen részletesen 
nyilatkozik. A festmények átlagának művészi színvonala bizo 
nyára nem volt magas, jelentőségüket azonban éppen fontos 
lakásdíszítői szerepük következtében semmiképpen sem szabad 
lebecsülnünk.

Ezek után nem lesz érdektelen, ha röviden megemléke
zünk a mecénások és művészek viszonyáról. Mindenekelőtt 
hangsúlyoznunk kell, hogy akadtak igen tehetséges művészek,

!S Mailáth, Antonius: Oratio . . .  in solemnibus exequiis . . .  Domini 
Francisci e Comitibus Zichy. Jaurini, 1788.

24Entz: Barkóczy. 177 1. Klimó. 204 1.
55 Entz : Barkóczy. 177. 1.
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akiknek kifejlődését és művészi eredményeit magyar főpapok 
megrendelései tették lehetővé, illetve segítették elő, így főleg 
a kor két legkiválóbb ausztriai szobrász- és festöegyéniségo: 
Donner Ráfáel és Maulbertsch Antal.

Donner Harrach salzburgi püspök halála után munka- 
alkalom nélkül maradt. Esterházy Imre gr. esztergomi érsek 
azonban felismerte benne azt a művészt, aki nagyszabású mű
vészi programmjához méltó volt. Donner 12 évi pozsonyi tar
tózkodása döntő hatással volt a mester fejlődésére. A dóm 
nagyszerű főoltára és mellékoltárai, az Alamizsnás Szt. János- 
kápolna plasztikai alkotásai, a máriavölgyi oltár szoboraísze 
teszik egyedül érthetővé Donner utolsó éveinek csodálatosan 
gazdag virágzását.26

Donnernél is többet köszönhet a magyar mecénásoknak 
Maulbertsch. Elsőnek Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 
hívta hazánkba, hogy a sümegi plébánia-templomot vele kifes
tesse. Ezzel kezdődött a mester magyarországi diadalútja. 
Az 50-es évek közepétől haláláig, mintegy 40 évig dolgozott 
magyar megrendelők számára. Érthető, hogy falfestészetének 
legtöbb és legszebb példái hazánkban láthatók. Világi és szer
zetesi részről is bőven kapott megbízásokat, legnagyobb sza
bású alkotásai azonban főpapjaink nevéhez fűződnek. Egy
két kivételtől eltekintve minden püspöki székhelyen dolgozott. 
Pozsony, Győr, Vác, Pápa, Eger, Kalocsa, Szombathely műkö
désének legszebb állomásai. Főpapjaink közül Batthyány Jó
zsef, Zichy Ferenc, Migazzi Kristóf, Esterházy Károly és 
különösen Szily János álltak vele szoros összeköttetésben.

E két vezető mester mellett is sok olyan művész van, 
akiknek pályáját erős szálak kötik főpapi mecénásainkhoz. 
Franz Anton Hillebrandt legjelentősebb magyarországi alko
tásai Barkóczy Ferenc és Patachich Adám nevéhez fűződnek. 
Fellner Jakab, korának leghaladóbb szellemű, kitűnő tehet 
sége Esterházy Károlynak úgyszólván udvari építésze, kit a 
püspök rendkívül nagyrabecsül. Maga írja Fellnerröl: „Ma
gyar országban Tatai Éppétö Mesterhez hozzá fogható nin
csen, ' és ha Bécsben vagyon-e? Kérdés.“27 A nehézkesebb 
klasszicizmus képviselője Hefele Menyhért Batthyány József, 
majd Szily János szolgálatába szegődik. Kracker Lukács

26 V. ö. Pigler: Georg Raphael Donner. 17—20 1. és Aggházv 
Mária: G.R. Donner ismeretlen magyarországi alkotásai. Szépművészet. 
1941. 4. sz. 95—99 1.

27 Lukcsics—Pfeiffer id. m. 207 1.
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Esterházy Károly festője. Fassola Henriknek, az egri vár
megyeház európai színvonalú vasajtói alkotójának működését 
pedig Barkóczy tette lehetővé. A felsorolást kisebb jelentő 
ségü mesterekkel még sokáig lehetne folytatni, most azonban 
inkább azt a kérdést szeretnénk felvetni, vájjon mennyiben 
nyilvánult meg a magyar mecénások ízlése és irányítása azok
ban a műalkotásokban, amelyeknek megvalósítását ezekre az 
idegen művészekre bízták.

Az eddig ismeretes levéltári adatok egybehangzóan bizo
nyítják, hogy a megrendelő erősen befolyásolta a művész tevé
kenységét. Általánosan elterjedt az a szokás, hogy a művész 
bemutatta a terveket. Csak azok jóváhagyása után foghatott 
munkához. Gyakran még a részletek változtatásaihoz is a 
megbízó beleegyezését kellett kérni. A mecénás természetesen 
több szempont szerint bírálta az eléje terjesztett terveket. Ezek 
között a művészi megítélés leggyakrabban egyenlő súlyú volt 
a pénzügyi lehetőségek mérlegelésével. Tudjuk, hogy főpap
jaink nagy része Rómában tanult s a lelkűkbe ott beleivódott 
művészi élmények legtöbbször egész életükre kihatottak. 
Az egri, nagyváradi, esztergomi, szombathelyi építkezéseknél 
egészen kézzelfogható a tudatos vagy tudat alatti római ihle
tés. Esterházy Károly a pápai plébániatemplom megfestendő 
freskói számára lemásoltatja a római San Stefano Rotondo 
falfestményeit, melyeket Maulbertsch fel is használt.28 Szily 
püspök pedig szombathelyi palotájának ebédlőjét Piranesi 
római műkincseket és épületeket ábrázoló metszeteivel díszí
tette.29 A püspökök közül igen sokan nemcsak jó ízléssel voltak 
megáldva, hanem művészi, sőt technikai képzettséget is szerez
tek. Barkóczy, a két Esterházy, Szily teljes szakszerűséggel 
tudták irányítani művészeiket. Barkóczy és Szily építkezései 
e két főpap állandó személyes ellenőrzésével folytak. Koller 
Ignác püspökről életírója, Róka János feljegyzi, hogy a vesz
prémi föpásztor „war ein Kenner der schönen Künste, und 
Schätzer der Alterthümer, und von einem feinen Geschmack 
in der Baukunst.“30 A mecénás főpapok művészeikkel sűrűn 
leveleztek. Ezek a levelek is arról tesznek tanúságot, hogy 
a megrendelők nemcsak tárgyilag, hanem művészileg is irá- 
nyítóan hatottak. Legjobb példa erre Esterházy Károly. Isme-

!8Pigler: A pápa i... 28—85 1.
58 Géfin id. m. I. köt. 60 1.
80 Róka, Johann: Das Leben Ignatz Kollers von Nagy-Mánya . . .  

Pressburg—Kaschau, 1776. 80—81 1.
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retes, hogy az egri föpásztor testestöl-lelkestöl híve a klasszi
cizmusnak. Mikor Kracker halála miatt Maulbertschet bízza 
meg a pápai freskók elkészítésével, a művész csapongó rokokó
fantáziáját szinte a szó szoros értelmében megköti. 1777-ben 
sajátkezüleg fogalmazott utasításában a? előadás mérsékletét, 
a tárgyi hűséget, a föalak világos kiemelését és az illuzionisz- 
tikus épület mélységi sodra helyett annak a képsíkba való for 
dítását követeli a művésztől.31 Csupa olyan szempont, mely 
vérbeli klasszicista ízlésre vall. Bár ez az utasítás még Kracker 
számára készült, Esterházy Maulbertsch-sel szemben is 
ragaszkodott e kikötésekhez, úgyhogy e tipikusan rokokó festő 
fejlődéséből a pápai freskók határozottan kiütnek. Maulbertsch 
1782-ben Balásovits püspöki titkárnak így ír a pápai második 
mennyezetfreskóval kapcsolatban: „ich habe nach aller meg- 
lichkeit deren Hl. Vorschriften gefolget auch das Daugliche 
aus der Remischen Zeichnung (t. i. a Stefano Rotondo falfest
ményeinek másolatai) bei behalten, die heilligkeit, die stille 
Ordnung, das Kenliche in der Kleidung, und Wirckhsame be- 
deittung der Historie .. .“s2 Az ember alig hinné, hogy e józan 
szemléletre valló szavakat Maulbertsch írta le. Hogy azonban 
a művészt mennyire csak Esterházy vasakarata nyűgözte le, 
arra kétségtelen bizonyíték, hogy a pápai freskók után a szom
bathelyi székesegyház számára készült vázlatok ismét rokokó
ihletben fogantak. A nagy egri püspök művészi képzettségére 
és ízlésére utolsó példának azt a levelet hozzuk fel, melyben 
Sigrist líceumi falfestményét a legaprólékosabban megbírálja 
s rajta tárgyi és művészi javításokat kíván.33 Érdekes, hogy 
a festő az utolsó betűig teljesíti megbízója kívánságait.

Mindezek után világos, hogy a XVIII. században Ma
gyarországon dolgozó idegen művészek alkotásait kultúránk 
szerves részének tartjuk, hiszen magyar ízlés erős befolyása 
alatt jöttek létre. Nem véletlen, hogy nálunk éppen azok az 
osztrák művészek szerepelnek leggyakrabban, akik a barokk 
higgadtabb, sokszor itáliai vagy közvetve francia hatást 
magába szívó irányzatának voltak képviselői. Donner klasszi
cista hajlamait Esterházy Imre szolgálatában feljesztette ki. 
Fellner és Canevale pedig a magyarországi Louis XVI. zászló
vivői. Még Maulbertsch szertelenségekre hajló egyénisége is 
lehiggadtabbá, világosabbá válik magyar földön, sőt Pápán

MPigler: A pápa i... 61 1.
“ U. o. 73 1.
,s Szmerecsányi id. m. 258—259 1.
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Esterházy befolyására szinte a klasszicizmus előhírnöke lesz. 
A magyar ízlés világos szerkesztést kedvelő jellemvonása a 
barokk újjáteremtés lázában is tisztán kirajzolódik. E szem
pontból rendkívül jellemző Róka János Koller püspökkel kap
csolatos megjegyzése: „er würde Vesprim, wenn ihm Gott das 
Leben länger gefristet hätte, noch mit einer Kapelle zu Ehre 
des heil. Erzkönigs §tephanus verschönert haben, welche der 
zu Gran, die vom Kardinal Bákács de Erdőd erbauet worden, 
nicht unähnlich gewesen wäre.“34 Nem feltünö-e,hogy a X V ill. 
század harmadik negyedében a magyarországi udvari renais
sance egyetlen ép remekműve egy barokk főpap számára min
tául szolgálhatott? Még ennél is világosabban beszél Majláth 
Antal, aki Szily püspök halotti dicséretében (1799) így emlé
kezik meg az új szombathelyi székesegyházról: „Videte totain 
domum: ejus amplitudinem, proportionem, firmitatem. Quae 
series conclavium? quam omnia rite digesta? quam suis finibus 
apta et conveniéntia? quantus ubique nitor ? nihil est in tota 
domo quaesiti, splendoris: nihil ad magnificentiam factum : 
simplex quaedam pulchritudo, mirus quidam omnium inter se 
partium, totique corpori consentiens ordo praecipua sunt illius 
ornamenta.“35 A püspöki palotáról pedig ezt mondja: „Sunt 
divitum Palatia, quae vei visa magnas pecuniarum profusio- 
nes loquuntur, pauciora sunt, quae cum nitida hujus (t. i. a 
szombathelyi palotának) venustate nec operose quaesita pul- 
chritudine conferri queant.“36 E vélemény szempontjai beszé
desen bizonyítják, hogy a század végén milyen tisztán kivehe
tők hazánkban a klasszicizmus körvonalai. Egyszersmind éle
sen rávilágítanak a magyar ízlés elgondolásban és kifejezésben 
egyaránt világosságra törekvő jellegére. Ezek után nem cso
dálkozhatunk azon, ha a XVIII. századi építészetünk és 
díszítő művészetünk minden német eredet és részlet ellenére be
nyomásban és hatásban az olasz és francia müvészetszemlélet 
hez áll közelebb, illetve pontosabban a magyar ízlést tükrözi 
vissza. Ez pedig úgyszólván kizárólag a mecénások érdeme, 
akik bár idegen mestereket voltak kénytelenek foglalkoztatni, 
azok alkotásait lényegileg bele tudták illeszteni a magyar mű
vészet sajátos világába.

Ne higyjíik azonban, hogy barokk főpapjainknak csak a 
korszerű művészet alkotásai iránt volt érzékük. Régi, rtagy-

54 Róka, Johann: Das Leben... 87 1.
85 Majláth. Antonius: Oratio in solemnibus exequiis. .. Domini

•Toannis Szily . . .  Sabariae, 1799. 22—23 1.
«U . o' 23—24 1.
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részt omladozó műemlékeinkkel szemben sem álltak idegenül. 
Építkezéseiknek természetesen sok középkori alkotás áldozatul 
esett, de nem egy nevezetes régiségünk éppen az ő müértésük- 
nek köszönheti azt, hogy megmenekült az enyészettől. Bar
kó czy az esztergomi építkezések megindításakor lerajzoltatta 
a régi bazilika és a Szent István-kápolna alaprajzát, valamint 
az épségben lévő Bakács-kápolnát is. Eddigi tudomásunk sze
rint ezek az első magyar müemlékfelvételek.37 Barkóczy tevé
kenységét egészítette ki Klimó pécsi püspök, aki esztergomi 
kanonoksága idején lefesttette a bazilika gyönyörű díszkapu
ját, a „porta speciosa“-t, melyről ma már csak ez a becses 
festmény adhat megközelítő fogalmat. A XVI. század eleji 
magyar renaissance faragás egyik kiváló darabját, az érdes
ségében is kedves Báthory-Madonnát Migazzi Kristóf művészi 
hozzáértése őrizte meg Vácott.38 Árpádkori román építészetünk 
egyik legvonzóbb példáját, a felsöörsi prépostsági templomot 
Biró Márton helyreállítása óvta meg a pusztulástól.39 Vesz
prémben pedig Koller püspök, Fellner ellenkezését nem véve 
figyelembe, magával a tatai építésszel hozatta rendbe a nagyon 
elhanyagolt Gizella-kápolnát.40 1753-ban Sztojka Antal br. 
erdélyi püspök a gyulafehérvári székesegyház szentélyét az 
építési emléktábla szerint „ad veterem plane formám a solo 
restituit.“41 Nagy Ignác székesfehérvári püspök 1777. október 
20-án kelt és a Guberniumhoz intézett jelentésében rendkívül 
érdekesen nyilatkozik az ősi fehérvári bazilikáról. Szavaiból 
e régi műemlék iránti féltő szeretet csendül ki:

„et Ecclesiae veteris, Residentiae adnexae, lapsui proximum sta- 
tum, per eosdem opifices describi iussi, u t Suae Majestati Sacratissimae 
innotescat veneratione dignum hoc antiquitatis monumentum, quod unum 
adhuc ex piis Sanctí Stephani regis operibus superest, ruinam, lap- 
sumque minari. Cui quidem avertendo cum imparem me esse experiri 
debeam, tante autem vetustatis dignitas et sanctimonia ad conservandum 
boc unum gentis nostrae cimelium de medio cogitando admoneat, neces- 
sito totum huius structurae statum liberali Suae Majestatis Sacratissi
mae pietati genu substernere“.42

S7Entz: Barkóczy. 184, 186—187 1.
28 Róka: Alt und Neu Waitzen. 43—45 1.
38 Pehm József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és 

kora. Zalaegerszeg, 1934. 73 1.
40Lukcsics—Pfeiffer: id. m. 35—37. 1.
41 Szereday A. : Collectio continens tabulos vetustorum ac reecn- 

tiorum monumentorum, quae in Templo Alba olim Juliensi, nunc Caroli- 
nensi in Transilvania sunt. Albae-Carolinae. 1791. 8—9 1.

41 Pauer, Johannes: História diocesis Albaregalensis. 1777—1877 
Albae-Regiae, 1877. 290—291 1.
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Mindezeknél tovább ment Szily püspök, ki szombathelyi 
és a városkörnyéki építészet napfényre került római és egyéb 
régiségeit összegyűjtötte és azokat az új palota belső udvará
ban, valamint az északi rész földszintjén múzeumszerüen 
helyezte el. Egyszersmind felkérte a pesti egyetem tudós régé
szét, Schönwisner Istvánt, hogy az általa összegyűjtött írás
beli emlékek és régiségek alapján írja meg a város történetét. 
Schönwisner kitűnő könyve Szily költségén 1791-ben meg is 
jelent. A püspöki gyűjtemény lett magja a mai szombathelyi 
múzeumnak.43

Főpapjaink a művészet mellett hasonló lelkes buzgalom
mal támogatták a tudományt is. A XVIII. század a forrás- 
kutatás klasszikus kora, midőn főleg katolikus és protestáns 
egyháziak napvilágra hozzák a magyar történelem akkor még 
kiadatlan és ismeretlen okmányait. Ebben a munkában a fő
papok, különösen Klimó György pécsi és Batthyány Ignác gr. 
erdélyi püspök játszanak vezetöszerepet.44 Mindketten hatalmas 
hazai anyagot gyűjtenek össze egyrészt az ország legkülön
bözőbb vidékeiről, másrészt Itáliából, ahová egy-egy tehet 
séges fiatal papjukat küldték el, hogy ott a könyv- és levél
tárakban található magyar vonatkozású iratokat lemásolják. 
E tervszerű munka gyümölcse a pécsi püspökség 8 kötetes 
története Koller Józseftől, Szalágyi István De statu Ecclesiae 
Pannóniáé című müve, valamint Batthyány ma is nélkülöz
hetetlen 3 hatalmas kötete a magyarországi egyházi törvé
nyekről. Klimó püspök nagy elődje az európai hírű humanista, 
Janus Pannonius költeményeinek kiadását is célul tűzte ki, 
sajnos,, azonban e tervét a halál megakadályozta.45

A forráskutatásnál sokkal általánosabb volt főpapjaink 
könyvgyűjtése. A mai egyházmegyei könyvtárak alapját szinte 
mindenütt barokk föpásztorok vetették meg. Legjelentősebb 
könyvtárak Pécsett, Egerben és Gyulafehérvárt alakultak 
Klimó György, Esterházy Károly és Batthyány Ignác hatal
mas gyűjtő tevékenysége eredményeként.46 Mindhárman főleg

43 Géfin id. m. 88 1. és Schönwisner István: Antiquitatum et his
tóriáé Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem. 
Pestini, 1791. 378—379 1.

44 V. ö. Entz: Klim ó... 213. 1. és Varjú Elemér: A gyulafehérvári
Batthyány-könyvtár. Magyar Könyvszemle. 1899. 154—171. 1.

46Entz Géza: Klimó György mint Janus Pannonius-kutató. Regnum, 
1940—41.

43 Entz: Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. 212— 
218. 1. Varjú Elemér: Adatok az egri érsekmegyei könyvtár ismerteié-
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Itáliából, kisebb részt Németországból hozatták könyveiket. 
Ebben nagy segítségükre volt Garampi József gróf bécsi 
nuncius. A legértékesebb magyar anyagot Batthyány hordta 
össze, ő  vásárolta meg mintegy 20.000 forintért Migazzi érsek 
gyönyörű, körülbelül 8000 kötetet számláló könyvtárát is. Míg 
a gyulafehérvári Batthyáneumban a történelmi és bölcseleti 
tárgykör volt a leggazdagabban képviselve, addig a pécsi és 
egri könyvtárakban meglehetősen arányosan oszlottak meg 
az egyes tudományágak, hiszen mindkét alapítónak egyetem 
felállítása lebegett szeme előtt. Ez a törekvésük, sajnos, nem 
sikerült. A rengeteg könyv külön helyiségeket igényelt. Kalo
csán Patachich Adám báró 17.000 kötetes könyvtárát e célra 
épített termekben helyezte el. Batthyány önálló épületet emelt, 
melynek földszintjét a nyomda, első emeletét a könyvtár, leg
felső részét a csillagvizsgáló foglalta el. Klimó püspök köny
vei ma is díszes barokk szekrényekben láthatók. Bíró Márton, 
elragadóan hangulatos, stukkóval díszített termet építtetett 
sümegi kastélyában könyvei számára. Az említetteken kívül 
Batthyány József esztergomi érsek főleg magyar politikai és 
történeti munkákat gyűjtött. Nagy barátja a könyveknek 
Koller Ignác, aki tudományos érdeklődését nagyrészt Itáliából 
hozott könyvekkel elégíti ki. Szily János Szombathelyen, 
Erdődy László gróf Nyitrán alapítja meg saját könyvtárával 
az egyházmegyei könyvtárat. A püspöki bibliotékák a latin- 
nyelvű nyomtatványok mellett szép számmal tartalmaztak 
német és francia müveket. Bár főpapjaink túlnyomó része 
a felvilágosodás ellen foglalt állást, igazi tudományos gondol
kozásra vall az egykorú francia irodalom iránti érdeklődésük. 
Különösen Klimó és Batthyány könyvtára gazdag francia 
anyagban.47 Az utóbbiról írja Döbrentei Gábor, hogy „csak 
akkor volt ez a szép intézet s kivált a szép és drága Bibliotéka 
tele olvasókkal, mikor francia tisztek Fejérváratt fogságban 
voltak“.48 Ebből a megjegyzésből világosan kitűnik, milyen 
jelentékenyen volt a gyulafehérvári Batthyáneumban kép
viselve a francia irodalom.

séhez. Magyar Könyvszemle. 1902. 27—49. 1. Varjú Elemér: A gyula- 
fehérvári Batthyány-könyvtár. 8 közlemény a Magyar Könyvszemle 
1899—1901. évfolyamaiban.

47 V. ö. Vasskó Ilona: A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtat
ványai és kéziratai. Pécs, 1934. és Varjú id. cikkeit a Magyar Könyv
szemlében. 1899—1901.

48 Döbrentei Gábor: Gróf Batthyáni Ignátz. Erdélyi Múzeum. 1815. 
2. fűz. 1—9. 1.
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A püspöki könyvtárak a XVIII. században nagyrészt 
csak egyháziak és kiválasztottak számára voltak hozzáférhe
tőek. Közművelődési jelentőségüket azonban már akkor át
értette Klimó püspök, aki 1774-ben könyvtárát minden érdek
lődőnek megnyitotta. Ezzel ö veti meg alapját az első nyilvá
nos magyar könyvtárnak. Példáját 1798-ban Batthyány Ignác 
is követi.

Barokk-kori magyar főpapok sokoldalú és eredményes 
műveltségi tevékenységének vizsgálata közben a mai ember 
előtt önkénytelenül felmerül a kérdés: vájjon igyekeztek-e ezek 
a nagymüveltségü vezető egyéniségek a kultúra széleskörű 
terjesztésére. Kétségtelen, hogy hazánkban a XVIII. század 
folyamán még mindig szinte csak az előkelő és gazdag réteg 
emelkedik a kultúra európai színvonalára. Viszont tagadha
tatlan, hogy a műveltség mind több úton kezd leszivárogni az 
alsóbb társadalmi rétegekbe. Ez a jelenség a barokk életfor
mának már önmagában is következménye. A tömegmegmozdu
lásoknak ez a tipikus korszaka a maga fényével, külsőségei
vel, pátoszával minden rendű és rangú emberhez hozzáfér- 
között. Felvonulások, ünnepi játékok nálunk is napirenden 
voltak. Barkóczy érsek Pozsonyba való bevonulása, Mária 
Terézia fényes váci fogadtatása, egy-egy székesegyház csil
logó pompával megrendezett felszentelése erős visszhangot 
keltett a külsőségekre amúgy is fogékony lelkekben. 
A püspökök példátlanul kiterjedt építő tevékenysége szintén 
élénk kulturális vérkeringést vitt mindenüvé. De vannak köz
vetlen bizonyítékaink is arra, hogy püspökeink tudatosan 
törekedtek a műveltség értékeinek közkinccsé tételére. Bar
kóczy prímás szinte évente nyomatott magyar- és latinnyelvű 
könyveket, melyekéi szétosztott az országgyűlés követei 
között.49 Klimó Györgyöt a kultúra önzetlen terjesztésének 
vágya indította a magyar forráskutatás tervszerű munkájára 
s legragyogóbb tettének, a püspöki könyvtár nyilvánossá téte
lének is ez volt igazi rúgója. Gondolkozását nagyszerűen vilá
gítja meg 1775-ben kelt adományozó levele, melyben rokonai
nak adja könyvtárának duplumait, mégpedig azért, „quoniam 
verő hanc (sc felicitatem) iis haud alia ratione certius commu- 
nicari posse intelligebam, quam si providerem, úti eorum 
animi bonis studiis atque disciplinis excolerentur, ad exem- 
plum, quod egomet, illis, veluti perpetuum stipulum atque 
incrementum hereditatis adinstar permisi subsidia etiam

4’ Entz: Barkóczy. 183. 1.
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aliqua Libros videlicet, ceu Sacrarum non minus quam pro- 
fanarum Scientiarum fontes haud interituros adjungendos 
esse putavi“.50 Még ennél is világosabban beszél a püspöki 
könyvtár 1760-i kéziratos leltárának előszavában. „Nyájas 
olvasó, használd ezt a könyvtárat a legkegyelmesebb pártfogó
nak jóságos engedelmével a felséges Üristen nagyobb dicső
ségére, a Haza tisztességére és oltalmára, magad és mások 
használatára.“51 Ugyanez a szellem árad Esterházy Károly 
körleveléből is, melyet 1790-ben egyházmegyéje papságához 
intézett, mikor az 1784-ben betiltott Líceum újra megkezdhette 
működését: „Soha semmi nem szerezhetett volna lelkemnek 
nagyobb örömet ennél, mert hiszen amikor e Líceum alapjait 
lefektettem és nagy költséggel be is fejeztettem, semmi másért 
nem tettem, mint szeretett hazámért és a közjóért, hogy itt 
a Múzsák otthonában a királynak hű és a hazának hasznos 
polgárokat formálni lehessen.“52 „Haza“ és „közjó“, ezek már
XIX. századi értelemben hangzanak el a pécsi és egri 
püspökök ajkáról. Felbecsülhetetlen értékű könyvtárát 
Batthyány Ignác is a gyulafehérvári egyházmegyének és 
Erdélynek hagyományozza (1798).53 A kollektív gondolkodás 
szempontjából az a tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy 
XVIII. századi főpapjaink túlnyomó része rendkívül sokat 
tett a nevelés érdekében az elemitől a legmagasabb tudomá
nyos képzésig. Barkóczy Ferenc, Bíró Márton, Klimó György, 
Batthyány József, Esterházy Károly, Zichy Ferenc e tevé
kenység legkiemelkedőbb alakjai. Mindezek az adatok és öze 
ken felül főpapjaink egész kulturális működése világosan 
bizonyítják, hogy barokk mecénásaink, ha kezdetlegesebb for
mában is, kimondottan a magyar műveltségért dolgoztak, 
törekvésük a maguk korának értelmében nemzeti volt és így 
munkájuk, hatalmas arányú eredményeik nemcsak általáno
san, hanem magyar szempontból is a XIX. századi nemzeti 
kultúrát készítette elő anyagban, szellemben egyaránt.

Barokk főpapjainkat a közös nevelés és tanulmányok 
mellett a barátság és a műveltség rajongó szeretete is össze
fűzte egymással. À század második felének kimagasló egyház- 
fejedelmei közül többen Esterházy Imre prímás védőszárnyai 
alatt kezdték pályafutásukat. Esterházy Károllyal szoros

50 Entz : Klimó. 219. 1.
51U. o. 220. 1.
52 Szmrecsányi id. m. 130. 1.
52 Varjú id. cikke a Magy. Könyvszemlében. 1899. 169—170. 1.
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kapcsolatot tartott fenn minden püspöktársa. Koller veszprémi 
püspököt Klimó, a későbbi pécsi püspök indította el. Szily 
János Zichy Ferenc mellöl került a szombathelyi egyház
megye élére. A munka és a szellem e nagyszerű közössége az 
egyházmegyék területi szomszédságánál sokkal erősebben mű
ködött közre abban, hogy XVIII. századi főpapjaink kulturá
lis tevékenysége nem elszigetelt, egymástól idegen kísérlete
zések halmaza, hanem tervszerű, szerves egység. A részletek, 
ha talán nem is mindig tökéletesen, belesimultak az egészbe, 
a munka láncszemei egymásba kapcsolódnak. A XVIII. szá
zadi főpapi mecénások tevékenységének a török idők kultu
rális hullámzásával szemben talán ez a jelenség a legnagyobb 
eredménye, melyre mint szilárd alapra biztosan építhetett 
a nemzeti fellendülés elkövetkező korszaka.

R egnum . 18



Fehér Mátyás:

Magyarországi Pál O. P.

„Summa de penitentiaH-ja. 1220—1221.

Az Egyház, mint a keresztény világ erkölcsi életének 
őre, századok folyamán igyekezett rendszabályaival, törvény- 
hozásával híveit vezetni, nevelni és ha törvényeit sérelem érte, 
akkor az egyházjog szankcióival sújtotta a vétkeseket. A tör
vénysértésért vezekelni szándékozók önkéntes vallomással áll 
tak a bűnbocsátó hatalmat gyakorló Egyház megbízottjai elé, 
akik bírói tisztet viseltek, nemcsak a bűn megbocsátására, 
hanem kifejezetten annak fenntartására is. S hogy az Egyház 
papjai a jobbulási szándék körülményei szerint se járjanak 
el önkényesen az ítéletmondásban, szokásjog alapján kialakul
tak olyan gyakorlati rendelkezések, amelyek szerint bizonyos 
bűntettekért, vagy az egyházjog törvényeinek erkölcsileg be
számítható megsértéséért már előre ki volt szabva a meghatá
rozott büntetés.1

Ezeket a rendszabályokat később leírták és különféle 
címeket adtak nekik. Legismertebb elnevezésük libri poetti- 
tentiales, canones poenitentiales, később a középkor folyamán 
summa de poenitentia, liber confessionis.2

Ezek a gyónás szentségének kiszolgáltatásánál a papok 
részére megkönnyítették az elégtétel kiszabását. Éppen azért 
már a niceai zsinat óta majdnem minden egyházi író tollából 
maradt reánk ilyen penitenciálé.3

A középkorban azonban sok visszaélés származott ezek
ből a gyóntatási kézikönyvekből, mert nagyon enyhe vezekl í- 
seket szabtak ki és azokat is meg lehetett váltani alamizsná
val.4 Az elégtételnek ez a módja, amelyet redemptionak nevez
tek, de még inkább a compositio, vagyis a kiszabott elégtétel 
pénzbeli kiegyenlítése, már annyira elfajult, hogy egy német

1 G. Schnürer: Kirche und Kultur im Mittelalter. Paderborn, 1924 
I. 384.1.

! Wasserschieben: Die Bußordnungen der abendländischen Kirche. 
Halle, 1851. 17. 1.

’ Schmitz: Die Bußbücher und das kanonische Bußverfaren. Düs
seldorf, 1898. 32. 1.

’ Schmitz: Die Bußbücher und die Bußdisziplin der Kirche. Mainz, 
1883. 24. 1.
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bűnbánati könyv egyenesen felsorolta az egyes bűnökért fize
tendő összegeket, sőt a XII. század eleje óta már az is gya
korlatba jött, hogy a megváltáspénzeket nem is kellett valami 
jótékony célra felajánlani, hanem elég volt, ha közhasznú cé
lokra, híd-, útépítésre stb. fordították.5 Ezek ellen a vissza
élések ellen emelte fel a szavát a IV. lateráni zsinat, új rend
szabályok egybeállítását sürgetve.

Az erkölcsi élet megváltoztatására nagyon alkalmas vál
lalkozásnak bizonyultak az akkoriban alakult kolduló ren
dek, de egész különösen Szent Domonkos rendje, amely az 
igehirdetés mellett a gyóntatást is elsőrendű kötelességének 
tekintette. A IV. lateráni zsinat XXI. határozata már egye
nesen kereste azokat az alkalmas férfiakat, akik nemcsak 
a székesegyházakban, hanem a káptalani, társulati templo
mokban is vállalnák az igehirdetést és a gyóntatás terheit. 
A zsinat további rendelkezése pedig az igazi lelkipásztor típu
sát igyekezett kijelölni, hogy a hivő sereg bizalma a szent
gyónás kegyelmeiben ismét megszilárduljon.6

III. Honórius pápa nem győzi elégszer ajánlani ebben 
a nagy munkájában a dominikánusokat.7 IX. Gergely pedig 
már határozott formában előterjesztéseket is tett ebben az 
irányban és 1227 július 14-én Lombardia főpapjaihoz nyílt 
levelet írt, hogy az új szerzetesrendet használják fel a szent
gyónások végzésénél, mert ők általános káptalanuk döntései 
szerint szívesen vállalkoznak a püspökök segítségére.9

“ Zettinger: Das Penitentiale Cumeani. Archiv für katholische Kir
chenrecht. 82. (1902.) 118. 1. Wasserschieben: i. m. 19. 1.

“Mansi: Concilia XXII. 998. 1. Mansi: i. m. XXII. 1010.1. „Sacerdos 
autem sit discretus et cautns, ut more periti medici superinfundat vinum 
et oleum vulneribus sauciati; diligenter inquirens et peccatoris circum- 
stantias et peccati, per quas prudenter intelligat, quale illi consilium 
debeat exhibere, et cujus modi remedium adhibere, diversis experimentis 
utendo ad sanandum aegrotum.“ Denziger: Enhiridion. 437. 1.

7 V. Ligiez: Epitome bullarii ordinis praedicatorium. Romae, 1898. 
162 1. „Cum autem prelati ecclesiarum sepe propter occupationes multipli
ées seu occasiones alias non sufficiant ministrare populo verbum Dei, et 
statútum hoc fuerit in generali concilie, ut ad sancte predicationis offi
cium salubriter exequendum viri assumantur idonei, potentes in opéré 
et sermone,. . .  aliquos de fratribus ordinis praedicatorum ex quorum 
approbata religione magnus in ecclesia Dei fructus iam provenisse digno- 
scitur, curabimus destinare, qui vestri cooperatores et coadjutores in 
quibus expedit, existentes tarn verbo praedicationis quam visitationis offi
cio vobis suffragium competenter expendant. . . “

8M. H. Laurent: Monumenta historica S. P. N. Dominici. I. História 
Diplomatica S. Dominici. Paris, 1933. 149. 1.

18*
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A Domonkos-rend csodálatos gyorsasággal megvalósí
totta a IV. lateráni zsinat reformgondolatait rendi szervezeté
vel és rövidesen organizálta is a gyóntatói kérdést az egyre 
jobban fejlődő tartományok életében.9 Rendi szervezetüket 
nyugodtan mondhatta Hauck a középkori kolostorok minta
organizációjának.10 A papság közt ellenségeik is akadtak, 
mert egyeseknek az volt a véleményük, hogy a dominikánusok 
minden hatalmat magukhoz ragadnak és még a gyónás szent 
ségének kiszolgáltatását is ki akarják sajátítani.11

A dominikánusok nagyon fontos lelkipásztorkodási fel
adatnak tartották a gyóntatások zavartalan lebonyolítását és 
ezért nagy gondot fordítottak megfelelő gyóntatok kiképzé
sére. Éppen azért a IV. lateráni zsinatot követő 10 esztendő 
alatt négy gyóntatási kézikönyv került ki kezükből, hogy 
sokáig egyedüli minta maradjon a lelkipásztorkodó papság 
előtt.12 Mind a négy dominikánus, akinek a gyóntatási kézi
könyve reánk maradt a XIII. század első negyedéből, kiváló 
egyházjogász volt és mint tanárok működtek különféle egye
temeken. Ezek: Magyarországi Pál,14 — aki időrendben az 
első s akit a rendben mint boldogot is emlegetnek11 — Summa 
de Penitentia-jával,15 a párisi dominikánusok első perjele a

®Mandonnet: O. P.: i. m. 256. 1.
10 Hauck: Kirchengeschichte IV/4. 409. 1.
11 P. Frédégand: Études Franciscaines. XXXIV. 559. 1. „ ...d e n  

Klerus suchten sie aus allen seinen geistlichen Würden zu verdrängen. 
Sie maßten sich die Spendung des Bussakramentes a n . . . “

12 Mandonnet O. P.: Les Frères Prêcheurs et le premier siècle de 
leur Histoire Semur, 1918. 26. 1.

12Mandonnet O. P.: La Summa de Poenitentia Magistri Pauli pres- 
byteri S. Nicolai. (Magister Paulus de Hungária O. P. 1220—1221.) Meg
jelent: Saint Dominique, 1‘idée, 1‘homme et 1‘oeuvre. Paris. II. 249—269 1. 
és „Aus Geisterwelt des Mittelalters“. Suplementum III. Beitr. z. Ge
schichte des Ph. und. Th. des Ma. Münster, 1935. Különlenyomathan is. 
Hazánkban eddig csak dr. P f e i f f e r  M ik ló s  foglalkozott vele „Magyar- 
országi Pál az első gyóntatói kézikönyv szerzője“ című rövid tanulmá
nyában: Új Élet, 1939. 113—117. 1.

14 Année Dominicaine, où vie des Saints, des Bienheureux, des Mar
tyrs et des autres personnas illustres de l‘ordre des Frères Prêcheurs. 
Lyon 1883—1896. Février 609. 1. Magyarországi B. Pál irodalmát egyéb
ként közöltem „Magyar fények. . Bpest, 1942. c. munkámban. 30. 1.

15 Mandonnet O. P.: i. m. 257. 1. „Dès les premieres annés de l'apo- 
stolat dominicain sur le terrain de l'administration du sacrement de peni
tence, nous summes en présence d'un complexe de quatre ouvrages com
posés par les Prêcheurs en l’espace de quelques années. Maître Paul de 
Saint-Nicolas compose sa Somme à Bologne . . .  les Prêcheurs parisiens du 
couvent de Saint Jacques en rédigent une autre vers le même temps et
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Flos Summarum-mal,16 Konrád, a német rendtartomány fő
nöke17 és Pennaforti Szent Raymund.18

Közülük minket most Magyarországi Pál Summa de 
penitentiája érdekel.

*

Magyarországi Pál már a Szent Domonkos-rend meg
alapítása előtt a bolognai egyetem egyházjogi tanára volt.19 
Irodalmi tevékenységének kánonjogunkban tiszteletreméltó 
eredményei maradtak.

A tudós kánonjogászt már 1219 második felében a domi
nikánusok között találjuk, aki magának Szent Domonkosnak 
személyes hatására lépett be.20 1219-ben ugyanis három másik 
rendtársával résztvesz egy telekvétel hitelesítésénél, mint 
Szent Domonkos megbízottja,21 1221 január 13-án pedig az ö 
hitelesítésével véglegesítenek egy adás-vételi szerződést és 
ebben az okiratban mint a bolognai Szent Miklós-egyház kol
légiumának perjele és egyetemének rektora szerepel.22 Széles
körű jogi tudását aztán rendje szolgálatára bocsátotta és fel
tehető, hogy magának Szent Domonkosnak megbízására írta 
meg híres Summa de Penitentia-iht, hogy a rendtestvéreket 
a gyóntatás sok apróbb-nagyobb nehézségeitől megszaba- 
dítsa.23 1221 májusában aztán a rendalapító negyedmagával

dans le même style: Conrad de Teutonie, provincial de son ordre en 
Allemagne et ancien juriste de Bologne, écrit pareillement une Somme 
de la confessioin qu‘ utilise saint Raymond de Pennafort dans son 
ouvrage, longtemps célèbre écrit entre 1222—1228 . . . “

‘•J . Dietterle: Die Summae confessorum von ihrem Anfängen an 
bis zu Silvester Prierias. Zeitschrift für Kirchengeschichte. 1903—1907.

17 Quetif—Echard O. P.: Scriptores O. P. I. Paris, 1791. 34 1.
18 F. Balme—Paban: Baymundiana. Roma, 1898—1901. MOPH. (IV.)
18 Quetif—Échard: i. m. 21. b. és Pfeiffer Miklós dr.: Die unga

rische Dominikanerordensprovinz... Zürich, 1913. 18. 1. Toldy F.: Ma
gyar Pál XIII. századbeli kánonista. Értekezések a nyelv- és széptudo
mányok koréból. VII. sz. 1871. Gábor Gy.: Magyar Pál XIII. századbeli 
kánonjogtudós „Notabilia“ című müvének ismeretlen példánya a giessení 
egyetemi könyvtárban. Magy. Könyvszemle. 1919. I. 19. 1. Fejérpataky I,.: 
Jog- és természettudomány az Árpádok alatt.“ Figyelő, III. k. 1877. okt.

20 Mandonnet O. P.: i. m. 254. 1.
21 Cormier O. P.: La Bienheureuse Diane D'Andalo et les Bienheu

reuses Cécile et Aimée. Rome, 1892. 43. 1.
22 P. Mandonnet O. P.: La „Summa de penitentia Magistri Pauli 

presbyteri S. Nicolai“. Sonderdruck aus: Geisteswelt des Mittelalters. Stu
dien und Texte. Martin Grabmann zur Vollendung des 60. Lebensjahres 
von Freunden und Schülern gewidmet. 535. 1.

22 Pfeiffer: Új Élet. 1939. 115. 1.
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Magyarországra küldötte, hogy itt is megalakítsa a domini
kánus rend szervezetét. A kún missziókban lelte vértanúhalá
lát, amikor a tatárok 1242-ben hazánkra törtek.21 * * 24

Pál mester könyve két élesen elválasztható részből áll. 
Az első a tulajdonképpeni gyóntatási kézikönyv, vagy amint 
az ilyen irodalmi alkotásokat nevezik: Summa de confessi- 
one.25 A második résznek Mandonnet adott tanulmányában 
önálló címet: Tractatus de vitiis et virtutibus néven.26 Eljárása 
helyes, mert a Summa eddigi kiadásánál is szétválasztották 
a két részt,27 sőt egyik-másikban a bűnökről és erényekről 
tárgyaló fejezetek meg sem találhatók.28

A legelső kiadás Raymond Duellius nevéhez fűződik, aki 
a XVIII. század elején gyűjteményes müvében Pál mester 
Summájának is helyt adott, de csak az első résznek.29 Duellius 
kiadása nem emeli ki a bűnbánati könyv kapcsolatait az 
egyházjoggal és csak elvétve találunk benne utalásokat a IV. 
lateráni zsinat határozataira.30

Annál több kapcsolat adódik a montecassinói bencések 
gyűjteményes kiadásában, amely 1880-ban jelent meg és több 
más jóoldala mellett az a nagy előnye, hogy az egész müvet 
közli, tehát a bűnről és erényről írt fejezeteket sem hagyja el.31 
Egyébként a kutatás eddigi eredményeként bizonyítani lehet, 
hogy ez a kiadás az eredeti kézirat szövegezése után készült 
és az egyetlen ösformája Pál mester munkájának.32

Legújabban a holland egyháztörténész, J. Lindenboom, 
1919-ben Berengár bíboros átdolgozásában adta ki a Summa 
de Penitentia-t.33 (Berengár (+ 1328) francia egyházjogi író 
átdolgozása azonban nagyon megváltoztatta már az eredeti

21 Mandonnet O. P.: i. m. 255. 1. G. Frachéto O. P.: Vitae Fratrum
Ordinis Praedicatorum necnon Cronica Ordinis ab anno 1203 usque ad
1254. Lovanii, 1896. 308. 1.

25 Furnier: Etudes sur les pénitentiels. Revue d’historié et de
litérature religieuse. VI—IX. 1901. 1.

• 26 Mandonnet: O. P.: Saint Dominique. II. 251. 1.
27Duellius: Miscellaneorum 83. 1.
28Trieri városi könyvtár kéziratgyüjtemény : Cod. 802. fol. 254. 

ssqu. Idézi Weisweiler i .m. 248. 1.
29 Raimundus Duellius: Miscellaneorum, quae ex codicibus mss. col- 

legit Liber I. Augustae Vind. et Graecii. 1723. 59—83. 1.
50 Duellius: i. m. 70. 1.
81 Bibliotheca Cassiensis seu Codium Manscriptorum qui in tabu- 

lario Cassiensi asservantur. Series... aucta. Tomus IV. 1880. 191—215 I.
82 Weisweiler: i. m. 247. 1.
88Dr. J. Lindenboom: Een middeleeuwsch handschrift over de 

biecht. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N. S. XV. 1919.
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szöveget, nagyon sokat bővített rajta, úgyhogy csak nehezen 
lehetett belőle kiválasztani Pál mester szövegezését.34 Ez a ki- 
adás nem vette alapul az előtte megjelent szövegkiadványokat, 
sem az eredetinek tartott montecassinói kódexet, hanem csak 
két hollandi kézirat egybevetésével készült.35

Kéziratban feltűnően sok példány maradt reánk Német
ország, Ausztria, Francia-, Olaszország és Anglia könyvtá
raiban. Egyedül a müncheni kéziratgyüjtemény 17 darabot 
tart belőlük számon. Weisweiler kereken ötven darabot sorol 
fel tanulmányában, de felsorolását korántsem tartja tel
jesnek.36

A kéziratos példányok közül természetesen a XIII. szá
zadból valók érdemelnek legnagyobb figyelmet. Pál mester 
korából minden kétséget kizáróan 4 kódex származik : 
3 müncheni37 38 és az erlangeni.3S A három első egyöntetűen Pál 
mestert tünteti fel szerzőjéül, míg a negyedik példány név
telen. Későbbi átírásokban 13 példány még mindig Pál nevét 
viseli, 13 kézirat más szerző neve alatt szerepel, 20 pedig a 
szerző közelebbi megnevezése nélkül.39

A „Summa de Penitentia“ kutatói egyébként nem egyez
tek meg a szerző kilétének megállapításában, amíg P. Man- 
donnet kétségtelenül be nem bizonyította, hogy Magyarországi 
Pál mestertől származik.40

Már a szövegkiadók véleménye sem egyezik, ha a szerzőről van 
szó. D uellivs, az első kiadásban feltünteti ugyan a kódex címét „Summa 
Magistri Pauli presbyteri sancti Nicolai“, de hogy ki volt Pál presbyter, 
arra nem felel, bár könyvéhez irt előszavában magyarázatokat fűz az 
említett névhez.11 A Florilegium  Cassinense  leírása sem mer véglegesen 
állást foglalni, hogy kinek tulajdonítsa a Summa penitentie-t, hanem 
ismeretlen szerzőjét már két kódex egybevetésével a dominikánusok 
között keresi és kiadásának címét Így. formulázza meg: „Incipiunt 
rationes penitentie composite a fratribus praedicatorum."41 42

34 Mandonnet 0. P. : i. m. 251. 1.
35 Weisweiler: i. m. 248. 1.
33 U. o. és 251. 1.
37 Kalalog der Münchener Staatsbibliothek : Cím 4586, fol. 1 ss., 

Cím 9666. fol. 75. ss., Cím 11.338. Föl. 48.
38 Universitätsbibliothek. Cod. 276. fol. 9. ss.
39 Weisweiler a szerzők szerint csoportosítja a kéziratokat, nem 

kronológikus sorrendben. I. m. 250—251. 1.
10 P. Mandonnet 0. P.: i. m. 269. 1.
41Duellius: i. m. У. ö. Számozatlan előszavában a 3. §.
42 Bibliotheca Cassiensis, Series IV. 191. 1. „Tractatum de Confes- 

sione edituri titulum sumimus ex Cod. 799. B., cuius lectiones variantes 
dabimus.“ Egyébként casinói bencések kódex leírása a következő: „Cod.
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Ezzel az 1880. évi kiadvánnyal szemben azonban a montecassinói 
kézirat-katalógus teljes határozottsággal Magyarországi Pált vallja a 
Summa de Penitentia szerzőjének.43 Ez a katalógus csak 1915-ben jelent 
meg és igy kiadói felhasználhatták P .  M a n d o n n e t  tudományos eredményét 
a Summa szerzőségéről, amelyet már 1911-ben közrebocsátott.44 Éppen 
azért különösen hangzik, hogy W e i s w e i l e r  még mindig „egyedülállónak“ 
tartja a montecassinói bencések véleményét.45 Pedig Mandonnet többször 
is bebizonyította már, hogy Magyarországi Pál, bolognai egyházi jog- 
tanár, dominikánus szerzetes az egyetlen lehetséges szerző.43 Igaz, hogy 
W e i s w e i l e r  sem zárja ki a lehetőségeket, annál is inkább, mert véleménye 
szerint is a kánonjogban nagyon jártas valaki írhatta a gyóntató-kézi- 
könyvet, mert tele van utalásokkal a közelmúltban lezajlott IV. lateráni 
zsinat határozataira, de a régebbi egyházjogi fogalomalkotást is nagyon 
jól ismerte a szerző. Azt is elismeri, hogy a könyv íróját szerzetesek 
között kell keresni, mert nagyon is jól ismeri a közösségi életet és a 
rendi kérdéseket nagy előszeretettel és még nagyobb hozzáértéssel ke
zeli. Mégsem fogadja el az általa „egyedülállónak“ vélt cassinoi bencések 
véleményét, mert a belső bizonyítékok alapján szerinte nem lehet kon
krét névre, meghatározott személyre következtetni. Végső eredményként 
azonban Weisweiler sem zárkózik el egy bolognai jogtanár szerzősé
gének elfogadásától, de megkérdőjelezi a szerző dominikánus mivoltát.47

Ezzel szemben közel ötven kézirat összehasonlítása és végigtanul 
mányozása után Weisweiler kereken elveti S ch u lte  állítását, hogy a 
Summa de Penitentia egy a passaui egyházmegyéhez tartozó, Pál neve
zetű német paptól maradt volna reánk.48 Weisweiler megcáfolta ezt a 
véleményt azzal, hogy áttanulmányozta a müncheni kéziratgyüjteményt, 
amelynek egyik példányára hivatkozva állította fel tételét Schulte. A vizs
gálódás eredményeképen kiderült, hogy Schulte magát a kéziratot nem

CLXXXIV. Codex membranaceus in folio, longitudinis 35/o, latitudinis 
24/o, paginarum 292, duplici columna, characteribus Latinis, vulgo Gothi- 
cis, saeculi XIV. exaratus. Plura continet.“ De Confessione, vitiis et peo- 
catis „Incerti.“ p. 60.

43 Codicum Casinensium Manuscriptorum Catalogue. Cura et studio 
monachorum S. Benedicti Archicenobii Montis Casini. 1915. Nota ad cod. 
184. 1.

44 Mandonnet O. P.: The Catholic Enciclopedia. New-York, 1911. XII. 
369. 1. Öt idézi Pfeiffer Miklós: Die ungarische Dominikanerordenspro
vinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 1241—1242. 
Zürich, 1913. 19. 1.

45 Weisweiler: i. m. 257. 1.
43 Mandonnet: Sonderdruck aus Geisterwelt des Mittelalters . . .  544. 

1. és Saint Dominique... Gand 121—122; Paris, II. 269. 1.
47 H. Weisweiler: Handschriftliches zus Summa de penitentia des 

Magister Paulus von Sankt Nikolaus. Scholastik, 1930. 256. 1.
48 Fr. Schulte: Geschichte der Quellen und Litteratur des cano- 

nischen Rechts. Stuttgart, 1877. II. 531. 1. „Der Umstand, daß die Wiener 
Handschrift nebst anderen, welche den Namen Paulus nicht haben, das 
Werk ad honorem b. Nicolai, verfaßt sein lassen und in mehreren der 
Verfaßer als presb. S. Nicolai, prope Passau bezeichnet wird, rechtfertigt 
wohl die Annahme, daß es im 14. Jahrhundert von einem deutschen Geist
lichen der Diözese Passau, namens Paulus gemacht wurde.“
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is látta, hanem csak a katalógus után indult, amelyben a kódexen egy
általában nem is szereplő „prope Passau“ megjegyzés van.49

Hasonlóképpen járt el P .  S c h m o l l  O. F. M. is, de még megtoldotta 
Schulte tévedését azzal, hogy már egész konkrét formában állította, hogy 
Pál mestert nem világi papok sorában kell keresni, hanem a passaui 
Szent Miklós apátság Ágoston-rendi kanonokjai között.50

A legrégibbnek ismert Summa de penitentia szövege 
a montecassinoi könyvátr kéziratgyüjteményében van. Nem 
önálló kódex, hanem több más korabeli kézirattal van egybe
kötve. A kódex 277. oldalán kezdődik és a 292.-ig tart. A ben
cés kiadók a lapok kopottsága miatt nem tudták elolvasni a 
tractatus címét és ezért az ugyancsak a montecassinói könyvtár 
kézirattárának egyik variánsából vettek számára címet: In- 
cipiunt rationes penitentie composite a fratribus predica- 
torum.51

A könyv különben két részre osztható: az első rész 
a tulajdonképpeni Summa de penitentia, amely a gyónás lénye
gét minden vonatkozásban kimeríti, a második az egyetlen 
fejezetre oszló, de azért terjedelmes bünkatalógus, és végül 
harmadiknak az erénytan következik, ez azonban szerves 
folytatása a büntannak.

Az egyes fejezetek címei nagyobb betűkkel íródtak, hogy 
az olvasó könnyebben megtalálja, amit keres. Ugyancsak a 
könnyen kezelhetőséget szolgálja az egyes fejezetek címeiből 
egybeállított bő tartalomjegyzék, amelyet a szerző mindjárt 
a bevezető sorok után iktatott a könyvbe. Ez a következő:

Quo tempore inceperit confexio(így) ?
Quare fuit instituta confexio?
Cui facienda sit confexio idest cui confiteri debemus?
Quando sit confitendum?
Que precipue in confexione requiruntur?
Que sint necessaria ad veram confexionem?
De allocutione sacerdotis et miti inductione ad confitendum.
Utrum circumstantie agravent peccatum?
De interrogationibus a sacerdote faciendis.
De generibus abusionum.
De officio et debito sacerdotis erga penitentem.
Quis peccata dimittat?
Per quem mortalia sive venialia dimittuntur?
De modo penitentie pro quolibet peccato.
Que debent confiteri in impositione репе?
Quot sunt casus in quibus teneamur semel confexum interum confiteri? 40 * * *

40 Weisweiler: i. m. 256. 1.
50 P. Schmoll O. F. M. : Die Bußlehre der Frühscholastik. München,

1909. 112. 1.
51 Bibi. Cassineneis: 191—215. a—b.
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Quid valeant remissiones que fiunt hospitalariis, templariis, et aliis in 
pontibus, dedicationibus ecclesiarum et festivitatibus sanctorum?

De nocturna pollutione.
De coytu coniugali.
De gradibus peccatorum.
De dilatione penitentie.
De impedimentis confexionis.
De desperatione venie.
De principalibus vitiis.
De cardinalibus virtutibus.

Már ebből a tartalomjegyzékből is látszik, bogy a gyónás 
minden vonatkozásban alaposan, kimerítően nyert megvilá
gítást. Az általános és inkább elvi kérdéseket tárgyaló fejezet 
után, amelyek a gyóntatok tudását szándékoznák elmélyíteni 
erről a fontos feladatról, mind jobban a valóságos életet tár
gyaló gyakorlati irányítások következnek.

A főbűnökről szóló fejezet kereken 55 bűnt vesz sorra, 
de ezekhez nincsen hozzászámítva egyik-másik bűn alfaja, 
amelyeket Pál mester hosszan és részletesen sorol fel. Külö
nösen hosszadalmasan tárgyalja a hazugságot52 és a parázna- 
ságnak elfajult módjait.53

Ezzel a fejezettel minden bizonnyal az volt a szerző 
célja, hogy a gyónásban elhangzott vétkek nemét, faját és 
lényegét a gyóntató röviden egy helyen találhassa és hogy 
azoknak mindenféle módjáról tiszta fogalmat alkotva köny- 
nyebben mondhasson ítéletet.

A bűnökről szóló fejezet különben nagyon sok kézirat
ból hiányzik.54

Az erénytan 46 erényt tárgyal számos apró alfajával. 
Az erények tárgyalása egészen szokatlan a bűnbánati köny
vek irodalmában, de a IV. lateráni zsinat szellemének nagyon 
is megfelel, mert nemcsak a bűnt, az árnyékot, hanem az 
erényt, a fényt is meg akarja mutatni a gyóntatón keresztül 
a gyónónak. A pozitív lelki irányítás, az erények vonzó ecse
telése annyira szokatlan a gyóntatási kézikönyvek irodalmát 
ismerők előtt, hogy egyszerűen tagadták az erénytani rész
nek a Summa de penitentia-hoz való tartozását.55 Mandonnet 
azonban minden kétséget eloszlatva bebizonyítja, hogy egy és 
ugyanazon szerzőtől való mindkét rész.

Az eddig ismert Summa de penitentia példányok közül

58 Bibi. Cassinensis: 205. a—b.—206. a. 
M U. o.: 208. a —b. 209. a. 
MWeisweiler: i. m. 250. 1.
55Duellius: i. m. 72. 1.



283

azok, amelyek kifejezetten Pál mestert vallják szerzőjüknek, 
a feliratuk kisebb-nagyobb eltérésekkel mindig a következő: 
„Magistri Pauli Presbyteri Sancti Nicolai Summa de peni- 
tentia“.5B Vannak azonban egyik-másik kéziraton közelebbi 
meghatározások is szétszórva, mint „Prior“, „Praedicator“ 
vagy egyszerűen a dominikánusoknál szokásos cím: „fráter“.57 
Ezen a tizenhéten kívül a többi kézirat mind későbbi másolat, 
vagy átdolgozása az eredetinek és másolójuk vagy átdolgozó- 
juk szerint Berengar bíborosnak (f  1323) ,r’8 Pennaforti Szent 
Raymundnak, Caraccioli Ferencnek ( f  1326), vagy egy bizo
nyos Vilmos Mesternek tulajdonítják59 a Summa de penitentie 
ismerői. A nagy többség azonban elfogadja a „Paulus pres
byter“^  csak abban nem tudnak megegyezni, hogy ki is 
volt ez?60

Pál mester munkája elején bevezetést ad: „Mivel a gyón
tatással kapcsolatban a lelkekre veszélyek háromolhatnak és 
néha nehézségek merülhetnek fel: Isten és Szent Miklós tisz
teletére, a testvérek hasznára és a gyónók üdvére a gyónásról 
rövid értekezést állítottam össze az egyes dolgokra, melyek 
a gyónással kapcsolatban szükségesek és előfordulnak, meg
határozott címek alatt rámutatva, hogy az olvasó azt, amit 
keres, könnyebben megtalálhassa.“61

A bevezető szavaiból világos, hogy a szerző valamilyen 
szerzetesi közösségnek szánta a müvét, mint Pfeiffer írja: 
„Abból, hogy a szerző ,a testvérek hasznára* írja müvét, vilá
gos, hogy egy egyházi kollégium, papi testület számára ír, még
pedig oly testület számára, amely a gyóntatással rendszeresen

58 Münchener Handschriftencatalog: Cím. 4782. a.
57 Mandonnet O. P. i. m. 262. 1.
58Lindeboom: i. m. 161. 1.
69 B. Hauréau: Notices et extraits III. 225. 1. Historie litter, de la 

France XXX. 411. 1.
80 V. ö. 39. jegyzetünkkel. Egyébként Mandonnet-en kivül Magyar- 

országi Pált tartja szerzőnek A. Teetaert is „La confession aux laiques“ 
című munkájában: „Cette dernière opinion serait la plus vraisemblable, 
parce que le texte entlèr trachit l’état religieux de l’auteur.“ Paris, 
1926. 352. 1.

81 „Quoniam circa confexiones pericula sunt animarum et difficul- 
tates quadroque emergunt, ideo ad honorem dei (így!) beati nicolay 
(igy!) et ad fratrum utilitatem ac confitentium salutem tractum brevem 
de confexione compilari sub certis titulis singula que circa confecionem 
requiruntur et incidunt concludentes ut facilius lector que velit valeat 
invenire. . . “ Bibi. Cassinesis: 191. b. Pfeiffer Miklós fordítása: Űj Élet. 
1939. 115. 1.
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és intézményesen foglalkozik és amelyhez a nevezett Szent 
Miklós-templom tartozik.“62

Magából a kéziratból tehát nehéz lenne Magyarországi 
Pálra gondolni, mint szerzőre, azonban a külső bizonyítékok 
ereje eloszlatja a kételyt és maradéktalanul elfogadhatóvá 
teszi a tudományos kutatások eredményét, hogy az első magyar 
dominikánus tartományfönök volt a könyv írója.

Azok számára, akik a „presbyter Sancti Nicolai“ titulus
ból egyedül szeretnék a szerző kilétét leleplezni, a legnagyobb 
nehézséget éppen a jelzett titulus okozza, ök minden áron 
magyarázatot keresnek a „Sancti Nicolai“ egyház jelölésére 
és azzal igyekeznek megoldani a nehézséget, hogy apátságo
kat, székes káptalanokat keresnek, amelyek Szent Miklós tisz
teletére alakultak. így  egyesek a passaui egyházmegyében 
lévő Ágoston-rendi kanonokok monostorára gondoltak,63 ahol 
Pál mester vagy mint a világi papság soraiban élő jogtudós, 
vagy mint szerzetes, az említett rend tagja írta volna a Summa 
de penitentiát.64 Ezeket a feltevéseket azonban magából a szö
vegből nem sikerült meggyőzővé tenniök, mert a szöveg belső 
bizonyítékai erre nem adnak elegendő alapot.

S amíg az ellenkező véleményt hangoztatóknál a nehéz
séget a „presbyter Sancti Nicolai“ titulus okozza, addig Pál 
szerzőségének ez a leghatásosabb és döntő bizonyítéka. A do
minikánus rend történetének legelső forrásai bőséges adattárat 
nyújtanak arra, hogy a Szent Miklós templom papjának kilétét 
feltárjuk. Tudni kell, hogy Szent Domonkos első bolognai 
letelepedését a Szent Miklós templom papjai között szervezte 
meg. S a középkor szokása szerint a hivatalos leveleket, okira
tokat, bullákat az újonnan alakult rendeknél ahhoz a templom
hoz címezték, amely körül a szerzetesek egybetömörültek. Sok 
analógiát lehetne erre felsorolni, de elég, ha csak a domini
kánus rend történetét nézzük. III. Honórius pápa bullát inté
zett a toulouse-i dominikánusokhoz 1216-ban és mivel az itteni 
templom Szent Román tiszteletére volt szentelve és a testvérek 
ott működtek, a következő felirattal küldi levelét: „Dominico, 
priori sancti Romani tolosani. A következő 1217. év január
jában pedig így ír: „fratribus sancti Romani, predicatoribus 
in partibus tolosanis.“65

e*U. о.
6S Schmoll: i. m. 247. 1.
84Schulte: i. m. 531. 1.
es M. H. Laurent: Monumenta historica S. P. N. Dominici. I. História 

diplomatica S. Dominici. Paris, 1933. 84., 90. 1.
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De a kérdéses bolognai Szent Miklós templom dominiká
nusainak történetében is van elegendő példa arra, hogy a temp
lomok titulusai szerint címezték a szerzeteseknek szánt leve
leket és okiratokat. III. Honorius 1220 március 24-én örömét 
fejezi ki a bolognai szenátus tagjainak és a lakosságnak 
afölött, hogy jóindulattal vannak a dominikánusok irányában, 
akiket „dilectis filios fratres ordinis Predicatorum sancti Nico
lai bononiensis“ nevez.66 S hogy nemcsak a renden kívülállók
nál volt szokásban a templom titulusának használata, hanem 
maguk a testvérek is használták, bizonyítja egy adás-vételi 
szerződés 1220 július 22-éröl, amelyet a Szent Miklós templom 
dominikánussá lett régebbi rectora adott át Rudolf testvérnek, 
az akkori rectornak: „vendo ac trado vobis fratri Rudolf о 
presbytero ecclesie sancti Nicholai de ordine Predicatorum, 
recipienti, ad honorem Dei et predicte ecclesie et totius con- 
ventus prefate ecclesie.“67 Ennél is sokkalta többet mond, sőt 
nemcsak azt teszi kétségtelenné, hogy Pál mester dominikánus 
volt, hanem azt is, hogy azonos Magyarországi Pállal, a 
magyar rendtartomány első főnökével, egy adás-vételi szerző
dés hitelesített okirata, amelyben 1221 január 13-án a korábban 
megvett területek kifizetését intézték el a testvérek. Az okirat
ban a következőket olvashatjuk: „Domino Paulo prioré atque 
rectore collegii sive universitatis ecclesie beati Nicholai de 
braida de ordine Predicatorum.“ A vége felé pedig: „Actum 
in claustro et capitulo ecclesie beati Nicolai iuxta ipsam eccle- 
siam.“

Hogy Pál mester azonos Magyarországi Pállal, az két
ségtelenül kiderül a jelzett szerződésből és csak erősödik a 
bizonyosság, ha tudomásul vesszük, hogy Pál mester csak 
1221 május 30-án, pünkösdkor kapta Szent Domonkostól 
a megbizatást, hogy Magyarországon is megszervezze az új 
szerzetet.68 69

68 Laurent: i. m. 149. 1.
«’ U. o.: 134. 1.
eeMandonnet O. P.: i. m. 259. 1. Pál mester magyarságát — szerény 

nézetem szerint — bizonyítják a kritikai szövegben előforduló betűelírá- 
sok is, amelyek a magyar nyelv sajátságaiból fakadnak. A kemény és 
heheztes mássalhangzókat mint CH, K, H, sűrűn és következetesen elcse
réli gyengékre: Chrysostomus helyett mindig Grisostomust (Bibi. Cas. 
202. a., 206. 2., 210 b., stb.), Hieronimus helyett Jeronimust (213. b., 215. 
a.), Colossenses helyett Golossensest (199. a—b.) használ. De kerüli a 
magyar nyelv sajátsága szerint a mássalhangzó torlódást is. Pl. Nahman 
helyett Nahamant ír (204. a.). Hozzáértő nyelvészek bizonyára még 
több magyaros mellékízt is észrevennének!
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A „presbyter Sancti Nicolai“ titulus titka tehát egyedül 
azzal oldható meg, hogy elfogadjuk a szerző dominikánus 
mivoltát. Ebben csak megerősít bennünket sok más kézirat fel
irata, melyek nem hozzák ugyan a Szent Miklós templom nevét, 
de a dominikánusoknál szokásos megszólításokat alkalmaz
zák. Weisweiler által feldolgozott kódex szétszórt személy 
jelöléseiből aztán egyre jobban kialakul az egyetlen lehetséges 
tétel: Pál mester, a Szent Miklós templom presbitere, jogtudós, 
szerzetes, prédikátor, perjel, testvér nem más, mint Magyar- 
országi Pál dominikánus szerzetes, a bolognai egyetem kánon
jogi tanszékének tanára!

A casinói bencések kiadásában megjelent eredeti kódex - 
szövegben említett „prior mester, Magister Dominicus“70 tehát 
a szent Rendalapító, Szent Domonkos, akinek az irányítására 
írta müvét a szerző.

Hogy a rendalapító felhasználta Pál mester jogi tudását 
és a városi tanács, valamint az egyetem tanácsa előtt szerzett 
tekintélyét az életnek induló rend érdekében, arra több példát 
láttunk.71 Nyugodtan feltehetjük tehát, hogy éppen mestere 
megbízásából írta ezt a munkáját is. A szöveg fogalomalkotá
sánál látszik, hogy hol a jogtudós felkészültsége, hol a lélek 
tani törvények alapos ismerete vezette tollát. Az első Pál mes
ter rendszerező szellemére vall, a másikban része van Szent 
Domonkos hatásának is. Ezt nemcsak a kifejezett felemlítésböl 
állapíthatjuk meg, hanem abból a fejezetből is, amelyben ez a 
felemlítés történik.

A bármiféle vétkek meggyónásának módjáról írt fejezetben 
ugyanis egy a többitől egészen elütő, szelíd hang, megértést 
mutató szándék csendül meg. Nem mintha a többi fejezetekben 
rideg lenne, de itt az igazságosság elvének kemény hangoz
tatása helyett inkább az irgalmasság lép előtérbe. S a lelki- 
pásztor aggodalma sugalmazta ezeket a sorokat: „viderit saeer- 
dos animos conversorum, contritionem confitentis, dolorem 
ingemiscentis. . .  et debet secundum hoc mitiorem penitentiam 
indicare. . . “ A lelki él et ismerőjére vall ugyancsak ebben a 
fejezetben az az ajánlás is, hogy az egyes bűnökért a nekik 
megfelelő ellentétes erények gyakorlását kell elégtételül ki
szabni a gyónóra.72 Ez Szent Domonkos hatása!

Ez a fejezet egészen aszketikus színezetű és ebben szere-

70 Bibi. Cassinensis: 197. 1.
71V. ö. 21. sz. jegyzetünkkel.
71U. o.
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pel Szent Domonkos neve, amelynek a megemlítéséből a mon- 
tecassinói bencések arra következtetnek, hogy a könyv meg
írásakor Domonkos volt a Szent Miklós kolostor perjele.73

Hogy a könyvet szerzője közös életet élő szerzeteseknek 
szánta, az nemcsak a mü előszavából világlik ki,74 hanem sok 
részletből, amelyek félreérthetetlenül bizonyítják, hogy Pál 
mester maga is szerzetes volt, mert különben nem ismerhette 
volna a kolostorok belső életét annyira, amennyire ezt éles 
megfigyelöképességet tanúsító leírásai mutatják. Ismeri a 
közösségben élők fogyatékosságait és szinte szentágostoni 
tömörséggel veszi őket sorra müvében.75 76 Mint írja, 12 vissza
élés akadályozza a szerzetesi közösség zavartalan életét. Fel
sorolásuk után a gyóntatónak kötelességévé teszi, hogy a szer
zeteseket is kérdezni kell vétkeik felöl.

Szerzetesi mivoltáról beszél a következő, „Quis peceata 
dimittat et per quem dimittantur mortalia sive venialia pec
eata?“ című fejezet is. A bünbocsátási lehetőségek felsorolá
sánál ugyanis megemlíti a szerzetesi közösségbe tömörült 
papok számára tartott nyilvános vádkáptalanokat, amelyeken 
a tökéletességre törekvő lelkek az alázatosság erényének gya 
korlására önmagukat nyilvánosan és önként vádolják a szer
zetesi regulák ellen elkövetett hibáikról vagy néha bocsánatos 
bűneikről is. Az itt kapott elégtétel vagy imádságok elvég
zésében vagy testi fenyítésben áll (disciplina) és Pál mester 
tanítása szerint eltörli a bocsánatos bűnöket.78 A bünbocsánat- 
nak ez a módja csak a szerzetesekre vonatkozik, ámbár — 
mint Pál mester megjegyzi — az Egyház kánonjaiban semmi 
nyoma sincs ennek a szokásnak. Mivel azonban általános szo
kássá vált és az egész Egyházban gyakorolják, úgy dönt, hogy 
meg kell tartani.77

Egyházias felfogását különben sűrűn hangoztatja. 
A XVIII. fejezetben a IV. lateráni zsinat által helytelenített

» t

7S „Ex his verbis patet tunc temporis Magistrum Dominicum Prio
réin fuisse monasterii S. Nicolai de quo agitur in praefatione Tractus.“ 
U. o. 197. a. oldal a. jegyzet.

74 Bibi. Cassinensis: 191. b.
75 „Prelatus negligens, discipulus inobediens, iuvenis otiosus, senes 

obstinatus, monachus curialis, monachus causidicus seu eanonicus regulá
ris, habitus preciosus, cibus exquisitus, rumor in claustro, Hs in capitulo, 
dissolutio in choro, irreverentia iuxta altare.“ U. o.

76 Bibi. Cassinensis: 196. b.
77 „Item per disciplinam capituli quoad religiosos séd hoc in iure 

non iveni séd generaliter ecclesia sic observât et sic credo esse obser-
vandum.“ U. о.
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és elítélt redemptiók,78 de még inkább a korábbi bűnbánati 
kézikönyvekben visszaélésszerűen alkalmazott compositiók 
ügyét veszi vizsgálat alá és igyekszik arra a kérdésre felelni, 
hogy mi az értéke azoknak a bünbocsánatoknak, amelyeket 
templomok alapításával, hidak építésével vagy ünnepek ren
dezésével szoktak kapni. Felsorolja a kórházakban szolgálatot 
teljesítő szerzetesek és a templomos lovagok érdemeit, hogy 
vájjon azok az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásával 
nyerhetnek-e bünbocsánatot. Az Egyház álláspontját tartja, 
s bár felsorolja az összes véleményeket, csak azoknál fogadja 
el a bünbocsánatot, akik őszinte lélekkel igyekeznek az igazi 
töredelemre és egész szívükkel vallják az Egyház bűnbocsátó 
hatalmát. Ily esetekben az ideigtartó büntetéseket az Egyház 
lelkikincstárának felhasználásával lehetségesnek tartja. S akik 
ezzel az egyházi tanítással szembe mernek helyezkedni, azok 
a kulcs-hatalom ellen beszélnek, pedig ettől óvakodnia kell 
mindenkinek és hinni azt, amit az Egyház igaznak hisz és 
mond, igazságosnak ítélni azt, amit az Egyház cselekszik.79

Nagyon hamar szembeötlik a szerző jogászmivolta is, 
különösen a montecassinói kéziratgyüjtemény példányában, 
mert sűrűn találkozunk apró utalással a kánonjogra, mint 
„iure non inveni“,80 vagy „ex canone ecclesia constat“81 stb., 
de leginkább a lateráni zsinatok dekrétumszámainak gyakori 
alkalmazásával. Csak vérbeli jogász képes a legapróbb parag
rafusokat is nemcsak szemelött tartani, hanem a szövegképbe 
megszámozva beleilleszteni. A casinói bencések kiadványa 
tele van tűzdelve ilyen dekrétumszámokkal. Hasonlóképpen 
Duelliusé is. Weisweiler véleménye szerint az a feltevés, hogy 
a Summa de Penitentia Paulus Hungarus O. P. munkája, 
nagyon megállja a helyét, ha a jogtudósra gondolunk, mert 
olyan sok dekrétum utalás fordul elő a könyvben.82 Tehát 
amennyiben a feltevést elfogadhatónak tartja Magyarországi 
Pál mester szerzőségéről, ez nála főként Pál jogászmivoltának 
köszönhető.

78Zettinger: i. m. 118. 1.
”  „ ... illis prosunt, qui catholica utuntur simplicitate credentes 

ilium simpliciter ас pure: quodcumque solveris e tc ... alioquin nisi dicere- 
mus, quod valerent, remissiones iste iam disputaremus contra claves 
ecclesie, quod absit. Debemus enim verum esse credere, quod dicit ecclesia 
et iustum esse, quod facit.“ Bibi. Casinensis: 198. a—b.

80 U. o.: 196. b.
81Duellius: i. m.: 68. 1.
8t Weisweiler: i. m. 259. 1.
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Mandonnet meglátása szerint Pál mester munkája való
jában egy nagyobbszabású kánonjogi-pásztorális gyűjtemény 
első része. A bolognai dominikánus kánonjogászok kétség
kívül rövid tíz év alatt alkották a XIII. században oly nagy 
szerepet játszó új típusú, a IV. lateráni zsinat szellemében 
átrendezett penitenciálékat, amelyek arra voltak hivatva, hogy 
a rendalapításban tevékenyen is résztvevő, vagy azt erősítő 
négy nagyobb nemzet dominikánusai szétvigyék népük papjai
hoz, mint azt II. Honorius pápa tervezte.83

Hogy Pál mester a pápa szándékát magáévá tette, az 
magából a szövegből is bizonyítható, mert a „De interrogate - 
nibus a sacerdote faciendis“ feliratú fejezet után megígéri, 
hogy ha egyszer több ideje lesz, akkor bővebben is írni fog 
a főbűnökről, de egyelőre elégnek tartja a közölteket arra, 
hogy a gyóntató pap beszámoljon majd róluk a bűnbánónak 
és kérdéseket tegyen fel neki.84

Pál mester Summa de penitentia-ja legjobban a gyóntató 
kérdéseit hangsúlyozza, amelyeket gyónás közben a hivökhöz 
kell intéznie, ha teljes képet akar szerezni lelkiállapotukról.85 
A korábbi penitenciáléktól azonban nemcsak az egyes kirótt 
elégtételek elsorolásának mellőzésével tér el, hanem a kérdezés 
módszereiben is változásokat hoz. A régebbi bűnbánati kézi
könyvek azzal könnyítették meg a gyóntató munkáját, hogy 
az egyes bűnökre lajstromszerüen felsorolták a „redemptió- 
kat“,86 vagy mint Murarik nevezi: a „lélekváltságokat“.87 Segít
ségükkel a gyónás után ítélkező pap egyszerűen kimondotta 
a meghatározott bűnökre az előre megszabott elégtételt.

Mélyreható ellentét tehát a kérdezési módszerben nyilvá
nul meg a korábbi penitenciálék és Pál mester Summája között. 
A régebbiek között Burchardus „Corrector et medicus“ című 
munkája volt a típus.88 Burchardus módszere egyenesen meg
fogalmazott kérdéseken alapult, amelyeket az akkori egyházi 
fegyelem alakított ki, úgyannyira, hogy a gyónónak elég volt

88 Mandonnet О P. i. m. 257. 1. „Cum iidem fratres animarum inton- 
dentes profectibus diseretos et cautos d ir ig a n t sa c e rd o te s  per quos salutare 
potest consilium preberi et remedium adhiberi.“ Ligiez: i. m. 162. 1. Man
donnet O. P.: i. m. 264. 1.

84 „ ... in fine tarnen huius litus tractus si potero et tempus habuero, 
tractabo et istis . . .  ad hoc tantum ut sciat sacerdos. . . “ Bibi. Cassinensis: 
195. a—b.

“ Bibi. Cassinensis: 195. a—b.
88 Zettinger : i. m. 118. 1.
87 Murarik A.: A lélekváltság. Regnum, 1937. 161. 1.
88Wasserschieben: i. m. 32. 1.

Regnum. 19
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„igennel“ vagy „nemmel“ felelni, hogy a gyóntató máris tudja, 
hányadik paragrafusban szereplő elégtétel van kiszabva a val- 
lomástevöre. Pál módszere nem ennyire mechanikus, de szóhoz 
engedte jutni a lelket, ő  csak akkor tanácsolja a „discretus et 
cautus sacerdos“-nak a kérdezést, ha erős kételye támadna a 
gyónó vallomásának teljessége felöl és mint ítélöbíró mégis 
tájékozódni akar lelkibeállítottságáról vagy a bűn körülmé
nyeiről, hogy azok szerint enyhítse vagy súlyosbítsa ítéletét.88 89 
Burchardus kérdéseiben benne van korának erkölcsi szelleme 
és annyira konkrét, hogy a germán szellemtörténet forrásként 
használja.90 Pál mester müve ezzel szemben általános, elvi 
elgondolások gyűjteménye, amelyet a gyóntatok csak úgy tud
tak hasznosítani, ha a körülményekből adódó követelmények
nek megfelelően átalakították.

A két irány különbségeit példákkal lehet a legjobban szem
léltetni. Burchardus módszerében többek között ilyen kérdések 
szerepelnek: „Hiszed-e, amit az együgyü nép hiedelme az ör
döggel szövetkezett asszonyok létezéséről tart és hogy azok 
bizonyos éjjeleken meghatározott állatokon lovagolnak? 
Hiszed-e, hogy vannak asszonyok, akik az emberek érzületét 
gyűlöletből szeretetté, szeretetböl gyülöleletté tudják változtatni 
titkos erőkkel?“91 A kérdések tehát függetlenek voltak a gyó
nók bünvallomásától és szinte hitvallássá alakította őket a 
gyóntatószéknek adott igenlő-vagy tagadó felelet.

Pál mester nagyon óvatos a kérdések tanácsolásánál, 
különösen a gondolati és kifejezetten szellemi bűnöknél, mint 
a gőg, büszkeség. Tanácsolja, hogy a gyóntató ezek felöl kér
dezésekbe ereszkedjék, mert az átlag ember a gondolati vét
keket nem is tartja nagyon számon.92 De nemcsak tanáccsal 
szolgál, hanem elsorol jónéhány példát a főbűnök közül, hogy 
a kérdezéseket hogyan kell lefolytatni. „Voltál-e gőgös? 
Hogyan? Mi módon? Milyen esetekben? Ki ellen? Hányszor? 
Meddig?“ így kell feladni a kérdéseket és nem szabad a gyón- 
tatónak a módokat előre meghatározni, hanem adjon szabad
ságot a gyónónak a bűn és kölülményeinek meghatározásá
ban.93 Különösen a főbűnök felöl kérdezősködjék a gyóntató, 
mert ezekből a vétkekből ered a többi bűn és ha ezeknek a

88 Bibi. Cassinensis: 195. a—b.
80 Schnürer : i. m. II. 158. 1.
81Migne: Corrector et medicus. 140. col. 961. 1.
88 Bibi. Cassinensis: i. m. 195. 1.
88 „Non tarnen ipse sacerdos determinet qualitatem modos et alia

quae predixit, séd sic sub involucro interroget.“ U. o.
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hatását észreveszi, akkor már könnyen tiszta képet alkothat 
magának a vallomástévö lelkiállapotáról.

Azt is fontosnak tartja, hogy necsak a bűnök felöl, hanem 
a gyakrabban fellépő kísértések felöl is kérdezzük ki a gyónót, 
hogyan szokott rátörni a kísértés és hogyan igyekszik annak 
ellenállni, mert a feleletekből sokszor kerülnek világosságra 
olyan vétkek is, amelyeket a gyónó rejtegetni akart és elhall
gatott. De nemcsak az egyszerű híveket kell kikérdezni lelki- 
állapotuk felöl, hanem a papokat és szerzeteseket is, azt is, 
hogy honnét származik, hol nevelkedett, hol tanult vagy hol 
tartózkodott huzamosabban, milyen rendben tette le a foga
dalmakat, sőt még hazájának szokásai felöl is.94

Pál mester módszerében tehát nagyon eltér a szokásos 
bűnbánati könyvek szinte mechanikusnak nevezhető metódu
sától és igen megközelíti a magasabb lelkiségre törekvők lelki
vezetésének irányát, amennyiben nem elégszik meg egyszerűen 
a bűn megállapításával, hanem annak a gyökereit is keresi, 
hogy az orvosság, amelyet alkalmaznia kell, annál hatásosabb 
legyen. De fejlődést jelent ez az új módszer a korábbi egyházi 
gyakorlattal szemben is. Az egyházi fegyelem előre meghatá
rozott, egyes bűnökre kiszabott sanctiói jobban illettek a 
középkori gondolkozásra jellemző „sententia lata“ elvéhez, 
vagyis hogy a gyóntató csak hirdesse ki a gyónónak: melyik 
bűnre mekkora büntetés van megállapítva. Pál módszere a 
„sententia ferenda“ gondolatát érvényesíti, vagyis a gyóntató 
pap ítéletétől teszi függővé az ítéletet és az elégtételt.95

A Summa de penitentia módszertanilag is új utakra tér 
a bűnbánati könyvek irodalmában. Skolasztikus gondolatiejté
sének kiindulásánál történelmi alapon rendszerezi a gyónás 
elrendelését, hogy a gyóntató teljes képet szerezhessen a bűn- 
bánat szentségéről vallott nézetekről a fejlődés sorrendjében.

Első forrása mindig a Szentírás és szenthagyomány 
s csak azután merít a szentatyák írásaiból. Ezek közül külö
nösen is kedveli és sűrűn citálja, sokszor egész fejezeten át 
Szent Ágostont. Mikor pl. a gyóntató kötelességéről ír a gyónó
val szemben, a fejezet végén a következőket mondja: „Нес 
(így!) omnia sunt verba augustini (így!) in predicto capitulo 
de penit. dis. VI. cap. I.“96 Különösen a kegyelmiélet tárgya
lásánál alkalmazza Szent Ágoston írásait, ami annál érthetőbb, 
hiszn Szent Domonkos, a „predicator gratiae“ is sokat átvett

MU. o.: 195. a.
85 Wasserschieben: i. m. 19. 1.
MBibl. Cassinensis: 196. b.

19*
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Ágostontól, a „doctor gratiae“-töl és Pál mester hűséges tanít
ványa volt Szent Domonkosnak, akire könyvében hivat 
kozik is.97

A többi egyházatyák közül Nagy Szent Gergely és Chry- 
sostomus nevével találkozunk leggyakrabban, bár Szent Jero
most sem mellőzi.

A Szentírás és hagyomány után észelvi fejtegetésekbe is 
belebocsátkozik és igyekszik a meggyőzés erejével vizsgálni 
a feltárt igazságokat. Különösen könyve utolsó fejezetében az 
erénytanban alkalmazza ezt és ilyenkor mindig a megfelelő 
erény név-analízisével vezeti be elgondolásait. A religió eré
nyét pl. így vezeti be: „Quid sit religio? Religio est virtus 
quedam superioris vitae. Unde et religio dicitur a religo, 
religas, quia hac virtute religatur divino cultui.“98 A Schola
stika módszerével aztán élesen elhatárolt definíciókat ad. 
Fogalomalkotása mindig a teljesség érzetét kelti és hogy 
eléggé alátámassza azt, a divisiókat is sorra veszi, hogy a 
logika elemeivel is igazolja állításait. Egyéni meggyőződését 
is kifejezi ott, ahol nem tartja megfelelőnek egyesek állítását.09

Szívesen alkalmazza a szerző müvében a verses formát is 
ott, ahol az emlékezőtehetség erejével kell majd a gyóntató- 
nak önmagán segíteni az egyes bűnök vagy körülmények kér
dezésénél. Mivel a körülményeket a vétkek beszámíthatósá- 
gánál nagyon fontosnak veszi, könnyebb fejbentarthatóság 
kedvéért versbe szedi őket:

Quantum, quale scelus, etasque scientia sexus,
Conditio, tempus, locus ista modumque notabis,
Quilibet observans anime medicamina dando,
Quantum an sit enorme vel mediocrie.
Extravis titulo inquisitionis
Quale scelus an sit occultum vel manifestum.

Más formában is megismétli a gyónásban kikérdezendő 
körülményeket:

Hec quid, ubi, quare, quantum, quis, quomodo, quando,
Audito quotiens hec VIII. vocet respiciens.
Quilibet observet anime medicamina sumens,
Quare, quid, locum, quantum, quis, quomodo, quando.

Szinte költői szépségű a luxuriának kifejtésében. Szent 
Ágoston rövid, keményveretü stílusával sorolja fel, hogy

97 „Dicit prior noster magister Dominicus, quod sacerdos debet con 
siderari modum regionis unde est confitens oriundus. . . “ U. o. 197. a.

98Ü. o.: 211. b.
99 Ü. o.: 198. b.
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mennyi rossz származik ebből a bűnből. Rövid kétszavas meg
határozások, amelyeknek az ereje a cotradictiók alkalmazásá
val egyre nő: „Luxuria hec est. Languor incolumis. Grata 
caribdis. Pondus leve. Insatiata fames. Sacies esuriens. Ebria 
sitis. Tristities leta. Dulce malum. Mala dulcedo. Quies egra. 
Labor gratus. Репа levis. Lues delitiosa. Nox lucida. Lux 
tenebrosa. Mors vivens. Vita moriens .. .“1U0

Klasszikus szépségüek az erények meghatározásai. Rö
vidségük és tömörségük egyáltalán nincs az érthetőség rová
sára. Példának elég a szeretet meghatározását szemvigyre 
venni: „Quid sit caritas? Caritas est virtus, qua ad Deum dili- 
gendum et proximum movemur. Deum supra nos, proximum 
iuxta nos.“100 101

Ugyanilyen nyelvezettel ír müve vége felé arról, hogy 
milyen legyen a gyónás:

Sit simplex, humilis, lacrimabilis, confexio púra fidelis,
Vera, frequens, nuda, discreta, libens, vereeunda.
Integra, secreta, lacrimabilis, accelerata.
Fortis et accusans et sat parcere parafa.102

Magyarországi Pál munkája a középkori egyházi fegye
lem fontos irányítóeszköze volt. Nagy elterjedtségét bizonyítja 
a fennmaradt 50 kéziratos példány. Hogy annyira ismertté 
lett egész Európában, azt a dominikánus rend egységesítő 
törekvéseinek köszönhetjük. Az új rendben ugyanis már kez
dettől fogva megvolt a szándék, hogy a belső, szerzetesi élet 
egységével párhuzamosan megteremtsék a külső, istentiszte
leti és lelkipásztorkodási ténykedések egységét is. így töreked
tek már a kezdet kezdetén, hogy egyforma liturgiát használ
janak az egész világon103 s bár a gyóntatás követelményei nem 
merevedhettek meg egy megkötött formában, az egyöntetűség 
minden bizonnyal szándéka volt a rend vezetőinek. Bár a 
Summa szövegének kötelezővé tételéről írásbeli adatunk nincs, 
a nagy elterjedtség azt mutatja, hogy megszervezett másolási 
mozgalmak vitték szét egész Európába.

Magyarországi Pál halálának hétszázados fordulóján 
kötelességünk lenne ezt a magyar szellem-termelte kultúrkin- 
cset kritikai kiadásban is megjelentetni!

100 Bibi. Cassinensis: 193. b. U. o.: 193. a., 207. a., Migne P. L. 210. 1.
101 U. o.: 212. a.
102 U. o.: 214. b.
100 Rousseau : De ecclesiastico officio fratrum Praedicatorum secun

dum ordinationem mag. Humberti de Romanis. Romáé, 1927. 15. 1.



Fischer Endre :

25 év a pannóniai ókeresztény kuta
tások történetéből.

Minden áttekintés, mely valamely tudományszak tör
ténetét vagy csak egy periódusát szándékozik felölelni, 
határpontokat keres, melyek körül és között a kutatások 
akár intenzitás, akár a követett módszerek változása vagy az 
elért eredmények tekintetében haladást — esetleg visszaesést — 
mutatnak. A pannóniai ókereszténység kutatásában az utolsó 
25 év nemcsak szám, hanem eredmény tekintetében is önálló, 
jelentős periódust jelent. E korszak kezdetén egy idegen 
tudós, a francia Zeiller műve áll,1 mely akkor — 1918-ban — 
valóban alapvető fontosságú volt a dunai országok, így 
Pannónia ókereszténységének a megítélése tekintetében is. 
l)e  míg Zeiller könyvében — Pannónia ókeresztény emlékei
nek nemismerése következtében — nem mutatkozhatott meg 
hazánk legrégibb keresztény jellegének a szomszédos terü
letekétől részben eltérő, részben azoknál fontosabb szerepe 
az egyetemes egyháztörténet szemszögéből — addig e 
negyedszázados periódus végén nagyjelentőségű, magyar 
tudósok tollából eredő kiadványok tesznek bizonyságot 
Pannónia őskereszténységének az egyetemes egyház törté
netében betöltött sajátos s egyben kimagasló jelentőségéről, 
valamint az utolsó 25 év eredményekben gazdag kutató 
munkájáról.

A pannóniai ókereszténység történetének kezdetei 1918 
előtt is komolyan érdekelték a tudományt, s az irodalmi jel
legű források (egyházatyák, zsinati határozatok) feldolgo
zása mellett, a régészet is tevékeny munkát végzett e téren. 
Anélkül, hogy ezekkel a régebbi kutatásokkal most foglal
koznánk, meg kell állapítani, hogy az itt tárgyalt periódus 
kezdetéig csak a Dunántúl déli részén sikerült teljes bizo
nyossággal megállapítani keresztény lakosság és kultúra

1 Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’em
pire romain Paris, 1918. (Bibliotèque des écoles françaises d’Athènes et 
de Kome fascicule 112.)
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jelenlétét,2 viszont a Balaton-vonaltól északra elterülő vidé
ken, csak olyan szórványosan fordultak elő ókeresztény em
lékek, hogy a kereszténység elterjedését Pannónia északi 
részein tárgyi bizonyítékok híján, legfeljebb feltételezni 
lehetett, de megállapítani nem.3 Űj, meggyőző emlékek fel
tárására volt szükség, hogy a sokáig tartó bizonytalanságot 
és kétkedést a biztos megállapítások váltsák fel.

A világháború befejezését követő éveknek ókeresztény
kutatások szempontjából első fontos eseménye Kuzsmszky 
Bálint egyetemi tanárnak, a Fővárosi Múzeum néhai nagy
érdemű vezetőjének a Balaton környékén feltárt emlékeket 
ismertető munkája volt.4 A Kuzsinszkytól ismertetett fenék
pusztai (Mogentiana? vagy Valcum?) emlékek, mint azt a 
későbbi kutatások világossá tették, rendkívül értékes 
ókeresztény leletanyagot jelentenek; így a felásott romok 
egyikét keresztény bazilikának ismerte fel a későbbi kuta
tás, Kuzsinszky müvének megjelenése után pedig Csák 
Árpád ugyanott még egy kisebb épületet tárt fel.5 A pannó- 
niai ókeresztény emlékek megismerése terén a következő 
jelentős lépést a pécsi (Sopianae) ókeresztény cella trichera 
feltárása jelentette 1922-ben, mely hasonlóan a fenéid na
gyobb bazilikához, a Kr. u. IV. század második felében kelet 
kezeit. Ugyanakkor Szőnyi több ókeresztény sírkamra jelen
létét is megállapította.6

A pécsi ásatásokkal egyidejűleg újra megindultak az 
ásatások Dunapentelén (Intercisa) és Oroszlán Zoltán a te
mető feltárása közben annak közepén egy nagyobb kőépület 
maradványát találta, mely apsissal zárult, s amely minden 
valószínűség szerint — az analógiák egész sora erre vall — 
ókeresztény temetői templom lehetett.7 Paulovics István,

* A világháborút megelőző * idők tudományos irodalmából v. ö. 
Kuzsinszky B.: Pannónia és Dácia. A Magyar Nemzet története. (Szerk. 
Szilágyi Sándor.) Bp. 1895. I. k. CCXLVII—CCLII. 11.; Balics Lajos: 
A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepe
déséig. Budapest. 1901.

*V. ö. Salamon F.: A rómaiság elenyészte Pannóniában s különö
sen Aquincum környékén. Századok. XV. 1881. 649. 1.

4 Kuzsinszky B.: A Balaton környékének archeológiája. 1920.
5V. ö. Nagy Lajos: Pannónia Sacra. Szent István Emlékkönvv. I. 

1938. 78., 123—124. 1.
6 Szőnyi 0.: Ásatások a pécsi székesegyház környékén. Az Orsz. 

Magy. Rég. Társ. Évkönyve II. (1923—26.) 172. sk. 1.
’ Oroszlán Z. : A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának ásatása 

Dunapentelén 1922 július havában. (Előzetes jelentés.) Arch. Ért. XXXIX. 
1920—22. 93—96. 1.
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aki Oroszlán ásatásait tovább folytatta, Intercisa jelentősé 
gét később értékes kiadványban ismertette meg.8

A külföldön is szorgalmasan folyó, gyakran minket is 
közelről érdeklő provinciális kutatások,9 valamint a hazai 
kutatásoknak az egyetemes ókor-tudománnyal fennálló kap
csolatainak a megvilágítása szükségessé tették, hogy a ma
gyar kutatók a külfölddel is megismertessék a pannóniai 
rómaiság sorsát és az itt talált emlékeknek egyéb rómaikori 
emlékekkel megállapítható kapcsolatait. Az előbbi feladatot 
Alföldi András,10 az utóbbit Nagy Lajos vállalta magára.11 
A külföldi kutatások állandó figyelemmel kísérése, a Pannó
nián kívüli római fejlődés szemmeltartása, igen terméke
nyítő hatással volt hazai kutatóink munkájára, .éppen úgy, 
mint a numizmatikának intenzív részvétele.12 A legfontosabb 
terület azonban továbbra is a régészet maradt, mely újabb 
és újabb bizonyítékokat szolgáltatott a kereszténységnek 
Pannónia északi részein való elterjedésére a Kr. u. IV. szá
zadban. A kisárpási ásatások, melyeket Lovas Elemér és 
Paulovics István irányítottak, több késö-vómai sírt tártak 
fel s az itt talált ládaveretek között, Paulovics egy ókeresz
tény ládaveret töredékét tette közzé.13 Jankó László pedig 
a Rómertól ismertetett kisdióspusztai sírkővel foglalkozva való
színűsítette a sír késő-római, keresztény jellegét.14 Ezt követö- 
leg értékes észak-pannóniai leletet ismertetett Nagy Lajos, a 
dunaszekcsöi római aranybetétes poharat, melynek felirata 
az emlék ókeresztény jellegét támasztja alá.15 Ugyanebben 
a tanulmányában nyílt alkalma Nagy Lajosnak arra is, hogy 
a tótvázsonyi bronztábla eredetiségét Mommsen régebbi meg-

8 Paulovics I.: A dunapentelei római telep. (Intercisa) Arch. Hung. 
II. 1927.

•Schober: Die Römerzeit in Österreich. 1923.; Kubitschek: Römer
funde von Eisenstadt. Wien, 1926.

10 Alföldi A.: Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien. 
Bd. 1—2. Berlin, 1924—26. Ungarische Bibliothek Nr. 10—12.

11 Nagy L.: Die römisch-pannonische dekorative Malerei. Röm. Mitt. 
41. 1926. 79—131. 1.

,f Egy keresztény hamisító szerepéről a 320—350. közötti római 
pénzhamisítványok egy csoportján látható kereszt kapcsán Alföldi A. 
emlékezett meg: Numizmatikai Közlöny. XXV. 1926. 40. 1.

Arch. Ért. XLIII. 1929. 202—204. 1.
14 Arch. Ért. XLII. 1928. 207—210. 1. A sír közelében őskeresztény 

temetői kápolna létezését kell feltételezni Nagy Lajos szerint: Pannónia 
Sacra. 85. 1.

,s Nagy L. : A dunaszekcsöi keresztyén-római pohár. Theologiai
Szemle V. 1929. 158—162. 1. V. ö. Arch. Ért. XLV. 1931. 270—271. 1.
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állapításával szemben16 védelmébe vegye.17 Még közelebb 
hozta a krisztianizálódás határát észak felé a tatai ókeresz
tény aranygyűrű megtalálása, mely egy ottani keresztény 
sirból került elő, s melynek ismertetése ugyancsak Nagy 
Lajos érdeme.18 Az ö tanulmányából értesült a nagyközön
ség is 1930-ban a pannoniai rómaiság s így a kereszténység 
első térfoglalásáról hazánk területén.19

A pannóniai kereszténység IV. századi térfoglalásá
nak tisztázását célzó kutatások szempontjából az 1931. év 
tudományos termése fontos állomást jelent. Az aquincumi 
római település helyén mindaddig nem sikerült a keresztény
ség jelenlétét kimutatni, legfeljebb feltételezni.20 Az ókeresz 
tény kutatások terén eddig is nagy tekintélyt szerzett Nagy 
Lajos, aki előbb Kuzsinszky Bálint mellett, majd az ö 
visszavonulása után, mint a főváros aquincumi múzeumának 
igazgatója irányította Budapest római-kori ásatásait, Óbu
dán, a római Aquincum területén, a Kr. u. IV. század 00 as 
éveiben épült lóhere-alakú háromapsisú kápolnát, ú. n. cella tri- 
chorát hozott napfényre, bebizonyítva ezzel Valeria tartomány 
északi vidékének kora-keresztény jellegét.21 Ezzel egyidőben 
egy másik tanulmányban ugyanő méltatta a kisdióspusztai 
temetőkápolna, a kékkúti bazilikák és a bonyhádi bronz 
Krisztus-monogramnak az ókeresztény kutatások szempont
jából mutatkozó jelentőségét.22 Marosi Arnoldnak a duna- 
pentelei ókeresztény emlékeket ismertető lapjai mellett28 
jelentőségre tarthat számot Alföldi András tanulmánya, aki 
a pannóniai ókereszténységnek néhány fontos numizmatikai 
vonatkozású emlékét (így a sziszeki Krisztus-monogrammal

“ Cil. III. 208*
17 Id. Ért. 162. 1. 39. J.
18 Nagy L.: A tatai ókeresztyén aranygyűrű. Arch. Ért. U. f. XLIV. 

1930. 243—246. 1.
18 Nagy L. Magyarország a rómaiak korában. Magyarország Verec- 

kétSl napjainkig. Bp. 1930. I. k. 21. sk., különösen a 47—48. 1.
10 V. ö. Salamon F.: A rómaiság elenyészte Pannóniában s külö

nösen Aquincum vidékén. Századok. XV. 1881. 643—676. 1.
!1 Nagy L. : Az óbudai ókeresztyén cella triehora a Raktár-utcában. 

Az Aquincumi Múzeum kiadványa. Bp. 1931.
“ Nagy L.: Keresztény-római emlékek Magyarország területéről. 

Arch. Ért. U. f. XLV. 1931. 29—42. 1. V. ö. U. a. Atti del III. Congresso 
Internazionale di Archeológia Cristiana. (Studi di antichitá cristiana. 
VIII. Roma, 1934. 293. skk. 1.)

“  Marosi A. (M. A.) : öskeresztény emlékek Dunapenteléről. Szé 
kesfehérvári Szemle. II. 1932. 34—35. 1.



298

ellátott ólompecséteket és a zalaegerszegi Krisztus-mono
grammal ellátott bronzmécsest) ismertette meg a kutatás
sal.24 Pannónia ókereszténységét Balogh Albin ismertette 
meg a nagyközönséggel a Szent István Könyvek közt meg
jelent munkájában.25

A pannóniai régészet kutatása, mely eddig elsősorban 
a fővárosi múzeumok és a Magyar Nemzeti Múzeum kezde
ményezésével és irányításával folyt, ebben az időben új erő
forrásokkal gyarapodott. Alföldi András, miután elfoglalta 
a budapesti egyetemen a régészeti és éremtani tanszéket, 
intézetének kiadványai gyanánt elindította a Dissertationes 
Pannonicae sorozatait, melyek tevékeny részt vállaltak 
hazai régészeti emlékeink feltárása, összegyűjtése és ki
adása terén, előmozdították a hazai régészetnek a külfölddel 
való együttműködését, rendszert vittek az addig szervezett
ségnélküli kutatásokba és szakemberek képzésével gondos
kodtak a jelen és jövő tudományos feladatainak korszerű 
tudományos munkálatairól.26 Közreműködésre vállalkozott 
továbbá a pécsi Pannónia folyóirat és ennek könyvtára, 
a Pannónia Könyvtár is, melyek számos jeles régészeti 
tanulmány közzétételével nagy szolgálatot tettek az egye
temes ókor-tudomány körén belül a pannóniai ókeresztény
ség kutatásának is. így  Ejnar Dyggvenek a pécsi mauzó
leumról írt kiváló tanulmánya,27 Nagy Lajosnak a Szent
endrén (Ulcisia castra) talált keresztény-római ládaveretek - 
kel foglalkozó értekezése28 — mindkettő a Pannónia Könyv
tár kiadványa — nagy gazdagodását jelentették tudomány
águnknak. Másfelől a Dissertationes Pannonicae sorozatá
ban Iványi Dóra hatalmas anyaggyűjtése a pannóniai mécse
seket tette hozzáférhetővé a kutatómunka számára,29 Graf 84

84 Alföldi A. : A pannóniai őskereszténységnek néhány numizma
tikai vonatkozású emléke. Numizmatikai Közlöny. XXX—XXXI. 1931—32 
1— 8 . 1.

25 Balogh Albin: Pannónia őskereszténysége. I. Történeti rész. Bp 
1932. Szent István könyvek. 102.

26 Ld. A Dissertationes Pannonicae első kiadványainak ismerteté
sét Nagy Tibortól: Századok. 1939. 4—6. 196. sk. 1.

27 Ejnar Dyggve: Das Mausoleum in Pécs. Pannónia Könyvtár 3. 
Pécs, 1931.

28 Nagy L.: Keresztény-római ládaveretek Szentendréről. Pannónia 
Könyvtár. 19. Pécs, 1936. V. ö. Pannónia, 1935. 4—6.

28 Iványi D.: A pannóniai mécsesek. Diss. Pann. S. 2. No. 2. 1935 
1—2. kötet.
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András pedig a Pannónia ókori földrajzára vonatkozó kuta
tások áttekintő összefoglalásával végzett hasznos s egyben 
hézagpótló munkát.30 Nem szüneteltek közben az ásatások 
eredményéről beszámoló közlemények sem. Marosi Arnold 
előbb a tácfövenypusztai ásatásokról beszámolva egy na 
gyobb, apsisos épületet, mint ókeresztény bazilikát ismer
tetett,31 majd egy másik cikkében a fejérmegyei ókeresztény 

. emlékeket és a székesfehérvári múzeum Krisztus-mono- 
gramos kövét mutatta be.32 A Nemzeti Múzeum Ószőnyben 
(Brigetio) végzett ásatásainak fontos leletét, a brigetioi 
törvénytáblát, melynek keresztény eredetét bebizonyított- 
nak veszik, Paulovics István tette közzé mintaszerű kiad
ványban.33

A pannóniai kereszténységnek a régészeti anyag tük
rében megállapítható kiterjedtsége, a vallásos élet sok jel
legzetességét eláruló leletek mind nagyobb számban való 
előfordulása, ösztönzésül szolgált azoknak a vizsgálatok
nak, melyek magának a keresztény vallásnak és a vallásos 
életnek különleges pannóniai karakterisztikumának a meg
ismerését célozták. A Regnum I. évfolyamában jelent meg 
az a tanulmány, melyben Nagy Tibor a pannóniai egyház- 
történeti problémák alapos ismeretével vizsgálta meg az 
eusebianus reakció és a pannóniai arianizmus kezdeteit.34 
Az egyetemes egyháztörténet és a pannóniai kereszténység 
kapcsolatai kerültek új megvilágítás alá Nagy Tibor egy 
másik tanulmányában is, melyben az orthodoxia és az eret
nekség kérdéseit boncolgatta a pannóniai őskereszténység
ben, kimutatva az ortodoxia korai jelenléte mellett a gnosz- 
tikus és marcionita eretnekségek propagandáját is.35

Az előbbi évek magyar régészeti kutatásainak ered
ményei a külföld figyelmét is felkeltették, de a kutatás és

“ Graf A.: A Pannónia ókori földrajzára vonatkozó kutatások átte
kintő összefoglalása. Diss. Pann. Ser. I. fasc. 5. 1936.

“ Marosi A.: A tácfövenypusztai ásatás. Székesfehérvári Szemle 
III.—IV. 1934. 60-63. 1.

“ Marosi A.: Fejérmegyei ókeresztény emlékek és a múzeum Krisz 
tus-monogrammos köve. Székesfehérvári Szemle VI. 1935. 105—108. 1.

“ Paulovics I.: A szőnyi törvény tábla. Arch. Hung. XX. Bp. 1936.
“ Nagy T.: Az eusebianus reakció és a pannóniai arianizmus kez

detei. Regnum I. 1936. 32—60. 1.
“ Nagy T.: Orthodoxia és eretnekség a pannóniai őskeresztény

ségben. Történetírás. I. 2. 1937. 113—142. 1.
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a problémák megoldására irányuló kezdeményezés a magyar 
tudományé maradt.36

Az 1938. év, Szent István halálának 900. évfordulója 
hozta meg az alkalmat és lehetőséget, hogy a Magyar Tudo
mányos Akadémia hatalmas kiadványában, a Szent István 
Emlékkönyv lapjain, a pannóniai ókereszténység régészeti 
hagyatékának összefoglalása Nagy Lajos tollából — a tárgy 
jelentőségéhez méltó keretek között — napvilágot lásson.37 , 
Ez a hatalmas tanulmány, mely a Pannónia Sacra címet 
viseli, a pannóniai ókeresztény kutatások mindmáig legna
gyobb és legteljesebb összefoglalása. Nagy Lajos a régebbi 
és újabb kutatások kimerítő ismeretével előbb vidékek sze
rint felsorolja a pannóniai leletanyagot, hogy azután müve 
II. részében az emlékanyag egyházi és művészi jelen
tőségére mutasson rá. A leletanyag részletekre kiterjedő 
felsorolása és elemzése egészen a tartomány északi hatá
ráig világosan szemlélteti a kereszténység elterjedését, tehát 
ami a régebbi kutatók előtt csak lehetőség, vagy való
színűtlennek látszó feltevés volt, itt a tudományos tények 
egész sorával nyert bizonyítást. Világossá válik Nagy 
Lajos fejtegetései nyomán, hogy ez az egész Dunán
túlon megszilárduló kereszténység Észak-Itália (főleg 
Aquileia) felől kapta szellemisége és kultúrája legfoittosabb 
meghatározóit. Az építkezésre, temetkezési szokásokra, fal
festészetre és mozaikra, kőfaragóművészetre és iparművé
szeire kiterjedő megállapításai, valamint az ezekhez csatla
kozó történeti összefoglalás, Pannónia ókeresztény népessé
gének olyan beható kultúrtörténeti portraitját festették 
meg, mely a múlt kutatások méltó lezárását, a jövő tudomá
nyos törekvések megbízható kiindulópontját jelentették.

Szent István éve a nagy összefoglalás mellett fontos 
részletkutatásokat is hozott az ókeresztény kutatások terü
letén. Paulovics István a Műemlékek Országos Bizottsága 
megbízásából a savariai Szent Quirinus-bazilika feltárásá
val a pannóniai keresztény művészet emlékeit jelentősen gazda- 38

38 V. ö. Henri Leclercq: Pannonie a Cabrol-Leclercq-féle Diction 
naire d’archeologie chrétienne et de liturgie XIII. к. 1936. 1046. sk.; 
A Ferrua: Dalla Pannónia a Roma. Storia della fine del IV. secolo (La 
civiltà cattolica 83 (4) 1937. 129—140. 1.)

37 Nagy L.: Pannónia Sacra. Emlékkönyv Szent István király halá
lának kilencszázadik évfordulóján. Szerk. : Serédi Jusztinián. Bp. 1938. I. 
k. 31—148. 1.



gította,38 Radnóti Aladár pedig Ságváron végzett szép lelet
anyagot feltáró ásatásokat.39 A leletanyag feltárása és 
annak főleg régészti szempontoktól irányított vizsgálata 
mellett eddig viszonylag kevés kezdeményezés történt a pannó- 
niai keresztény egyháztörténet beható vizsgálata terén. 
Nagy Tibor fentebb már említett két értekezésén kívül 
— néhány általános jellegű összefoglalást leszámítva — 
eredeti nyomokon egy magyar kutató sem tett kísérletet 
egy pannóniai egyháztörténet megírására. A Dissertationes 
Pannonicae sorozatában Nagy Tibor vállalta magára ezt 
a nagyfontosságú munkát.40 Végigkíséri a kereszténység el
terjedését, megszilárdulását, belső küzdelmeit Pannónia te
rületén, egészen a római védőrendszer összeomlásáig. Ki
mutatja mindenekelőtt azt, hogy a Kr. u. III. század közepe 
előtt ókeresztény egyházközségek jelenléte nem állapítható 
meg Pannónia területén. A keresztény misszió Felső-ltáliá- 
ból és a görög nyelven beszélő területekről hatolt fel a Duna 
völgyébe. Victorinus, Poetovio vértanú püspöke, a fiatal 
pannóniai egyháznak első, annak határain kívül is jelentős 
alakja, a latin- és görögnyelvű irodalom (Tertullianus. 
Cyprianus, Origenes) ismeretével írja Apocalypsis kommen
tárját és egyéb munkáit. A Diocletianus-féle üldözés alap 
jaiban rázta meg ezt a fiatal egyházat és számos martirt 
adott az egyetemes kereszténységnek is. (Quirinus, Anasta
sia és Demetrios.) A Constantinus-féle béke korszakában 
belső teológiai küzdelmek zavarják az egyház nyugodl, 
belső fejlődését. Az orthodoxia és arianizmus harcában jelen
tős szerep jut az eddig teljesen félreismert kisázsiai szár
mazású Photinus sirmiumi püspöknek. Nagy Tibor adja meg 
Photinus alakjának első egyháztörténeti keretbe állított 
méltatását. Ugyanitt tudjuk meg azt is, hogy a 350 körüli 
években Pannónia vezetőszerepet játszott a birodalom 
egyházpolitikájának irányításában. Az ortodoxia győzelme 
újabb megvilágításba kerül a felsöitáliai püspökök és Ambro
sius tevékenységének kidomborításával. Gátlóan léptek fel 58

58 Paulovics I. : Szent Quirinus savariai bazilikájának feltárása 
Vasi Szemle V. 1938., 138—151.; u. a.: La basilica di San Quirino nell’an- 
tica Savaria. Corvina, 1938. 3. 219. sk. 1.; u. a.: Savaria Sacra. Tükör 
VII. 1939., 590. sk. 1.

39 Radnóti A.: Római kutatások Ságváron. Arch. Ért. 52. 1938. 148.
sk. 1.

40 Nagy T.: A pannóniai kereszténység története a római védőrend
szer összeomlásáig. Diss. Pann. Ser. II. No. 12. 1939.
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a katolikus Pannónia egyháza szervezetének kiépülésével 
szemben a népvándorlás hullámai. A pannóniai egyháztörté
netnek ez az első nagyszabású összefoglalása meggyőző bizo
nyítékot szolgáltatott földünk világtörténeti jelentőségéről.

Nagy Tibor kötete mellett is figyelemreméltó munkát 
végzett Kádár Zoltán, Pannónia ókeresztény emlékeinek 
ikonográfiájáról írt tanulmányával, mely a Regnum 1938/39. 
kötetében jelent meg.41 Megállapítja, hogy „a pannóniai keresz
tény művészet mind a Nyugatról, mind a Keletről átvett 
ikonográfiái típusokat a saját felfogása szerint átalakította 
s így helyi keresztény művészetet alakított ki“.42 Legrégibb 
ókeresztény emlékeink városának, Pécsnek antik topográ
fiájáról Gosztonyi Gyula tett figyelemreméltó megállapítá
sokat a pécsi Szent Péter-székesegyház eredetéről írt köny
vében,43 s ugyanő röviddel később ugyancsak az ókori Pécsre 
vonatkozó ókeresztény leletanyag ismertetésével keltett 
érdeklődést.44 45

Jelentőség tekintetében a kutatások között továbbra 
is az ásatásokat illette meg a vezető hely, mert — s éppen 
az előbbi fejlődés a példa erre — a földből napvilágra kerülő 
leletanyag mutatkozott az ókeresztény Pannónia megisme
résének leggazdagabb forrásául. Fontos eredményekkel jár
tak a főváros múzeumának ásatásai Aquincumban, melyek
ről Nagy Lajos számolt be az Archaeológiai Értesítőben.-5 
Itt értesülünk arról, hogy a Vihar-utcában az ásatások nyo
mán egy temető bazilikájának a maradványai tűntek fel, 
melyek körül sírok voltak. Ezt a temető-bazilikát a IV. szá
zad folyamán magánházból alakították. Nagy Lajos azután 
arról a nagyméretű térképről, mely a papföldi munkásházak 
területén feltárt római romokat tüntette fel, arra a meg
állapításra jutott, hogy a mai múzeum épülete mögött egy 
ókeresztény kettős bazilika épülete állott; ugyanitt említ 
egy másik emléket is, mely szerinte a mai Gázgyár és a

41 Kádár Z.: Pannónia ókeresztény emlékeinek ikonográfiája. Reg
num 1938—39. 3. skk. 1.

48 Regnum, 1938—39. 52. 1.
45 Gosztonyi Gy. : A pécsi Szent Péter székesegyház eredete. Pécs,

1939.
44 Gosztonyi Gy. : A pécsi hétkaréjos ókeresztény temetői épület. 

Arch. Ért. III. f. 1940. I. 56—60 1.
45 Nagy L. : Az aquincumi ókereszténység ójabb emlékei. Arch. Ért. 

III. f. 1940. I. 246—256. 1.



Duna között levő késői római temető keleti részén állott, 
s ókeresztény temetői kápolna lehetett.

Ha figyelembe vesszük, hogy az előző kutatások milyen 
sok formai és tartalmi szempontból egyaránt értékes lelet
anyagot hoztak napfényre, természetesnek és szükségesnek 
találjuk azokat a tudományos törekvéseket, melyek a már 
ismert emlékek beható vizsgálatát, új értelmezését, valamint 
az egyetemes fejlődéssel való egybevetését tűzték ki célul. 
A következő három tanulmány ebből a szempontból tarthat 
számot jelentőségre.

Az ókeresztény emlékek művészettörténeti interpre
tálása a korai keresztény művészetnek, gondolkozásnak és 
felfogásnak a pogánykor emberével és művészetével való 
kapcsolataira vet fényt Kádár Zoltán dolgozatában.4* Rá
mutat arra, hogy a „damaszkuszi «vincere mortem» gondolat, 
amely voltak épen a keresztény világnézet egyik alapgondo
latának tömör kifejezése, áthatja az egész római birodalom 
keresztény művészetét és ez fejeződik ki a triumfális művé
szet felfogásában a pécsi ókeresztény cubiculum legművé
szibb freskóján is“.46 47

A művészettörténet síkján vizsgálja és kultúrtörténeti 
szempontból tesz értékes megfigyeléseket a pannóniai 
ókeresztény egyházközségi bazilikáról Nagy Tibor.48 Űjabb 
áttekintést kapunk tőle a pannóniai ókeresztény bazilikák 
típusairól, rámutatva a Keleten szokásos bazilika-forma 
jelenlétére is. Dolgozata végén röviden megtárgyalja a pécsi 
cella trichora festészetét, a XI. századba utalva az addig 
korábbinak tartott függöny-motívumot tartalmazó falfesté
szetet.

Az utolsó tanulmányban, mellyel itt foglalkozunk, a 
késö-pogány és korai-keresztény művészet eszmei és kifeje
zésbeli kapcsolatai kerülnek tudományos megvilágításba 
Kádár Zoltán tollából.49 A tőle megvizsgált emlékek elem
zése nyomán igazoltnak látja, „hogy a pannóniai művészet
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46 Kádár Z.: A Triumphus eszme a pécsi ókeresztény heroon egyik 
freskóján. Regnum, 1940—41. 65—69. 1. A „vincere mortem“ kifejezés 
jelentéstörténeti hátterét elsőnek Nagy Tibor világította meg Regnum 
I. 113 sk. 1.

47 Regnum, 1939—40. 67. 1.
48 Nagy T.: A pannóniai ókeresztény egyházközségi bazilikák. 

Szépművészet II. 1941. 144—148. 1.
48 Kádár Z. : Pannónia keresztény emlékeinek kapcsolatai az ókor 

és középkor triumfális művészetében. Gerevich Emlékkönyv, 1942.1—151.
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emlékei mennyire benső kapcsolatban élnek az egyetemes 
triumfális művészettel, különösképpen a Rex Regumnak, 
Krisztusnak örök diadalát hirdető keresztény és középkori 
triumfális művészettel“.50

A pannóniai ókeresztény kutatások utolsó 25 éve új 
ismeretekkel gazdagította a római kori Pannónia kutatását 
s ezzel együtt a katolikus egyháznak hazánk földjén való 
legrégibb történetét is megvilágította. Ha a jövő kutatásai 
— remélhetőleg — még sok új adattal és sok új színnel is 
fogják gazdagítani a pannóniai kereszténységnek eddig meg
ismert képét, annyi már most is megállapítható a tudomá
nyos tények világosságánál, hogy Pannónia valóban keresz
tény vértanuktól és eszméktől átitatott szent föld, Pannónia 
Sacra volt.

eo Gerevich Emlékkönyv. 9. 1.



Galla Ferenc:

Újabb kiadatlan Pázmány-levelek.

Ha megfigyeljük, hogy a nagy prímás és bíboros levelei, 
mint az őszi széltől szétszórt avar, hazánknak, sőt Európának 
úgyszólván minden előkelőbb egyházi, állami és családi levél
tárában és könyvtárában kisebb-nagyobb számmal, eredetiben 
vagy másolatban találhatók, könnyen meggyőződhetünk arról, 
hogy a Pázmány-levelek gyűjtése, illetve böngészése előrelát
hatólag korántsem ért véget.1 így történt, hogy Hanuy Ferenc 
széleskörű kutatásai után tekintélyes számú kiadatlan Páz- 
mány-levelet tudtam összeszedni és kiadni a közelmúltban, 
pedig ezeket a leveleket egyéb történeti témák anyaga után 
kutatva csak szerencsés véletlen folytán fedeztem fel, részben 
Hanuy számára ismeretlen helyeken, részben pedig tőle is 
átnézett iratcsomókban és kötegekben.

Legújabban az Országos Levéltárban, annak főképpen 
kamarai iratcsomói közt kutatva újabb kiadatlan levelekre 
bukkantam, melyeket az alábbiakban hozok nyilvánosságra.

Már most meg kell azonban állapítanom azt, hogy éppen 
ezen kutatásaim folyamán számos eddig ismeretlen Pázmány- 
levél nyomára akadtam, amelyekről királyi és kamarai iratok 
aktaszerűen említést tesznek, de amelyeket ezidöszerint még 
nem láttam. Mivel hiányzanak azokról a lelőhelyekről, ahol 
levéltári elosztásuk szerint lenniök kellene, feltételezhetjük, 
hogy az óriási országos gyűjtemény más sorozataiban, esetleg 
más gyűjteményekben lappanganak vagy talán örökre elpusz
tultak. A következőkben közel harminc olyan Pázmány-levelet 
sorolunk fel, melyekről kimondottan megemlékeznek különféle 
hivatalos iratok, sőt gyakran megemlítik, hogy eredetiben 
vagy másolatban csatolják, de az eddigi kiadványokból 
hiányzanak.

A pozsonyi kamara 1616 november 6-án válaszolva a Prágából haza
térő Pázmány útközben írt levelére, örömét fejezi ki, hogy őfelsége az 
érseki széket személyével töltötte be és jelzi, hogy másnap, azaz 7-én meg-

1 Hanuy F. : Pázmány Péter összegyűjtött levelei. I—II. Budapest, 
1910—11., Pázmány összes munkáinak sorozatos kiadásában. — Galla F.: 
Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél. Vác, 1936. — V. ö.: Tóth L. : 
Pázmány Péter egy ismeretlen levele a pálos reform ügyében. Buda
pest, 1930.

R e g n u m . 20
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történik a javadalom átadása, nevezetesen a pozsonyi érseki palotának az 
átadása. Az utóbbi átadása valóban meg is történt, amiről Pázmány novem
ber 9-iki levele tanúskodik, azonban Pázmány első novemberi levelét nem 
találjuk a kamarai iratok közt. (Orsz. Levt. Expeditiones Camerae. fasc 
109. — Hanuy: i. m. I. 80. 1. — A beiktatással kapcsolatos ügyekről: u. о 
Benignae Resolutiones. fasc. 838.)

A pozsonyi kamara 1617 január 5-én válaszol Pázmány ismeretlen 
levelére, amelyben causa pecorum in campis Alsozeliensibus vagiatorum 
contra Leopoldum Peck panaszkodik. (Expedit Cam. fasc. 110.)

A bécsi udvari kamara 1617 január 28-án felhívja a pozsonyi kama
rát, hogy Pázmány kérelmére küldjön ki határmegállapitó bizottságot a 
turóci prépostság birtokára. (Ben. Resol. fasc. 839.)

A pozsonyi kamara 1617 február 13-án válaszol a bécsi udvari kama
rának Pázmány ama kérvénye tartalmáról, amelyet a peredi és alsózelei 
érseki jobbágyfalvak ügyében intézett az uralkodóhoz. Pázmány kérvénye 
hiányzik. (Expedit. Cam. fasc. 110. — У. ö. Hanuy: i. m. I. 105. 1.)

A pozsonyi kamara 1617 február 13-án értesíti a bécsi udvari kama
rát, hogy Pázmány közölte vele az erdélyi traktákról szóló véleményét 
(Expedit. Cam. fasc. 110. — Hanuy: i. m. I. 101. 1.)

A pozsonyi kamara 1617 július 5-én, majd 11-én azt Írja távollevő 
elnökének, hogy Pázmány már két levelet írt a bazini és szcntgyörgyi 
luteránus pap eltávolítása és megfelelő katolikus plébános odahelyezése 
ügyében. Ugyanakkor, július 5-én, jelentette az érseknek, hogy a pap 
eltávolítása megtörtént, gondoskodjék tehát a plébános kinevezéséről. 
(Expedit. Cam. fasc. 111.)

A pozsonyi kamara 1617 december 9-én értesíti Pázmányt, hogy 
megkapta az előző hó 7-én kelt levelét Káldy nagyszombati jezsuita elöljáró 
ügyében. (U. o.)

A pozsonyi kamara 1617 december 27-én írt Pázmánynak, majd 
29-én Kiesi bíborosnak válaszolva a Balassa- és turóci ügyekben kapott 
levelekre. (U. o.)

A pozsonyi kamara 1618 január 4-én válaszol Pázmánynak a zalkai, 
turóci és egyéb ügyekben hozzá intézett megkeresésére. (Fasc. 112.)

A pozsonyi kamara 1619 január 26-án jelenti a bécsi udvari kamará
nak, hogy a gyors futár levelet hozott Pázmánytól s a levelet nyomban 
továbbítják Bécsbe. (Fasc. 114.)

A bécsi udvari kamara 1621 július 7-én értesíti a pozsonyi kamarát, 
hogy Pázmány és Telegdy János érsekek azzal a kéréssel fordultak, őfel
ségéhez, hogy a Bethlen-féle felkelésben sokat szenvedett Lévay Sándort 
nevezze ki lévai vagy nógrádi harmincadossá. Mellékeli az iratokat és 
véleményt kér a kamarától. (Ben. Resol. fasc. 844.)

A bécsi udvari kamara 1622 április 5-én véleményt kér a pozsonyi 
kamarától Roskoványi László ügyében, aki Pázmány támogatásával 500 
frt segélyt kért a királytól. (Fasc. 845.)

A pozsonyi kamara 1622 július 6-án megküldi a bécsi udvari kama
rának Pázmány véleményét arról, hogy Deáky László esztergomi kanonok, 
szentgyörgymezei prépost és tapolcai apát érdemes-e a szóbanforgó miskolci 
javadalomra. (Expedit. Cam. fasc. 118. — V. ö. Ferdinánd 1622 július 19-iki 
levelét a pozsonyi kamarához: Ben. Resol. fasc. 845.)

A pozsonyi kamara jelenti a bécsi udvari kamarának, hogy Pázmány 
azt kéri, hogy állítsák vissza a körmöci pénzverőben az érseki pizetáriusi 
tisztséget. A pozsonyi levél 1622 július 18-án kelt. (Expedit. Cam. fasc. 118.
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— V. ö. Hanuy: I. 302. 1., a kamara válasza október 8-ról: Expedit. Cam. 
fase. 118.)

A bécsi udvari kamara 1627 február 5-én véleményt kér a pozsonyi 
kamarától az esztergomi érsek és gutái jobbágyai vitás ügyében. (Ben. 
resoi. fasc. 854.)

A bécsi udvari' kamara 1631 szeptember 5-én véleményt kér a 
pozsonyi kamarától Fekete Péter ügyében, akit Pázmány ajánlólevéllel 
támogat. (Fasc. 864.)

A bécsi udvari kamara tájékoztatja a pozsonyi kamarát arról, mint 
vélekedik Pázmány Végles várának sorsáról. 1631 szeptember 10. (U. o.)

Ferdinánd 1633 február 31-én kikéri a pozsonyi kamara véleményét 
Lippay Györgyről, akit Pázmány a Dávid Pál halálával megüresedett 
veszprémi püspökségre ajánlott (Fasc. 867. — Hanuy: i. m. II. 397. 1.)

Ezek a kivonatok, amelyek számát még egy csomó más levélutalás
sal gyarapíthatnók, nyilvánvalóan azt bizonyítják, hogy a kiadott Páz- 
mány-levelek eddig elért tekintélyes száma korántsem mondható véglegesen 
lezártnak.

Az alább közölt levelek közül legértékesebbek és legjel
legzetesebbek: az 1625 június 9-i Nyáryné Telegdy Annához, 
amely közvetlenségével, meleg hangjával, mély hitével és kü
lönösen finoman kifejezett térítő szándékával a nagy apóstól 
egész lelkületét sugározza az olvasóba, továbbá az 1635 no
vember 13-i, amely viszont Pázmány széleskörű, átfogó, bölcs 
és gyakorlati vallási reformterveire vet világosságot.

1.

Prága, 1616 szeptember 28.

P á z m á n y  P é te r  k ir .  ta n á c so s i e sk ü je .

Juramentum Reuerendissimi d(omi)ni Petri Pázmány, electi Archi- 
episcopi Strigoniensis, super Consiliariatu,coram Sua Ma(ies)t(a)te Sac(ra) 
praesentibus 111 (ustrissi) mis d(oini)nis Cardinale Kiesel,* à Meggau,’ 
Harrach,4 ab Vlm5 et Cancellario Hungarico.6 Item Mag(nifi)co Stephano

* Melchior Kiesi bécsi püspök, bíboros, II. Mátyás legbizalmasabb 
minisztere. Nagy befolyása volt a magyar közügyekre is. Alig öt hónappal 
előbb a császár közbenjárására kapta meg a bíbort. Abban az időben a 
bíborosokat még csak az Illustrissimus címmel illették. Az Eminentissimus 
címet, amely addig a savoiai herceg kiváltsága volt, VIII. Orbán ado
mányozta a Sacrum Collegium tagjainak. (L. v. Pastor: Geschichte der 
Päpste. XII. Freiburg i. Br., 1927. p. 532. — Angyal D. : Magyarország 
története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. Budapest, 1898. 9. 1., a 
Szilágyi-féle Magyar Nemzet Története c. sorozat VI. kötete.)

3Leonardt a Meggau gróf, császári főudvarmester.
4 Kari von Harrach gróf, császári tanácsos.
5 Johan Ludwig ab Ulm, császári tanácsos.
* Lépes Bálint egymásután tinnini, veszprémi, nyitrai, majd győri 

püspök, végül kalocsai érsek. Kancellári esküjét 1609 november 22-én tette
20*
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Palffy7 etc. Pragae, vigesima octava Mensis Septembris in Arce solenniter 
praestitum. Anno Domini. M. DC. XVI.8

Ego Petrus Pázmány electus Archiepiscopus Strigoniensis etc. Juro 
per Deum uiuum et gloriosam Dei genetricem Mariam, ac omnes Sanctos 
et electos Dei. Quod cum sacra Caesarea et Regia Maiestas, dominus meos 
clementissimus, me, in Consilium suu(m) adhibere dignata sit, à modo in 
posterum, suae Caesareae et Regiae Ma(ies)t(a)ti, ac successoribus suis, 
legitimis scilicet Vngariae Regibus, in omnibus fidelis et obediens ero, et 
in quaeunq(ue) re interrogatus fuero, fidele, bonum et utile consilium 
dabo,8 odio, amore, timore, fauore, aliisq(ue) complacentys et affectibus 
semotis, amicos Suae Ma(ies)t(a)tis Caesareae et Regiae, pro amicis, ini
micos pro inimicis habebo, consilia et secreta Ma (ies) t (a) tis Suae Caesa
reae et Regiae, mihi in consilio, uel per literas, aut alias qualitercunq(ue) 
commissa, nemini pandam nec euulgabo. Ita me Deus adiuuet. Beata Virgo 
Maria et omnes Sancti DEI.

A Királyi Könyvben (Liber Regius) fennmaradt hivatalos másolat
Orsz. Levt. Lib. Reg. vol. 6. p. 578—79.

2.

Bées, 1622 február 13.
P á z m á n y  P é te r  v e g l ia i  H o rv á th  G á sp á rn a k .

K ö s z ö n i  le v e lé t,  a m e ly b e n  k ü lö n fé le  h ír e k e t  k ö z ö l t ;  k i fo g á s o l ja ,  h o g y  
a  n ik o ls b u r g i  b éke  v é g r e h a jtá s á r a  k ik ü ld ö tt  k ir .  b iz to so k  k e v e s e t  i m á k  tá r 
g y a lá s a ik r ó l .  A z  u r a lk o d ó  v is s z a té r é s é t  v á r já k  a  n é m et b iro d a lo m b ó l. H o r 
v á th  jó in d u la tá b a  a já n l ja  a  h a rm in c a d o s sá g ra  p á ly á z ó  B e s s e n y e y t .

t  Spectabilis ac Mag(nifi)ce domine Amice10 observand (issi) me
Salute ac officiorum addictissima commend (ati) o (n) e praemissa.
Istentől minden jókat keuanunk kegdnek.a Megh adak az kegd.5 

levelét. Jól cselekette kegd hogy az oda való dolgokról certifical. Innét semmi

le a pozsonyi várban. (Orsz. Levt. Lib. Reg. vol. 6. N. 1.) Haláláról megem 
lékezik Carlo Carafa bécsi nuncius 1623 május 8-án Prágából küldött jelen
tésében. (Bibi. Vat. Barberini Latini vol. 6933. f. 49v.)

7 Pálffy István gróf, kir. tanácsos, Pozsony vm. főispánja.
8Egyúttal Pázmány érseki kinevezésének a napja. (V. ö.: Galla: 

Pázmány-levelek. 19. 1.)
8 Fontosabb politikai és egyházi ügyekben rendszerint kikérték a 

tanácsosok véleményét. Olykor-olykor felhívták őket Bécsbe tanácskozni. 
A tanácsosi sallárium évi 400 frt volt, amit többnyire csak hosszas sür
getésekre szokott kiutalni az állandó pénzzavarban levő pozsonyi magyar 
kamara. (Galla: u. o. 45. 1. — Galla F.: Marnavics Tomkó János boszniai 
püspök magyar vonatkozásai. Budapest, 1940. 187. 1.)

10 A kereszt jelének használata a levél elején és gyakran a címezés 
elején világi levélíróknál is előfordul ebben a korban s Krisztus kínszenve
désére emlékeztette a jámbor olvasót. Csáky István özvegye, Wesselényi 
Anna írja 1629-ben: „Az kereszt jelét látván kegyelmed levelén, nagy örömmel 
olvastam. Az édes Üristen az keresztnek jelét édesitse meg kegyelmed szívé
ben, hogy a halált is kész és állhatatos szívvel viselhesse“. Takáts S. : Magyar 
nagyasszonyok. 418. 1. — Vegliai Horváth Gáspár kir. tanácsos, a pozsonyi
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oly wy hírt nem Írhatunk kegdnek; hanem hogy eo íólsege bizonyossan megh 
indult,11 es útban uagyon, es az mint az eo íólsege uttya rendelue uagyon, 
ad 26 diem currentis Mensis, minden bizonnyal it akar eo íólsege lenny. 
Eórómóst ertem hogy az Commissio jól succédai;1* Csak hogy az Com- 
missarius Vrak rostósók. Hlyen nagy dolgokban gyakortab kellene ide 
fel irny.

Ez mellet, Bessenyey15 Vramnak az minemeo Praetensioia uagyon az 
Harminczadossagh dolgában kórjuk kegdet., mi reánk ualo tekentetbólis 
legyen kegd. minden jo akarattal hozzá, es Promouéalya dolgát. Ezt pedi gh, 
nem csak Pro Ceremónia comendallyuk kegdnek., hanem ugyan eo fine, 
hogy eszében uehesse, hogy az mi Commendationk helyes uolt kegdnel. 
Éltesse Isten es tarcsa megh kegdet. sokáig jo egésségben. Viennae 13 die 
febr (uarii) Anno 1622.

Spect(abilis) ac Mag(nifi)cae D (ominationis) V(est)rae
Ad seruiend(um) parat (us) 

ArchiEp (iscopus) Strigonien (sis).

Kívül: Spectabili ac Mag(nifi)co domino Casparo Horuat, de Wegla, 
Camerae Hungaricae Praesidi, Sacrae Caes(are)ae Regiaeq(uae) Ma(ies)- 
t(a)tis Consiliario Domino et Amico obserua(n)d(issi)mo.

Eredeti. Csak az aláírás (Ad seruiendum etc.) Pázmány kezeírása. 
Pázmány főpapi pecsétjével, melynek paizsmezejében a Pázmány-család 
címerének három álló tolla létható.

Más kézzel: Literae Commendatoriae p(ro) do (mino) Joanne Besse- 
niey ad Tricesimam Bartphensem 111 (ustrissi) mi D(omi)ni Arch(i)ep(is- 
co)pi Strigonien (sis). — Hermanus uram észt Tarchya megh.

Orsz. Levt. Literae ad Cameram exaratae fase. 1418.
a  Kegdnek: Kegyelmednek, h Kgd.: Kegyelmed. — Bizonyos éke

zeteket, pl. az o, u, y betűkön, a nyomda nem képes visszaadni. Egyéb
ként üivánatos volna, hogy a M. T. Akadémia a régi magyar kéziratok 
helyesírásának nyomdai reprodukálására szabályokat állítana fel.

magyar kamara elnöke. Elődje, Hethesi Pethe László 1617 tavaszán oly súlyos 
beteg volt, hogy hivatalos leveleit is mással íratta alá. (Április 23-án : propter 
aegritudinem manu aliena. Orsz. Levt. Expedit. Cam. fasc. 110.) November 22-én 
már halottként említi a kamara a bécsi udvari kamarához intézett levelé
ben és 24-én Kiesi bíboroshoz intézett levelében, fasc. 111.) A bécsi udvari 
kamara november 28-ki válasza szerint a haláleset akkor következett be, 
amikor a küszöbön álló országgyűlés pénzügyi kérdéseinek előkészítése 
miatt égető szükség volt az elnökre. (Ben. Resol. fasc. 839.) A következő 
év tavaszán még nem volt betöltve az elnöki állás. Pázmány 1618 május 
28-án Horváthot ajánlotta az elnökségre. (Hanuy: i. m. I. 153. 1.) A po
zsonyi kamara és Pázmány 1624 július 12-én jelentették a királynak Hor- 
váthnak Stubnyán történt elhalálozását. Az érsek Cziráky Mózest aján
lotta utódnak, de Cziráky mint kir. személynök halt meg. (Expedit. Cam. 
fasc. 122. — Hanuy: i. m. 397.; 628. 1.)

11II. Ferdinánd király a német birodalomban járt. (Hanuy : i. m. I. 
273.; 277. 1.)

11A nikolsburgi béke értelmében vegyes bizottság bonyolította le a 
királynak visszajáró területek átvételét. (Angyal: i. m. 339. 1. — Hanuy: 
i. m. I. 271.; 277. 1. — Galla : Pázmány-levelek. 27. 1.)

ls Bessenyey János a bártfai harmincadosi állásért folyamodott.
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Pozsony, 1624 november 25.

P á z m á n y  P é te r  é s  E s te r h á z y  M ik ló s  I I .  F e rd in á n d n a k .

M in t H o m o n n a y  G y ö r g y  á r v á in a k  g y á m ja i  k é r ik  a  k i r á l y t ,  u ta s ítsa  
S z é c h y  G y ö r g y ö t  a rra , h o g y  a d ja  v is s z a  a z  á rv á k n a k  a  B e th le n -fé le  fe l
k e lé s  id e jé n  e r ő s z a k k a l  e lfo g la lt  T e r e b e s  v á r á t  é s  a  B a rk ó  v á r h o z  ta r to zó  
fa lv a k a t ,  a n n á l in k á b b , m iv e l  m á r  B e th le n  i s  a d o tt k i  h a s o n ló  p a ra n c so t.

t  Sacratissima Caesarea Regiaq(ue) Maiestas
Domine Domine clementissime.

Cum ex officio. Tutoratus pupillorum Ill(ustrissi(mi piae memoriae 
Comitis Georgy Drugeth de Homonna,14 ad eorundem bonorum defensionem 
quantùm in nobis est, merito nos obligatos sentiamus, demissè significamus 
Ma(ies)t(a)ti Vestrae Sacratissimae Mag(nifi)cum D (ominum) Georgium 
Szecsy de Rimaszech,15 16 Arcem Terebes,18 * ac bona ad Arcem Barkó17 perti 
nentia, quadraginta circiter pagos, medullam bonorum Homonnayanorum. 
sub Affinitatis praetensione, in proxime praeteritis disturbys18 uiolenter 
occupasse, ac etiamnum tenere. Cum igitur ratione restitutionis eorundem 
bonorum Princeps quoq (ue) Transylvaniae ad D (ominum) Georgium 
Szechy serio scripserit, humillimè supplicamus Ma(ies)t(a)ti V(estr)ae 
Sacratissimae, dignetur eidem D (omino) Szechy firmiter demandare, ut 
memorata bona praeter Juris ordinem uiolenter occupata uigore pacifica
tionis, pupilis Homonnayanis absq(ue) ulteriori renitentia confestim resti
tuat. Alioqui, cum huiusmodi uiolenta occupatio ac possessio bonorum sit 
manifesta pacificationis nuper initae turbatio; si bona memorata remittere 
recusauerit, uelle Majestatem Vestram medio Fisci, quod Juris et justitiae 
ordo dictauerit, in eo negocio procedere.

Praeterea: Illud quoq(ue) à Ma (ies) t (a) te Vestra obnixè rogamus: 
ut Resolutionem Principis Transyluaniae, nunc per Mag (nifi) cum D (omi
num) Petrum Gaal1“ transmissam, in ys punctis, et partibus, quae restitu
tionem bonoru(m) Homonnayanorum concernunt, ad uerbum, in forma

3.

14 Homonnay Drugeth György 1620-ban halt meg, az árvák János és 
Erzsébet volt. A XVI. és XVII. században, gyakran még a protestánsok is, 
vegyesen egyházi és világi főembereket szoktak megnevezni végrendeleti 
végrehajtókul és gyámokul. Id. Homonnay Györgynek 1592-ben kelt és a 
király által 1595-ben jóváhagyott végrendeletében Pethe váradi, Cserődy 
tinnini, Kutassy pécsi és Telegdy Csanádi püspökök a végrendelet végre
hajtói, több világi nemessel együtt. (Orsz. Levt. Liber Donationum, vol. 38. 
p. 5. — Hanuy: i. m. I. 309.; 527.; 683. 1.)

15 Rimaszécsi Széchy György Murány vár ura, felsőmagyarországi
főkapitány. Neje Homonnay Drugeth Mária volt. Ez utóbbinak benső barokk 
vallásosságot lehelő végrendelete 1642-ből: Orsz. Levt. Particulare,
fasc. 1138.

16 Tőketerebes Zemplén vm.-ben.
17 Barkó Zemplén vm.-ben, egy mérföldre Homonnától, a Latorca 

mellett. Régi vára sziklahegyen állott.
18 A Bethlen-féle felkelésre céloz.
18 Gaal Péter Esterházy követe volt. (Pázmány értesülését Gaal poli

tikai magatartásáról 1. Hanuy: i. m. I. 448. 1.)
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Decreti Intimatory nobis sub sigillo consignari jubeat, quatenus uigore 
eiusmodi annuentiae Principis Transylvaniae, facilius bona pupillorum recu
perentur.20 Deus Ma(ies)t(a)tem Vestram diutissime saluam conseruet, ac 
felicem. Datum Posony 25 die Nouem(bris) A(nn)o 1624.

Sacratissimae Ma(ies)t(atis) Vestrae Humillimi Servitores, ac Capel- 
lanus Tutores pupillorum Homonnay.

ArchiEp(isco)pus Strigonien (sis), et Comes Nicolaus
Eszterhas de Galanta. etc.
Kívül más kézzel : 1624. 25. 9bris Tutores pupillj Homonnay ratione 

bonoru(m) ejusdem etc.
Másolat. Orsz. Levt. Literae Privatorum 1. fase. 784. 1—100 csomó.

4.

Vágsellye, 1625 június 9.

P á z m á n y  P é te r  N y á r y  Is tv á n n á  T e le g d y  A n n á n a k .

V á la s z o l  le v e lé re  é s  f e la já n l ja  tá m o g a tá sá t.  É r z i  h a lá la  k ö ze le d é sé t.  
Azt óhajtja, hogy Nyáry, Nyáry né és édesanyja a katolikus Egyházba 
v is s z a té r je n e k  é s  a s z e n te k  n y o m d o k a in  já r v a  ü d v ö zü lje n e k .

t  Szolgalatom ajanlasa után. Az Ur Istentúl kgk.o minden io kat(!) 
kiuanok, az kgd.6 io akaroiual egyetembe. — Az kgd. bócsúlletes levelet, 
mellyet Vardábol21 Maiusnak első napian irt, bócsúllettel vettem. Es hogy 
kgd. maga ajanlasa szerent egesseges allapattyarul tudósítót, meg szolga
lom kgk. Keremis kgdet.e) hogy ennek utannais mikor alkalmatossag.i 
leszen kgk., atyafiuj io akarattyat kóuetuen, mind az maga s mind az 
Nyári22 Uram egesseges allapattyarul tudosicson, óruendezhessek enis az 
kgkk.d)  io allapattyan; en é mellet az mire kgd. engemet elegsegesnek ítil. 
parancsoljon nekem, igyekszem minden üdében kgk. szolgálnom.

Az kgd. leuelet nekem Eszterhaz23 Uram küldötte, nem uolt szembe 
uelem úgy hiszem az ki hozta, à uagy ha szembe uoltis el-feleitette meg 
adni az kgd. levelet, mert ha meg adta uolna, ugyan akkor mindgyart 
ualaszt írtam uolna kgk., Azért kgdet. kerem nekem ne tulaidonicsa az 
késedelmet.

Nyári Istuan Uramat az kgd. kedues Urat, kgd. en szómmal szere
tettel köszönésé es ajanlja ó kgk. szolgalatomat. Nekem nagy örömemre 
uolna, ha ó k k .e )  ualamiben szolgálhatnék.

20 A tél folyamán a gyámok rendezték az árvák vagyoni viszonyait. 
Erzsébet nevelését özv. Thurzó Kristófné szül. Erdődy Zsuzsanna gond
jaira bízták. Bethlen Gábor azonban, akit a közben meghalt Homonnayné 
gyámmá nevezett ki, „parancsoló levélben“ arra akarta kényszeríteni Thur- 
zónét, hogy az árvát engedje át Nyárynénak. Erre Pázmány és Esterházy 
özv. Pálffy Miklósnéra bízták a gyermeket, nehogy Bethlen befolyása alá 
kerüljön és a katolikus vallás számára elvesszen. Megkérték a királyt, 
hogy írjon ez ügyben Pálffynénak. Az anya rendelkezését nem tartották 
összeegyeztethetőnek a végrendelet tényleges intézkedésével. (Esterházy 
levele a királyhoz, Lakompak, 1625 április 26. L it Privat. 1. fase. 78-4.)

21 Kisvárda Szabolcs vm-ben.
22 Bedegi Nyáry István Szabolcs vm. főispánja, kir. kamarás, tanácsos.
22 Esterházy Miklós; felesége Nyáry Krisztina.
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Magam allapattyarul kk.f) egyebet nem írhatok, hanem mint illően uen 
ember, naponként az koporsóhoz készülők, keuanomis hogy az en Uramnak 
úduózitómnek szent színe latasara ménnél hamareb iussak, mert ez’ 
uilagon semmi io nincsen mely az embernek szemet magahoz uonhassa, 
ha igaz okossággal mindeneket meg fontol. Keuannam azt hogy az kgd. 
szerelmes Annya, es kgtek., oly utón irana melljen az regi Szentek Isten 
országába iutottak, az az, à regi igaz Romaj Anyaszentegyhazanak egyesse- 
gebe.24 kgdet. kerem uelem parancsollyon az mire elegseges leszek, örömest 
szolgálok kk. Algya meg Isten kgdet. minden iokkal.

Sellyén 9 Juny 1625.
kk. örömest szolgai

Esztergami Érsek.
Kívül: Az Tekintetes es Naghos. Teleghdi Anna Aszonnak, az Tekin

tetes es Naghos. Nyári István Uram ó Kglme. Kedves hazastarsanak nekem 
mindenkoro (n) Jo akaró Aszoniomnak Atyamfianak.

Eredeti. A cim kivételével végig Pázmány sajátkezű írása. Páz
mány főpapi pecsétjével, mely azonban letöredezett.

Más kézzel: 1625. 9. Juny L(ite)rae Petri Pázmány Ar(chi)- 
Ep (isco) pi Strigon (iensis).

a  Kgk: Kegyelmednek, b Kgd.: Kegyelmed, c Kgt.: Kegyelmedet. 
d Kgkk. : Kegyelmeteknek, e Kk. : Kegyelmének, f  Kk. : Kegyelmednek.

5 .

Túróéi kolostor, 1631 július 28.
P á z m á n y  P é te r  B r e b ir i  M e lith  P é te rn e k .

V á la s zo l  leve le ire . Ö rü l, h o g y  a h á b o r ú s  id ő k  e lm ú lta k  é s  r e m é li, h o g y  
a z I s te n  ta r tó s  b é k év e l á ld ja  m e g  a z  o r s z á g o t .

t  Mag(nifi)ce D(omi)ne Amice obser (uande).
Salute, et n{ost) rj. commen (datione) p(rae) missa. Kívánok az TJr 

Intól a  kk. mindé (n) jókat; Tegnap hozak kk. Béts felöl két leuelét, melljek- 
nek egjke.ige(n) rég(en), úgymint. 6. dje May kélt,25 az másik penig 16 -Juny;

”  Pázmány óhaja meg is valósult Pietro di Sant’Angelo konventuális 
hitterjesztő 1636-ban különféle kiváltságokat kért Brebiri Melith temploma 
számára a világmissziókat irányitó Propaganda Kongregáción (Sacra Con
gregatio de Propaganda fide) keresztül a Szentszéktől. Levelében előadta, 
hogy a templom a környék búcsújáróhelyévé vált és még a távoli Mára- 
marosból is sokan felkeresik. Olyanok is megfordulnak ott, akik életük
ben sohasem gyóntak és számosán visszatérnek az Egyházba a protestánsok 
nagy bosszúságára. Húsvétkor megtért Nyáry István gróf számos alatt
valójával együtt. Valószínű, hogy az előkelő család megtérítésében Pázmány 
mellett jelentős szerepe volt Esterházy nádornak, továbbá Telegdy János 
kalocsai érseknek és Telegdy György esztergomi kanonoknak. (Galla: 
Pázmány-levelek. 12—13. 1. — Galla: Tomkó: 236—37. 1. — A Várday— 
Telegdy—Nyáry—Esterházy családi kapcsolatokat 1.: Lib. Donat, vol. 90. 
p. 376., 383—84., 395. — Lib. Reg. vol. 6. p. 255—56. — Resol. fasc. 
788—806. helyenként.)

25 A késedelem főoka a magyarországi postahálózat kezdetlegessége 
volt. Másrészt Pázmány azokban a hónapokban elég gyakran változtatta 
tartózkodási helyét. (Hanuy: i. m .II. 183—206. 1.)
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kegdtúl. jo néuén uészem, hogi régi jo akaroiárúl el ne(m) feletkezik, 
tudo(m) bizonio8san, hogy kkis. az tób sok jámborral egjetembe (n) iszi- 
ben(!) eset az el múlt háború údóknek alkalmatlansága, mert az háború 
údó senkjnek ne (m) keduesz de csák az Ur In. b eddig ualo saniárgatásún- 
ko(n), (!) lassan lassan el feletkeznénk az el múltakról. Ugy-is reméllem, 
hogi az Ur. In. meg kóniórúl raitúnk, es békeségben meg-tart.26

Ha ualami öli dolgok lésznek, mellieket kegd. méltónak itil, hogi mys 
ércsúk, jo néuen uészúk kegtúl., ha jr mi-nékúnkis.17 Es ezzel Intúl. c kk. 
minden jókat kiuánúnk.28

Ex Claustro n(ost)ro Thuroczien (si)29 28. July 1631.
Mag (nifi) eae D (ominationis) V (estrae) Amicus beneuolus Cardinalis 

Pázmány.
Kívül: t  Magnifico domino Petro Militth de Bryber etc. D(omi)no et 

Amico Nobis abseruan(dissi)mo.
Eredeti. Csak az aláírás (Card, etc.) Pázmány kezelrása. Pázmány 

főpapi pecsétjével.
Más kézzel: 11. Agusty 1631.
Orsz. Levt. Zichy-levéltár. Missilisek. Pázmány-csomó.
a  Intól: Istentől. & In.: Isten, c Intúl: Istentúl.

29 Pázmány Bethlen Gáborral és Rákóczy Györggyel folytatott leve
lezésében gyakran hangoztatja a háború nemzetpusztító hatását és a béke 
áldását.

27 Korának közlekedési és hírközlési viszonyait tekintve, Pázmánynak 
aránylag kitűnő értesülései voltak az országos és a birodalmi eseményekről.

28 Brebiri Melith Péter és György testvérek, Csenger és Rád urai. 
Templomot építettek Csengeren a Szentháromság, Rádon Szent Zsófia vér
tanú tiszteletére és azok számára különféle búcsúkat kértek a Szentszéktől. 
Felkarolták a konventuális minoriták erdélyi missziójának ügyét, akiket a 
Propaganda Kongregáció a székely katolikusok közé küldött, azonban a 
fejedelem és a protestáns rendek nem engedték be őket a fejedelemség terü
letére. (Galla: Pázmány-levelek. 12—13. 1.) — Péter és György a király
sági Magyarország, Erdély és a Hódoltság hármas határán a király hűséges 
embereinek bizonyultak. Taty Gáspár Kassán 1631 augusztus 12-én kelt 
levelében a környékbeli magyar főurak hűségéről és pénzügyi rátermettségé
ről szólva ezeket jelentette Melith Györgyről: Pro eo diligenter considerandi 
mihi viros harum partium praecipuos singulis in comitatibus, quicquid 
praemissorum spectetur, invenio hic Catholicum magis idoneum et his omni
bus qualitatibus instructiorem Magnifico Domino Georgio Melyth de Pryber, 
neminem, est enim genere et conditione Magnas Regni, bene doctus, et Juris 
sane scientissimus et qui etiam induci posset, benigne requisitus, ut hoc 
officium et hanc molestam habitationem Cassoviensem, quam plerique refu
gerunt, subiret. Et pollet quoque apud omnes authoritate, sine qua inermem 
quasi dixero hanc Cameram. Haec est tenuis mea opinio de administratore. 
György 1634 márciusában kir. tanácsos lett. (Orsz. Levt. Lit. ad Cam. exar. 
fasc. 1420. — Ben. Resol. fasc. 868.) Péter mint szatmári főkapitány szer
zett nagy érdemeket a király előtt Bethlen Gábor és I. Rákóczy György 
idejében, amiért tekintélyes vagyont kapott az uralkodótól.

29 A turóci prépostság előbb Forgách Ferenc érsek, majd Pázmány 
javadalma volt, később a jezsuiták kapták meg. (A vonatkozó iratok: Ben. 
Resol. fasc. 825.; 829.; 832.; 836—39. — Expedit. Cam. fasc 104.; 107—09.)
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Kelet nélkül, 1633 április 11 előtt.
P á z m á n y  P é te r  1L  F e r d in á n d  k irá ly n a k .

P á z m á n y  k é r i  a k i r á ly t ,  h o g y  k ü ld jö n  k i  jo g á s z o k b ó l  á lló  b iz o t ts á g o t  
a  v e r e k n y e i  é s  s z u n y o g d i  jo b b á g y fa lv a k  h a tá r a in a k  m e g á lla p ítá sá r a , mert a 
jo b b á g y o k  k ö z t  v é r e s  h a rc o k  d ú ln a k  a h a tá r o k  b izo n y ta la n sá g a  m ia tt.

t  Sacra Maiestas Caesarea.
Oiim Arcis Posoniensls directum Dominium Maiestatis Vestrae sit 

proprium, ac proinde, circa metas bonorum ad Arcem praedictam spectan
tium, Maiestati V (est) rae dispositio sit integra : Demisse expono
Ma(ies)t(a)ti V (est) rae Inter Pagum Vereknye80 ad arcem Posoniensem 
pertinentem, et pagum Archiepiscopatus Szűnyögdy81 excitatem esse con- 
trouersiam de Metis quibusdam. Et quum res ad arma et mortem subditorum 
tendat, Ma(ies) t(a) tem V(eat)ram demissè rogo, serio ac absoluto mandato 
iniungat Camerae Posoniensi, ut adhibitis Jurisconsultis viris, et certificatis 
partibus, die constituto per ipsos in locum litigiosum ueniant, auditisque 
partium praetensionibus, finaliter rem decidant, ut hoc modo lites, ac pugnae 
euitentur.

> Clemens à Maiestate V (est) ra responsum expecto.
Sacratiss(i)mae Maiestatis V (est) rae.

Humillimus et obligatiss (imus) servus 
Card (ina) lis Pázmány.

Kívül: t  Ad Sacram Maiestatem Caesaream.
Memoriale Cardinalis Pázmány.
Eredeti. Csak az aláírás (Humillimus etc.) Pázmány sajátkezű írása,
Orsz. Levt. Ben. Resol. fasc. 867.

7.
Vágsellye, 1633 július 5.

P á z m á n y  P é te r  B re b ir i  M e lith  G y ö r g y n e k .*•
P á z m á n y  íg é r i,  h o g y  a fö ú r  á lta l  a já n lo tt  i f jú t  f e lv e s z i  u d v a rá b a .

t  Mag(nifi)ce D(omi)ne Amice Nobis obser (uand) e.
Intól. kk. mindé (n) jókat kiuánúnk. Az kgd. 20. Juny Eperiesról 

nékünk irt leuelét szeretettel el uettúk. Az mi az Ifiát illetj, melljet kegd. 
commendál, kj kegkis. nem idegené, ualamikor kgdtek. el kúldj keglmetek-

6.

80 Vereknye falu Pozsonytól egy órányira a Kis Duna mellett fekszik. 
Szunyogdi Pozsonypüspöki tőszomszédságában van.

81II. Ferdinánd 1633 április 11-én Pázmány kérvénye alapján a ma
gyar kancellária és a bécsi udvari kamara közvetítésével elrendelte a pozsonyi 
kamarának, hogy küldjön ki határmegállapiió bizottságot. Az udvari kamara 
átirata április 16-án kelt. Pázmány a pozsonyi kamara intézkedésére április 
29-én határidő kitűzését kérte. (A kancellária és a kamara iratai a kérvény 
mellett vannak. — Hanuy: i. m. II. 427. 1.)

88 Az Orsz. Levt. pozsonyi kamarai iratai (Ben. Resol., Lit. ad Cam. 
exar., Expedit. Cam.) közt, a Királyi Könyvekben és a Zichy-levéltár missi-



315

hez. ualo jo akaratúnkból uduarunkba (n) be vétettjuk. Tarosa In. a kegdet. 
egésségben.

Selliae. dje. 5. July A (nno) D (omino) ! 1633.
Mag(nifi)cae D (ominatio) nis V(est)rae addictus.

Card (ina) lis Pázmány.
Kívül: t  Magnifico D(omi)no Georgio Milith de Briber etc. Amico 

Nobis obseruan (d) o.
Eredeti. Csak az aláírás (Cardlis. etc.) Pázmány kezeirása. Pecséttel. 
Más kézzel: Ehibitae sunt die 19 Juli In Civitate Eperiesien(si). 
Orsz. Levt. Zichy-levéltár. Missilisek Pázmány-csomó.
a In.: Isten.

8.

Pozsony, 1633 december 5.

P á z m á n y  P é te r  N y á r y  I s tv á n n á  T e le g d y  A n n á n a k .

P y b e r  J á n o s  e g r i p ü s p ö k  h a lá la  u tán  a s z é p la k i  p ré p o s tsá g  a z  e s z te r 
g o m i k á p ta la n ra  s z á ll t ,  a m e ly  a n n a k  t iz e d e it  P á z m á n y  k ö z b e n já r á s á r a  sem  
v o lt  h a jla n ó  F o rg á c h  k a p i tá n y n a k  b érb ea d n i, h an em  sa já t  t i s z t je  á l ta l  s z e 
d e tte  be.

t  Szolgálatom ayánlasának utánna. Istentűi Kegdnek. minden jókat 
kiuánok meg adatni.

Nagy szeretettel ueuén az Kgd. leuelét, mit Írjon Kgmed. meg 
értettem. En à Szegény Pyber33 Uram halála után, sem Jószágában, 
sem Jószágának directiojában reszes nem Uoltam, és nemis tudom, 
michoda Jószág, à kirűl Kegmed. ir. Úgy Uagyon, az Esztergami Cáptalan, 
Széplaki Praepostság34 neuű Jószágát, az el múlt háborúkban, arra az okra 
nézue, hogy à háborúk miat nem adminisztraltathatta, el Arendalta Uolt:35 
A’ mely Praepostságh, à Szegény Pyber Uram halála után, à Captalanra 
szálúén, csák hamar mindgyárt Szegénnek halála ulhán, Forgách Uram 
engemet requiralt, kéruén azon, hogy à Captalannak Írnék (, kit mégis 
cselekedte (m) ) hogy ha el akarnák Arendálni, eő Kegmének. Arendalnák: 
Es azt Írtam à Captalannak, hogy prae alys, Forgács Uraka). Aren- 
dallyák: De á Captalan deliberatiora Ueuén az dolgot, úgy Rezolválta magát,

lisei közt elszórtan szépszámú különféle, többnyire birtokadományozási irat 
van a két Brebiri Melithre vonatkozólag.

33 Pyber János esztergomi nagyprépost, majd egri püspök. Meghalt 
Nagyszombatban 1633 október havában. (Kollányi F. : Esztergomi kanonokok, 
Esztergom, 1900. 196—97. 1.)

34 A prépostság Abaúj vm.-ben volt. Oláh Miklós idejében a Nagy
szombatban letelepített jezsuiták kapták a királytól, de a török és erdélyi 
határvillongások miatt alig vették hasznát.

35 Ebben az időben királyi és országgyűlési rendelkezések értelmében 
a tizedeket többnyire a pozsonyi kamara vette bérbe a végvárak javára. 
Gyakran a helybeli földesurak bérelték ki vagy tartották meg maguknak 
korábbi királyi adományozás vagy zálogjog alapján. Ritkábban az egyhá
ziak gazdatisztjeik által szedették be.
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hogy magok emberi álthal fogják administráltatni az magok Számokra. így 
leuén azért az dologh, nincs mod benne, hogy kgmednek kedueskedhessem.

Praepostwáry36 Uramnak Igazságában eöreőmest kedueskedem. Es 
ezeknek uthánna Istenhek ayánlom kgmedet.

Posony 5. Decembr(is) 1633.
Kgmednek. Jo akarója.

Cardinalis Pázmány.
Kivül: t  Az Nemzetes és Nagos., Telegdy Anna Aszómnak. Az Teken- 

tetes és Nagos. Groff Bedegi Nyary Istva(n) Uram kedves hazastarsának 
Neke(m) tesztelendő Aszonyomnak.

Eredeti. Csak az aláírás (Cardinalis etc.) Pázmány kézírása. Pecsét
nyom.

Más kézzel: 1633. 5. Xbr(is) L(ite)rae Petri Pázmány Ar(ehi) 
Ep(isco)pi Strigon (niensis) et S (aerae) R(omanae) E(cclesiae) Cardinalis.

Orsz. Levt. Zichy-levéltár. Missilisek. Pázmány-csomó.
a )  Urak. =  Uramnak.

9.
Nagyszombati jezsuita kollégium, 1635 november 13.

P á z m á n y  P é te r , E s t e r h á z y  M ik ló s , L ip p a y  G y ö r g y  é s  P á l f f y  P á l  I I .  F erd i-
n á n d  k ir á ly n a k .

L a m o r m a in  V ilm o s  c s á s z á r i  g y ó n ta tó  e lő te r je s z té s e  a la p já n  a k a to 
l ik u s  v a llá s  h e ly r e á l l í tá s a  é rd e k éb e n  a  n a g y te r je d e lm ü  'e s z te rg o m i e g y h á z 
m e g y e  m e g o s z tá s á t ,  to v á b b á  K a ss á n , B e s z te r c e b á n y á n , S o p ro n b a n  é s  K ő s z e 
g e n  je z s u i ta  k o l lé g iu m o k  fe lá ll ítá sá t  k é r ik  a  k i r á ly tó l ,  e g y b e n  e lő te r je s z té s e 
k e t  te s z n e k  a  te r v b e v e t t  a la p ítá so k  a n y a g i  m e g a la p o zá s á ra .

J  (esus) t  M (aria)
Ad Majorem Dei Gloriam.
Die 13. Novembris 1635. in Collegio Societatis Jesu Tyrnauiae coram 

Eminentissimo D(omi)no Cardin (ali) Pazmani Archiepiscopo Strigoniensi, 
Excellentissimo D(omi)no Esterhasi Ungariae Palatino, R (eueren) diss (im) o 
D(omi)no Georgio Lippai Episcopo Vesprimiensi, eodemq(ue) Cancellario''" 
et coram Illu(strissi)mo D(omi)no Comite Palffi38 Posoniensis Camerae 
Praeside à P(atre) Gulielmo Lamormaini39 Soc(ieta)tis JESU S(acr)ae 
Caes(are)ae Ma(iestat)is R (eueren) d (o) Confessario exposita est dictae 
S(acr)ae Caes(are)ae R(egi)aeq(ue) M(aiesta)tis pia cogitatio et cura, de

56 Prépostváry Zsigmond. (Erdélyi szerepléséről 1.: Angyal: i. m. 425. 
kk. 1. — Hóman—Szekfű: Magyar Történet. V. 251. 1.)

37 Elődje, Sennyey István váci, majd győri püspök október havában 
halt meg. Élete végén feltűnik Lippaynak, mint helyettesnek a neve a 
királyi döntések levelein. Versenytársa, Draskovics György, valószínűleg 
heves és kemény természete miatt, nem tudta megszerezni Pázmány és az 
uralkodó kegyét.

38 Pálffy Pál gróf kir. tanácsos, Pozsony vm. főispánja.
39 Pázmány korában két jezsuita szerepelt ezen a néven: Vilmos csá

szári gyóntató, a hires Beccanus vagy van Beck atya utóda, és Henrik, a 
Pázmáneum régense. (Galla: A Pázmáneum alapítása és a Szentszék. Vác, 
1935. 23. 1. — Galla: Pázmány-levelek. 46.; 60. 1.)
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erigendis Cassouiae et Nouosocoly (!), ac etiam, si fieri poterit, ex altera 
Danuby parte Soc(ieta)tis Jesu Collegys et Gymnasys ad reparandam in 
Regno Ungariae Catholicam Religionem; ut dispicerent suggerentq(ue) ubi 
et quibus medys ejusmodi Collegia et scholae institui posse uideantur.4*

Inprimis tàm Eminentissimus, quàm praefati Caeteri D (omi) ni 
S(acr)ae C(aesare)ae R(egi)aeq(ue) M(aiesta)ti maximas agi gratias 
uoluemnt quod ad restituendam Catholicam in Ungaria Religionem adeö pia 
et Rege Ap(osto)lico digna consilia suscepisset, quae dubio procul jam 
pridem et suscepturus et executioni mandaturus fuisset, ut fecit in Regno 
Bohemiae, ceterisq(ue) Prouincys haereditarys,11 diuersisque Impery Romani 
Partibus et Regionib(us), si id bellici tumultus et continuae tot'armorum 
turbae permisissent.

Deinde multis et gravibus rationibus quas D (omi) ni omnes probarunt, 
deduxit Eminentiss (imus) magnam Catholicae Religioni in Ungaria praesi
dium accessurum, si in Archiepiscopatus Strigoniensis remotioribus parti
bus, ad quas hyeme non nisi 24. Aestate 15. dierum itinere perueniri potest 
duo Ep(iseop)atus erigantur Seepusiensis alter, alter Gömöriensis,40 41 42 quibus 
justa Dioecesis et redditus annui competentes juxta specialem suae 
Emin (enti) ae informationem absq(ue) notabili reddituum Archiep (iscop) atus 
diminutions possunt assignari. Quos Ep (iscop) atus Ungariae Rex, sicuti et 
ceteros omnes conferendi jus habeat; sed ys quos Archiepiscopus nomina
verit.

Tertio omnes praefati D (omi) ni ixistimant(l) omnino Cassouiae, 
Nouosoly, Soprony hoc tempore, ac etiam Giinsy cum res feret, instruenda 
esse Collegia et Gymnasia; eo quod summa sit ys in locis quae haeretici 
potiss(imu)m insederunt, Spiritualis necessitas, cui subueniendi una atq(ue) 
unica uidetur esse ratio, et medium, si juuentui Ungaricae quae sua Sponte; 
ac indole ad litteras addiscendas imprimis propendet ac fertur Gymnasia 
aperiantur Soc(ieta)tis et Seminariorum aliqualis fiat commoditas.43

40 A jezsuita kollégiumok alapításának terve megfelel Pázmány régi 
elgondolásának, aki a kollégiumok és iskolák egész rendszerét kívánta kiépí
teni az országban, hogy a magyar katolicizmust szellemileg felemelje, újszel- 
lemü papokat és mély meggyőződésű müveit, elsősorban nemes világiakat 
neveljen. (Galla: Pázmáneum. 5—6. 1.)

41 (A cseh és morva missziók megindulásáról a fehérhegyi csata után.
I. Kollmann: Acta Sacrae Congregationis de Propaganda fide res gestas 
Bohemicas illustrantia. T. I. P. I. Pragae, 1523. — Galla F.: A csiksomlyói 
ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gábor idején, a Gróf Klebels- 
berg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyvében. Budapest, 1931. 
283—302. 1. — Galla: Pázmáneum. 54—55. 1. — Ferdinánd gráci valláspoli
tikájáról: Kastner J. : Pázmány Péter gráci évei. Kát. Szemle 1935 január— 
februári szk.)

43 Pázmány, életének utolsó szakaszában, állandóan foglalkozott óriási 
egyházmegyéjének megosztásával. Tervét bejelentette az 1630-ki nagyszom
bati zsinaton, majd 1632-ben és 1636-ban tárgyalásokat kezdett a Szentszék
kel, azonban közbejött halála megakadályozta tervének megvalósításában. 
(Hanuy: i. m. II. 116.; 297.; 772. 1.)

43 Ez a megállapítás megfelel Pázmány korábbi kijelentésének, aki 
1622 júniusában ezeket írta XV. Gergely pápának: Cum vix ulla natio sít, 
quae Latinis literis adeo libenter suos instrui velit liberos, atque Hunga- 
rica. . .  (Hanuy : i. m. I. 294. 1.)
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Quarto omnes existimant et suadent, rem totam ta esse instituendam, 
ut Ciues dictorum Oppidorum queri jure non possint se ex hâc Patrum 
Soc(ieta)tis JESU introductione contra Regni Leges aggravari; proinde his 
initys, Patrib(us) in Praefatis Oppidis adsignanda loca esse, quae juris sunt 
Specialissime regy; Cassouiae Ecclesiam, in qua est armamentarium, et habi
tationes adjunctas Nouosoly Domum Regis et hospitale,44 Soprony et Günsy 
quae ad Parochiam et beneficia spectant.45 * 47

Quinto ad haec rogant praefati D (orni) ni omnes, ut sua Maj(es)tas 
de suo facere dignetur initium; ut nemo quidquam ualeat opponere ad retar
dandum hoc summe necessarium opus; non dubitant quin Dominus Praeses 
et Camera Ungarica pro Zelo quem habent Religionis in Ungariâ pro- 
mouendae, si sua Maj(est)as id clementiss(im)è praeceperit, modos et media 
facilè sint suggesturi, quibus non solùm (!) possit opus adeo necessarium 
inchoari; sed etiam absolui absq(ue) notabili incommodo uel suae 
Maj (esta) tis uel Camerae. Aliqua omnino pro singulis locis assignanda est 
summa pecuniae, pro accomodandâ habitatione Patrum et Sehol (arum) 
Collegialium quotannis pro quolibet loco (maximé Cassouiae et Nouosoly) 
usq(ue) mille floreni et aliquid uini ac tritici.

Sexto recuperandam opera Excell (entissi) mi D(omi)ni Palatini ac 
D(omi)ni Comitis Pauli Palffi (quod sine magnâ difficultate cum Dei adju
torio sperant se praestituros) Ecclesiam Parochialem Günsy et Soprony, 
ejectis Günsio Acatholicis Praedicantibus, quod pridem fieri potuisse ajunt.

Septimo jactis hâc ratione principys quae solent esse difficiliora facil
limae erunt rationes absq(ue) notabili Suae Maj (esta) tis grauamine in omni
bus dictis locis sufficienter dotandi Collegia; immö et Seminaria erigendi, 
inprimis suadent ut R (euere)n(dissi)mo D(omi)no Ep(iscop)o Jauriensi 
relinquatur Abbatia Porno4“ cum ea expressa conditione ut ejus fructus 
cedant Collegio Soproniensi, cui etiam applicari debeant aliqua simplicia 
ejusdem loci beneficia. Pro Collegio Nouosoliensi eliberari poterit Bozok,41 
quae sunt bona Ecclesiastica Sufficientia fundando Collegio et forte etiam 
Seminario erigendo. Bona haec oppignorata sunt Saecularibus pro 15 milli-

44 A besztercebányai Szent Erzsébet-ispotály és templom kegyurasá- 
gát I. Ferdinánd a városra ruházta. (Egyháztörténeti emlékek a magyar- 
országi hitújítás korából. IV. Budapest, 1909. 398.; 399.; 504. 1.; V. 1912. 
47—48. 1.) III. Ferdinánd visszavonta elődje adományát és a kórház gondo
zását Telegdy György esztergomi kanonokra és zólyomi főesperesre bízta. 
(III. Ferdinánd 1644 június 17-ki levele a pozsonyi magyar kamarához. 
Orsz. Levt. Ben. Resol. fasc. 800.)

45 Ilyen kisebb egyházi javadalom volt a keresztes oltárjavadalom, 
Rectoratus altaris Sanctae Crucis in ecclesia Sancti Michaëlis. 1636 október 
28-án Draskovics György győri püspök kapta meg a javadalmat. Elődje 
Veöreös Mátyás győri kanonok, mosonyi főesperes volt. A soproni városi 
tanács 1651-ben tatarozás ürügye alatt szétrombolta a Szent Mihály-templom 
összes oltárait, melyekhez kisebb javadalmak voltak kapcsolva, a szentképe
ket pedig elégette. (III. Ferdinánd 1651 augusztus 25-iki levele. Orsz. Levt. 
Acta Eccl. fasc. B. 116. — Collationes Ecclesiastiae. vol. 133. p. 382—83.)

48 Draskovics György győri püspök, aki még tanulókorában kapta 
meg a pornói apátságot. (Chobot F.: A váci egyházmegye történeti névtára. 
Vác, 1917. 567. 1.)

47 A bozóki prépostság 1628 óta szintén Draskovics kezén volt, azon
ban tekintélyes uradalmát világiak bírták zálogban. (Kollányi: i. m. 227. 1.)



• 319

b (us) florenorum. Pro Collegio Cassouiensi similiter eliberari poterit Prae
positura Misle48 prope Cassouiam oppignorata Secularibus circiter uiginti 
millibus florenorum.49

Octauo, summa tota ad hanc recuperationem necessaria non est nisi 
circiter 35 millium florenorum, quae baberi poterit, si cum ex defectu seminis'0 
aliqua ad suam Maj (esta) tem bona redibunt, illa dentur Catholicis cum 
onere pendendi ad hunc ipsum finem certam pecuniae summam. Deinde puta
tur Punguracz jure bona ob nuperum delictum amissurus,51 Vendi illa pote-

48 Mislye Kassától délre Abaúj vm.-ben. A prépostságot, a pozsonyi 
kamara segítségével, jászói Cseh János prépost nagyrészt sajátjából sze
rezte vissza. Pécsi püspöki processzusában, melyet 1637 júliusában folyta
tott le a nuncius, érdeméül említik a prépostság javadalmának visszaszer
zését, ami lehetővé tette, hogy a birtokokon levő protestáns jobbágyok a 
prépost kiváló szónoki és lelkipásztori tevékenységének hatása alatt nagy
számmal tértek vissza az Egyházba. Téritő tevékenységét különösen a felső
magyarországi részek egyházi és világi főurai értékelték, akik buzgóságának 
és áldozatkészségének állandó tanúi voltak. A püspökjelölt a hetven évig 
világi kézen maradt prépostság épületeit rendbe hozatta úgy, hogy ott is lakott. 
Mivel paphiány miatt csak ritkán volt szentmise a prépostság területén, a 
püspökkinevező pápai bullán kívül felhatalmazást kért arra, hogy pré- 
postsága számára a kánoni időkön kívül is szentelhessen fel papokat. A kir. 
püspökkinevezések kérdésében folyt viták, de meg a jelöltnek nemsokára 
bekövetkezett halála miatt is a pápai bulla kiállítása elmaradt. (Cseh 1637 
június 26-iki levele a pozsonyi kamarához: Orsz. Levt. Acta Eccl. Fase. B. 
115. — Lipót 1663 március 21-ilci levele Wesselényi nádorhoz: u. o. — Coll 
Eccl. vol. 133. p. 370.; 387.; 412—13.; 414—15.; 422.; 433.; 434.; — Bibi. 
Vat. Barberini Latini. Vol. 6888. f. 85.; f. 86. — Arch. Secr. Vat. Processi. 
Vol. 47. f. 171r.—206v.) — III. Ferdinánd 1643 elején a Cseh prépost halálá
val megüresedett javadalmat a főpapok és főurak közbenjárására a kassai 
jezsuitáknak adományozta. (Ferdinánd 1643 január 16-ki levele a pozsonyi 
magyar kamarához: Orsz. Levt. Ben. Resol. fasc. 789.)

49 A felterjesztésben kifejtett tervek csak a század folyamán valósul
tak meg. Draskovics György, amidőn a jezsuitákat Sopronban letelepítette, 
krályi hozzájárulással biztosította számukra a pornói apátság javadalmát 
(Kollányi: i. m. 228. 1. — V. ö.: III. Ferdinánd 1643 január 16-ki levele a 
pozsonyi magyar kamarához: Orsz. Levt. Ben. Resol. fasc. 789.)

50 Magszakadás esetén a nemesi birtok visszaszállt a királyra, aki azt 
elajándékozta vagy eladta.

61 Szentmiklósi Pongrácz István országos botrányt keltő kegyetlen
séggel megcsonkította a sándorfi plébánost és ezen a címen indítottak ellene 
vagyonelkobzó eljárást. Esterházy nádor hivatalos jelentése szerint Pongrácz 
több bűntársával, névszerint nemzetes Mosko György, Ribbser Varini Már
ton, továbbá Móricz Márton és Szeniczey Márton familiárisaival éjnek ide
jén titokban fegyveresen behatolt nagyapponyi Apponyi Balázs királyi táblai 
bíró sándorfi jobbágyának, Pólyák Miklósnak az udvarába és megrohanta 
a falut felemésztő tűzvész következtében a csűrbe meghúzódó Kolossy 
György helybeli plébánost. Az imádkozó papot elfogta, kegyetlenül véresre 
verte és megsebezte, majd kihurcolva őt a csűrből, földre teperte és gyalá
zatosán megcsonkította. A király parancsára a pozsonyi kamara a tettese
ket az esztergomi káptalan mint hiteshely által a közeledő octavális törvény-
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runt alicui Catholico et pretium ad dicta bona Eccl (esiast) ica redimenda 
applicari. Sed nec aly deerunt suae Ma(jesta)ti modi conquirendi sine 
grauamine diuturno Camerae dictam summam quos Camera suggeret. 
Deniq(ue) haec adeo sancta et fidei pietatiq(ue) auitae reparandae in Unga 
ria necessaria opera promouebunt etim R(euerendissi)mi Episcopi in quo 
rum Dioecesi instituent (ur) Collegia, immo et D(omi)ni Catholici uicini, 
dummodo per suam Maj (esta) tem felix detur initium, quod ut quamprimum 
fiat, humillime supplicant.

Card (ina) lis Pazmani
Comes N(icolaus) Esterhasj
Georgius Lippai ep(iscop)us Vesp(rimiensis)
Paulus Palfi.
Kívül: A. Magnatum Ungariae consilium de erigendis Cassouiae et 

Nouosoly Collegys Soc(ietatis) Jesu. Datum 13. nou(embris) 1635. Imp (era- 
to)ri Ferdinando II. qui illud expetiurat.

Más kézzel: Jesuitarum Fasc(iculus) 48 N. ° 5.°
Másolat. Az aláírások más kézzel, de nem az illetők kézírásai. 
Mellékeivé a király döntése 1637 április 24-ről (Resolutiones 8uae 

Maiestatis).
Orsz. Levt Acta Ecclesiastica, fasc. B. 117. (48. csomó.)

10.

Nagyszombat, 1635 december 15.

Pázmány Péter Brebiri Melith Péternek.

Pázmány válaszol Melith levelére és felajánlja készséges közben
járását.

Magnifice Domine Amice obseruan (dissi) me
Salute et n(ost)ri com(men)d(atio)ne praemissa. Isten kmdet.o) min

den kiuanta jókkal meg aldgia. Az kmed.b) leuelét nagi Szeretettel es bócsú 
lettel uettem. Kiuanomis azt Istentül hogi knek. minden alkalmatossaggall 
kedueskedhesse(m), el sem mulatom, ha údöm és modom lészen benne. Tarcsa 
el eltesse Isten kmet.c) io egességben.

Tyrnauiae die 15 Decembris. A(nn)o 1635.
Magn (ifi) cae D (ominationis) v (est) rae

Amicus addictissimus
Card (ina) lis Pázmány.

szék elé idézte. (Ferdinánd 1635 október hó 4-iki levele a pozsonyi kamará
hoz: Ben. Resol. fasc. 870. — U. o. szeptember 4-iki levél szerint Pongrácz 
Dániel kérte a királytól a rokon vagyonát. — U. o. Ujlaky István levele a 
kamarához a káptalan szerepéről.) — Mosko Mártonról a következő évről 
származó vágújhelyi kihallgatásban azt a tanúvallomást olvassuk, hogyha 
felönt a garatra, bár katolikusnak mondja magát, botrányosan viselkedik, 
káromkodik, a parasztok közé vegyülve trágár beszédeket folytat, ocsmány 
kiszólásokkal mulattatja őket és dorbézol. (Attestationes contra Joanneni 
Motiesieczky tricesimatorem Ujhelyiensem collectae. Űjhely, 1636 március 
8. U. o.)
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Kívül: Magnifico Domino Petro" Milit de Briber, Sacrae Caesareae 
Regiaeque M (aies) t (a) tis praesidy Zatmarien(sis) Supremo Capitaneo. etc. 
Amico nobis obseruan(dissi)mo.

Eredeti. Csak az aláírás (addictissimus etc.) Pázmány kezeirása. 
A főpapi pecsét vörös viasza letöredezett.

Orsz. Levt. Zichy-levéltár. Missilisek. Pázmány-csomó.
a )  Kmdet.: kegyelmedet, b )  Km ed.: kegyelmed, c )  Kmet. : kegyel

medet.

*

“  Paczot Sándor kamaratiszt írja Kassáról 1638 március 31-én, hogy 
Melith Péter két dolgot kér a pozsonyi kamarától: hogy utalják ki a kapi 
tányi fizetését és állapítsanak meg számára és rendszeresen utaljanak ki a 
szatmári állami bevételekből bizonyos mennyiségű természetbeli járandó
ságokat. Mosdóssy Imre jelenti ugyanonnan 1642 február 23-án, hogy Melith 
Péter a német és magyar katonaság részére kiutalt tűzifa nagyrészét lefog
lalta a maga és övéi részére, bevitette a várba és elhasználta. Melith Eszény- 
ben 1637 március 17-én kelt levelében vigasztaló részvétét fejezte ki III. Fer- 
dinánd királynak II. Ferdinánd halála alkalmából. (Orsz. Levt. Lit. ad Cam. 
exar. fasc. 1399. Ser. I. — fasc. 1411. — Zichy-levéltár. Missilisek.)

Regnum. 21



Gáthy Zsolt:

Á plébánosok könyvei a plébánia
történetírás szolgálatában.

A plébániatörténetírás egyik főfeladata: a hívek fölött 
álló lelki vezető, a plébános egyéniségének vizsgálata. Ennek 
a célnak szolgálatába kell állítanunk a mindenkori plébános 
könyveit, a plébánia könyvtárát is. A könyv kultúrát ad, szel
lemiséget terjeszt, bizonyos elhatárolt világnézetet eredmé
nyez, főleg oly korokban, a XVIII—XIX. században, mikor 
úgyszólván egyedül képviseli a plébános magasabb kultúrá
val való kapcsolatát, hatása tehát jóval nagyobb a mainál: a 
könyvtár a plébános szellemi kultúrájának, végső fokon 
lelkivilágának tükörképe, — új gondolataival s eszméivel a 
plébánoson keresztül a hivekre is hatással van.

Nem tagadjuk, a plébános lelkivilágának feltárásában más forrásaink 
is vannak. Első helyen kell említenünk a plébánosok naplóit, leveleit,1 
valamint egyéb feljegyzéseit,2 * szentbeszédgyüjteményeit, s pénztárnaplóit is.* 
Ide tartozik a „História Domus“ is, melynek előadásából, gondolatfűzésé- 
ből, az események kisarkításának módjából sokat következtethetünk, bár 
tartalmuk és céljuk (tanácsok és tudnivalók — az utódok számára) sokszor 
letompítják a számunkra szükséges szubjektivitást. Az anyakönyvek, vala
mint a levéltár egyéb kézírásos könyvei: a rendeletgyüjtemények, templom
számadási naplók tartalma, rendszeressége, s főkép írásmódja is sokat sej
tetnek.4 Mindezeknek vezetését, megőrzését még magyar viszonylatban is — 
későn rendelték el, ellenőrzésükkel még kevésbbé törődtek, gyakorlati szük
ségük csökkenő volta pedig az elkallódás sorsára hagyta őket.5

Nem így vagyunk azonban a plébánosok mindenkori 
könyvtárával. Az alapokat már Oláh érsek lerakja az 1560-as 
nagyszombati zsinaton, Pázmány vizitációiban már szerepel-

1 Sajnos, e téren nagyon szegény az egyházi irodalom,
2 Itt az irodalmi, tudományos jellegű próbálkozásokra, kuriózumok, 

szentbeszédekben felhasználható idézetek lejegyezgetésére gondolunk,
* Eddig teljesen mellőzött források, pedig a kor művelődési viszo

nyait ismerve, rengeteg felhasználható adatot rejtegetnek.
4 Egyáltalában a plébánosok íráskultúrájára, a tudományban eddig 

kellőleg nem méltányolt szempontra legyünk figyelemmel. (Minden plébános 
írásmódjáról közöljünk ,,facsimile“-részletet!)

5 Az anyakönyvektől eltekintve — 17. század eleje, (lásd : Anyaköny- 
vezési szabályok kialakulása c. dolgozatom, Szemináriumi Szemle 1942. évf.) 
jobbára a 19. század fordulójától kezdve, vagy csak még később törőd
nek velük.
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nek a plébános könyvei,® — a XVIII. század közepétől aztán 
általános figyelemmel kísérik, a következő század elején már 
gyarapításukat is irányítják.7

Érthető tehát, ha a plébánosok mindenkori könyvanya
gáról ma is két fontos forrás áll rendelkezésünkre: a Cano- 
nica Vizitációk és a plébánosi könyvjegyzékek. A Canonica 
Vizitációk „De Libris Parochiae“ fejezete a plébánia könyveit 
sorolja fel (általában: szerző, cím, alak szerinti csoportosí
tásban), a plébános könyveit a „De Parocho“ fejezetben, vagy 
a Vizitációhoz csatolt „Dokumentá“-ban találhatjuk meg.8 
A plébánosi könyvjegyzékek általában az új plébános beikta
tása után, átrendezés alkalmával, esetleg egy formális könyv
tárrendezés kapcsán keletkeztek, tehát teljesek, minden 
könyvre kiterjeszkednek, (míg a vizitációkban rongált példá
nyok nem igen szerepelnek), a felsorolásban, az esetleges 
tárgyszerinti csoportosításban pedig összeállítójukat jel
lemzik.

Ha egykori tulajdonosuk életébe, működésébe állítva dol
gozzuk fel a most említett könyvjegyzékeket, s mindezt egybe
vetjük, megelevenítjük a máig is fennmaradt könyvanyaggal, 
— megvalósítottuk kitűzött célunkat. Lássuk most ezt részle
tesen:

Mindenekelőtt a lelkészkedő papság (plébánosok és káp
lánok) hivatalbalépésének s távozásának időpontját, valamint 
eddigi élettörténeti adatait kell megállapítanunk egyház- 
megyei névtárak, sematizmusok, saját feljegyzések (História 
domus), azután az anyakönyvek s egyéb kézírásos könyvek 
írásváltozásai, bejegyzései segítségével.9 (Plébániánk megala
pítása előtti időkben az akkori anyaegyházat vizsgáljuk.)10 
Éppígy szükségünk van a későbbi életrajzi adatok ismeretére, 
legalább is azon káplánoknál s plébánosoknál, kik később 
egyházi pályán, tudományos életben kitűntek.11 •

• Pl. az 1630-as vágsellyei vizitációban.
7 Ezt sokszor a Helytartótanács eszközli.
8 Vigyázzunk: Vizitáció utáni könyvhiány sokszor a látogató esperes, 

vagy püspök könyvgyüjtő tevékenységét sejteti! (Gondoljunk a két 
Batthyány püspök ilyirányú tevékenységére.)

•Vigyázzunk azonban: a 18. században nem egyszer tanítók, sekres
tyések Írogatták ezeket!

10 A helyes plébániatörténeti vizsgálódás ugyanis — épúgy fenn- 
állván a pap és a hívek közössége — arra az időre is kiterjed, mikor mai 
plébániánk még másik anyaegyház filiája volt.

11 Nagy papjaink életrajzaiban teljesen hiányzik lelkészkedő műkö
désük módszeres feldolgozása.

21*
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Ezek után következik a könyvjegyzékek feldolgozása. 
Ezt a munkánkat két, egymást magyarázó, kiegészítő, egy
mással szorosan összefonódó szempont irányítja: mily külső 
körülmények hatására, hogyan alakul ki, s a plébános lelki
világát milyennek mutatja — könyvtára? (Természetesen 
saját könyvein kívül a plébánia könyvtárával való szellemi 
kapcsolatot is fel kell tételeznünk.)12

Az életrajzi adatok (származása, képzettsége, megelőző 
lelkészkedő állomásai,)13 s a fennmaradt könyvek bejegyzései 
(vette, kapta-e,14 örökölte-e, stb.) első kérdésünkre felelnek. 
(Ugyanitt fontos annak megállapítása: melyek a vizitációkban 
előírt,15 az egyházi felsőbbség által ajánlott, s beszerzett 
könyveink.16

Feladatunk második részét a könyvjegyzékek s a rendel
kezésünkre álló könyvanyag tartalmi feldolgozásával oldhat
juk meg.17 Az általános, (tárgyi, statisztikai) szempontokon 
kívül elsősorban azt kell vizsgálnunk, milyen világnézetet,

12 A plébániánkon elhúnyt plébánosok könyveiből kialakult plébánia
könyvtár inegnyujtott hatósugarát annál inkább valószínűsíthetjük, mivel 
egyrészt régebben, különösen a 18. században — már csak a lassúbb szel
lemi, technikai fejlődés miatt is — a könyvek nem vesztették el gyorsan, 
rövid 20—30 év alatt aktualitásukat, másrészt egyedül képviselve a szellemi 
élettel, egyházi tudományossággal való közvetlen kapcsolatot, a plébános 
papi felkészültségének is forgatott eszközei voltak.

15 Milyen anyanyelvű, hovávalósi, melyik társadalmi osztályból jött, 
hol végezte a szemináriumot, egyetemet (szemináriumi vezetők, egyet, taná
rok hatása), ki mellett volt (különösen elsőízben) káplán, mily kultúrterü- 
leten volt eddig plébános: falu (kolostorok hatása), város, püspöki szék
hely, más egyházi centrum, — végül esperesének egyénisége (eddig telje
sen mellőzött forrás) stb.-nek vizsgálata.

14 Esetleg más plébánia duplumpéldányaként (váci egyházmegyében 
pl. Nádasdy alatt).

15 Szentírás, katekizmus, Krisztus követése, — Corpus Juris Canonici 
et Hungarici, stb.

16Utóbbira példa: Nádasdy váci püspök 25 év alatt 50 könyv beszer
zését ajánlja enciklikáiban.

17 Sajnos, az egyes korok egyházi könyvtermelése nincs még feldol
gozva, így — különösen a plébániánkról elhelyezett plébánosok könyvei
nél — általános bibliográfiákra (Petrik, Szinnyei, Zelliger, Némethy stb.) 
és részletmunkákra vagyunk utalva. (Hermann Egyed a Pázmány-egyetem 
hittudományi karának történetében a tanárok irodalmi működését dolgozza 
fel mintaszerűen, ugyanezen szerző sajtó alatt levő, a veszprémegyház- 
megyei papság XIX. század elejéről való könyvkultúráját tárgyaló mun
kája, valamint Meszlényi Antal: Zichy, veszprémi püspök 1844/45-ös vizi- 
tációit feldolgozó értekezése szempontunkból elsőrangúan használhatók.)
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egyházi irányt, kultúrkört képvisel a könyv,18 érdekelték-e a 
plébánost a kor gazdasági, politikai problémái,19 mi volt spe
ciális érdeklődési területe, mily mértékben hatott a könyv a 
plébános hívekkel való kapcsolatára,20 egyszóval mit követ
keztethetünk a könyvek tartalmából a plébános kultúrájára, 
lelkivilágára.

Ezután munkánk legaprólékosabb része következik: a 
plébánosok könyveiből kialakult, számunkra (sokszor cson
kán) megmaradt plébániai könyvtár minden egyes darabját 
kézbevéve, átlapozva, felhasználjuk szubjektív tanúságukat. 
Az elülső, hátsó lapok bejegyzéseiből jobbára rekonstruálhat
juk a könyv élettörténetét,21 a szövegközi beírások, törlések, 
aláhúzás, bejegyzések a legmegbízhatóbban jellemzik íróju
kat, tulajdonosukat. S ha még a könyvek használt állapotá
ból,22 esetleges újrakötéséböl is következtetünk, elmondhatjuk: 
az élő könyvtár szubjektív tanúságát is célunk szolgálatába 
állítottuk. . .

Tagadhatatlan: az itt elmondottak értéke, használható
sága — sokkal inkább, mint másutt — gyakorlati végrehajtá
suktól függ. Szellemi tényezők, lelki hatások megállapítása, 
lemérése megköveteli az itt kifejtett, talán túlaprólékosnak 
látszó lelkiismeretes munkát, a következtetéseknél nagyfokú 
óvatosságra, az eredményeknél az ellenőrzés szükségessé
gére int. Ez a dolgozat sem akar más lenni, mint legelső pró
bálkozás e problémakörben, néhány új gondolattal igyekszik 
megkönnyíteni a plébániatörténész munkáját, néhány új szel
lemtörténeti vonással gazdagítani az egyetemes magyar egy
ház- és művelődéstörténetet.

18 Jozefinista irányú könyvek; — mily arányban van képviselve 
Nagyszombat, s mellette a XVIII. század mediterrán, a 19. század germán 
egyházi kultúrája (gondoljunk például a portugál D’Abreu Egerben 
lenyomtatott pasztoráléjára, a jezsuita írók latin kultúrájára stb.).

18 A hitvitázó, felvilágosodott irodalom idejében mennyiben van kép
viselve az ellenfél; a nagy egyházi történetírók (Pray, Katona) jezsuita 
tudósok, a meginduló magyar irodalom, egyházi folyóiratok, a politikai 
(reformkor) s vallási küzdelmek (pl. vegyesházasságok) irodalmi termékeit 
megtaláljuk-e stb.

!0 Pl. Pasztorálék anyakönyvezési utasításait mennyiben követi, pré
dikációit Pázmány magyar szellemében, vagy német mintára írja és 
mondja-e stb.

81 A beírás módja, esetleges exlibrisek, — vagy éppen az előző tulaj
donosok nevének kitörlése (a 18. században gyakori) megint csak a plé
bános lelkivilágára jellemző adalékok.

22 Amit meg kell különböztetnünk a hurcolkodással járó, vagy nem- 
(örődésből eredő rongálódástól.



Gerencsér István:

Á magyar felvilágosodás és a 
kegyes iskolák.

Tudományos irodalmunkban ismert az a jelentékeny sze
rep, amelyet a XVIII. századi piaristák a magyar felvilágo
sodás történetében játszottak.1 Az eddigi kutatások legna
gyobb része azonban elsősorban történeti vagy irodalomtör
téneti beállítottsága miatt nem vizsgálta a piarista felvilágo
sodás mozgalmának mélyebb okát: a rendi filozófiai és világ
szemléleti magatartás alkatát, mert nélkülözte a filozófiatörté
net alapvetőbb szempontjait.2

A következő fejtegetéseknek az a célja, hogy a magyar 
felvilágosodás és a kegyes iskolák problémáját filozófia- és 
lelkiség történeti szempontok alapján, egykorú kéziratok és 
kiadott, müvek felhasználásával vizsgálja meg. Két kérdésre 
akarunk feleletet adni: 1. Hogyan lettek az egyszerű, több
nyire tót- és németajkú, kezdetben elemi iskolákban tanító és 
missziókban, lelkipásztori munkában, lesújtó szegénységben 
névtelenül küzdő piaristák utódai a magyar felvilágosodás 
mostmár származásban is magyar bajnokai, az új korszak 
„világosságának“ (ez a meggyőződésük) meglátói és hirdetői, 
iskoláikon keresztül döntő hatású képviselői? — 2. A felvilá
gosodás szelleme, az új filozófia terjesztése vájjon merőben 
esetleges jelenség volt-e a piarista rendben, vagy pedig a rend 
szellemi alkatában gyökerezik? És ha igen, akkor hogyan 
tudott a skolasztikus világnézés és „barokk” szemlélet éppen 
szerzetesrenden, tehát egyházi testületen keresztül áthajlani a 
felvilágosodás más lelkiséget kifejező világnézésébe? Azaz,

1 Ld. főleg: Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyar
országon. Budapest é. n. 165. sk. 11. Uóraan—Szekfü: Magyar törté
net 2. kiad. V. k. 14. sk. 11. Sok értékes tanulmány a Minerva folyóiratban, 
ill. a Minerva-könyvtárhan és az egyes egyetemek francia és német intéze
teinek kiadványaiban. — Szekfü és Eckhardt művei elsősorban Takáts Sán
dor, Csapiár Benedek, Miskolczy István és Kisparti János műveire támasz
kodnak.

2 Horváth Ambrus (Koppi Károly. Szeged 1938.) már megpróbálja a 
piarista fölvilágosodást a rendi szellemmel összeegyeztetni és a rendet a 
barokk szellemmel ellentétes új szellemnek, a felvilágosodásnak képviselője
ként bemutatni.
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hogyan lehet az, hogy a katolikus jellegű barokkot egy ugyan
csak katolikus egyházi testület számolja fel a legteljesebb kö
vetkezetességgel, éppen a világszemlélet vonalán? Ez a fel
számolás okozott-e krízist? vagy természetes folyománya volt 
a rendi szellemnek? Ha pedig ez volt: nem került-e éppen a 
felvilágosodás képviseletével a piarista rendi szellem ellen
kezésbe a katolikummal?

Az első Magyarországra jött piaristák egyszerű tanítók, 
részben alsóbb gimnaziális ismeretek oktatói voltak. Másrészt 
misszionáriusok, többnyire lelkészkedéssel is foglalkoztak a 
tanítás mellett. Megkapták ugyan az alapvető filozófiai és 
teológiai képzést, de hányatott életük nem igen adott alkalmat 
arra, hogy a tudományok művelésében elmerüljenek. Kevesen is 
voltak a sok munkához (1721-ben 12 rendházban mindössze 
82 rendtárs). Szellemi és lelki kiképzésüket főleg a két éves 
noviciátus alatt nyerték, az utána következő tanulmányokat 
sokszor megszakította a tanítás. Podolin, majd Privigye volt 
sokáig a rend tanulmányi központja ebben az időben.

A filozófiai és teológiai oktatás a rendi előírásoknak 
megfelelően aristotelikus-tomista jellegű volt.3 A tomizmust 
annak szigorú, Bannezianus értelmezésében képviselte a rend. 
Holzhäuser Károly piarista Philosophia nobilis címen fönn
maradt jegyzete jelzi a rendi filozófiai oktatás XVIII. század 
eleji állapotát.4

Érdemes kissé tüzetesebben is szemttgyre venni a benne foglalt taní
tásokat: így kitűnik az az ellentét, mely a XVIII. sz. második felének piari sta 
filozófusait elválasztja e század elejének rendi tudományos szellemétől. 
A Philosophia nobilis következetesen a szokásos aristotelikus-tomista kom
pendiumok szellemében épül fel. Rövid bevezetés után igen részletes logika 
következik Logica aristotelico-thomistica címmel. Pontos, mindenre kiterjedő 
felosztások jellemzik a kérdések tárgyalását, kb. abban a szellemben, aho
gyan a XVII. sz. fellendülő skolasztikájában (a summulákban) láthatók* 
Holzhäuser jegyzete nem kommentár, hanem kompendium-szerű. Praktikus 
és nem szorosan vett tudományos célt szolgál. Ilyen szellemben szól az uni
versale, a kategóriák, praedicamentumok kérdéséről és végül a következ
tetésről. Fogalmazása egyszerű, világos. Az eredetiség igénye nélkül.

A Physica aristotelico-thomistica című fejtegetéseiben is teljesen a 
skolasztika gondolatvilágát követi. A testek elvei: matéria, forma, privatio. 
Az okokról szorosan Aristoteles szellemében tárgyal, a mozgásról ugyan
csak. A vacuumról szólva a híres natura vacuum horret elmélet mellett tart

’ Az 1718-i káptalan újra nyomatékozza a tomista filozófiai-teológiai 
oktatás fontosságát. V. ö. Prónai Antal: A piarista iskolák kezdetei. 42. 1.

4 Kegyesrendi Központi Levéltár (ezentúl röviden KLt.) Kézirat: 
374/40.

5 Gerencsér: A filozófus Pázmány. Budapest 1937. 7., 18., 45. sk. 11.
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ki. Az eget, csillagokat: az intelligenciák, szellemi lények mozgatják. A négy 
elem: tűz, levegő, víz és föld. A meteorok a föld és a víz kisugárzásai, cél
juk a mindenség díszítése (aristotelesi céloksági elv, mely élesen szemben 
áll a felvilágosodás természettudományos oksági elvével). A lélek képességei: 
vegetativa, sensitiva, intellectivS, appetitiva, locomotiva potentia. Ebbe a 
természetbölcseletbe még nem tört be az újabbkori természettudomány quan
titativ szemlélete. Csupán egy-két megjegyzésből lehet látni azt, hogy a 
szerzőnek tudomása van homályos sejtés formájában az újabb csillagászati 
felfogásról. Ezt azonban még nem tudja beilleszteni rendszerébe. Termé
szetesen izgatják a szerzőt ilyen kérdések: lehet-e aranyat csinálni. Hisz ez 
a kérdés éppen a renaissance filozófiájának hatása alatt különféle titkos 
tanok felburjánzásának következtében még a XVII. században is izgató 
kérdés volt. Sőt titkos társaságokban még a XVIII. század folyamán is 
megtartotta fantáziát mozgató erejét.8

Holzhäuser azt vallja, hogy aranyat nem lehet csinálni más anyag
ból. Azért, mivel az aristotelesi tanítás szerint virtus aurei non subjacet 
arte. Az aranyban levő erő, mivel felsőbb rendű, semmiféle emberi mester
kedésnek nem vethető alá.

A Philosophia nobilis az etikai kérdések tárgyalásában a korábban 
szokásos kazuisztikus módszert követi. Itt szerepelnek még leginkább „ú. n. 
korszerű“, az élethez közel álló problémák. — A jegyzet végén szereplő 
metafizikai tételek szigorúan tomista szelleműek. Világosan és szépen tár
gyal ezek sorában a szerző az analógia entisről, a princípium individuatio- 
nis kérdésében szorosan Szent Tamás felfogását követi (az anyag az egye
diség elve), az existentia és essentia között reális különbséget állít. Végül 
szól az angyalokról és Istenről.

A Philosophia nobilis valóban klasszikus példája annak, 
hogy a XVI. században föllendült és sokban új mélységeket 
teremtő skolasztika a XVII. század végére, a XVIII. század 
elejére mind jobban elzárkózik, és nem kis részben egyszerű 
mellőzéssel felel az új kor kérdésfeltevéseire. Különösen érvé
nyesül ez az elzárkózás a metafizika, természetbölcselet és a 
logika terén. Az etika tételei gyakorlati szempontból is fonto
sak voltak. Viszont — ez tűnik ki a tárgyalási módból — a 
logika, metafizika tételei semmiféle élményt nem jelentettek 
sem tanárnak, sem hallgatónak. Egyszerű áthagyományozandó 
anyag. Metaf:zikára és természetbölcseletre valóban vajmi 
kevés szükségük volt a XVIII. század első felének piaristáinak. 
Elemi számtan és mértan, írás és olvasás, a latin nyelv elemei
nek tanításához avagy jámbor tót hívek s magyar zsellérek 
lelkivezetéséhez igazán nem sokat jelentett az egész, novi- 
ciátusban kapott filozófiai „felépítmény“.

Hogy azonban a rend terjedésével és működési terüle
tének bővülésével milyen szoros összefüggésben állott a szel-

8 Szabadkőművesek rózsakeresztes ága. V. ö. Szekfű i. m. V. 31. L, 
Loczka Alajos: Az alchimia története. Budapest 1925. 85. 1.
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lemi élet terén való fellendülés, világosan mutatja több, jelen
téktelennek látszó, mégis fontos adat. így Moesch Lukács, a 
magyar viceprovincia h. tartomány főnöke komolyan foglal
kozott matematikai és katonai építészeti tanulmányokkal. 
Ilyen írásai is maradtak fenn. Bajmóc várában Pálffy Miklós 
fiait oktatta matematikára és filozófiára, valamint a katonai 
építészetre. Horányi megjegyzése szerint résztvett Pálffyval 
Buda ostromában és itt kitűnt kiváló technikai készségével, 
hadigépek szerkesztésével.7

A magasabb tudományos igények kibontakozása már 
a XVII1. század első felére jellemző. A rend nyitrai teológiai 
főiskoláján, melyet a világi növendékpapság is látogatott, ko
moly tudományos képzés folyt. Természetesen ez is Szent 
Tamás szellemében. Ennek a nívós teológiai oktatásnak tanú
sága Desericzky Incének, a később főleg történelmi tanulmá
nyairól híres piaristának világos, okosan fogalmazott müve- 
Lapis angularis, sive Praemotio Physica Thomistica. A mű
höz írt különféle ajánlásokból (generális, provinciális) kitű
nik az, hogy a hivatalos- rendi közvélemény mekkora súlyt 
vetett arra, hogy valóban a Constitutiok szellemében, a rendi 
hagyományoknak megfelelően szigorúan tomista szellemben 
történjék a teológiai oktatás. A Lapis angularis öntudatos 
tomista alkotás. Komoly szellemi erővel rendelkező írónak 
tudományos igénnyel fellépő müve. Sokak szerint nem Szent 
Tamás tanítása a praemotio physica — mondja a bevezetés
ben. Ezekkel (különösen Spreng Jakab S. J. nagyszombati 
egyetemi tanárral szemben)8 — azt bizonyítja a szerző, hogy 
igenis Szent Tamás eredeti tanítása ez a tan. Sajnálkozva 
utal arra is, hogy a magyar viszonyok, a háborúk következ
tében alig van valaki, aki a praemotio tanítását követné. Ezt 
az ősi, tiszta tanítást újra közkinccsé akarja tenni. Azért, 
mivel ez a tanítás a szegletköve a tomista rendszernek. íme, 
a nyitrai teológiai tanár bevezetésében már szerepel legalább 
rejtetten az a gondolat: Magyarország számára valami olyant 
nyújtani, amit még kevesen ismernek. Olyan teológiai irányt 
képvisel a szerző, mely a jezsuiták szinte kizárólagos teoló
giai és filozófiai uralma miatt nem tudott hazánkban elter
jedni.

’ Horányi, A.: Scriptores Piarum Seholarum. Budáé 1808—9. II. k. 
347—8. 1.

•ü . о. I. k. 640. 1.
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A Lapis angularis a mi szempontunkból többszörösen is iontos mû. 
Olyan témát tárgyal: a praemotio kérdését, mely a piarista rend filozófu
sainak akkor is tétele, mikor már a tomista skolasztika rendszerét teljesen 
elhagyják, helyesebben elfelejtik. Még a század végén kiadott írásokban is 
a filozófiai tételek között ott szerepel a praemotio physica tanítása, mint 
a tomízmus maradványa. Egy egészen más, nominalista felépítésű filozófia 
után, ahol az universale kérdés mellékesnek van feltüntetve, mely tagadja 
a tamási bölcselet egyik alappillérét: az essentia-existentia reális külön
bözőségét, nem érti meg a tamási létfogalom actus-potentia tanban rejlő 
dinamizmusát, egészen árván szerepel ez a tétel. A XVIII. sz. későbbi, fel
világosodást követő piarista filozófusai nem gondolnak arra, hogy az 
architektonikus felépítésű tomista rendszer tételeit nem lehet az össze
függésekből kirángatni. Ez az architektonikus összefüggés-érzés azonban 
még a Lapis angularisban érintetlen.

De más szempontból is sokat mond a Lapis angularis. 
A piaristák a tomista teológia hívei. Mikor magyarországi tu
dományos működésük megkezdődik, mindenfelé úgy szerepel
nek, mint a tomizmus hirdetői. A XVIII. században egymás 
után hívják meg a piaristákat püspöki papnevelőkbe tanárokul 
(Pécs, Veszprém, Győr, Kalocsa, Vác, Nyitra9).

A megokolás nem egyszer az: a piaristák a tomista 
irányt követik. Valódi ok azonban inkább a piaristák nagyobb 
egyszerűsége és az időkhöz való alkalmazkodása lehetett.10 
A század folyamán az is szóba került, hogy a nagyszombati 
egyetemen a két jezsuita dogmatikus katedra mellett két 
tomista katedra is legyen. Ezt gr. Niczky javaslata szerint a 
piaristákra kellene bízni, akik rendjük szabályzata értelmében 
úgyis Szent Tamás szerint tanítják a dogmatikát. Gebier 
államtanácsos javaslata szerint még az erkölcstan tanítását is 
a piaristákra kell bízni.11 Mindezek érthetővé teszik, hogy a 
jezsuita rend miért nézte ellenszenvvel a piaristák terjedését. 
Azonban valójában talán sokkal mélyebb megérzés lehetett az 
ellentét alapja. A barokk szellemet képviselő jezsuiták ösztö
nösen érezték azt, hogy a piarista rend által a barokk szel 
lemmel ellentétben álló szellem tör utat a magyar szellem 
életében.12 Mint a későbbiek folyamán látni fogjuk, a XVIII. 
század piaristáitól képviselt szellemet semmiképen sem lehet 
a barokk fogalma alá foglalni. Sőt a rendi alapszellemet sem. •

• Győi' már a 30-as években. V. ö. Horányi i. m. II. k. 52. 1.
10Takáts Sándor: Benyák Bernét ós a magvar oktatásügy. Bp. 

1891. 38. 1.
11 Hermann Egyed—Artner Edgár: A hittudományi kar története.

Bpest 1938. 110. 1. (A kir. magyar Pázmány Péter tud. egyet, története.)
11A jezsuiták tiltakozása Cörver Elek filozófiájára ld. Takáts i. m.

58. 1.
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A XVIII. század első fele csodálatos fellendülésnek 
tanúja a rend életében. A most már 1721-től kezdve önálló 
magyar rendtartomány egymás után nyitja meg iskoláit. Az 
iskolák kiépülnek éppen az ország szívében. A rendtagokkal 
szemben akár mint főúri nevelőkkel, akár mint teológiai, filo
zófiai tanárokkal szemben a tudományos élet nagyobb köve
telményeket támaszt. A piarista rend újszerűsége és fokozódó 
népszerűsége egyúttal kiváló tehetségeket, sokszor előkelő 
származású ifjakat visz a rend tagjainak sorába. A növendé
kek kiképzése színvonalban is fokozatosan emelkedik. A 
XVIII. század negyvenes éveiben a rend már tagjaiban jelen
tős mértékben magyar, tudományos képzettség és pedagógiai 
rátermettség szempontjából pedig a jezsuitákkal nemcsak ver
senyezni tud, de frisességével és lendületével felül is múlja 
őket.

A piarista rend bölcseleti magatartásának a felvilágoso
dás terjesztésében kifejtett munkája nem véletlen. Nem is ma
gyarázható merőben azzal,13 hogy mint tanítórend szükség
szerűen kitárt lélekkel fogadta be az újabb áramlatokat. 
Tehát korszerűek voltak. A piarista rend sajátos szellemisége 
a gyökere a piaristák felvilágosodásbeli szereplésének éppen 
úgy, mint sajátos nacionalizmusának is. Állításunk igazolá
sául utalunk a szerzetesség intézményének egyik alapvető 
elvére. A szerzetesség történelmileg és dogmatikailag egyaránt 
a misztikus, tehát bensőséges vallásos élménynek közösségi
leg szervezett kifejezése, műszóval: objektiváeiója.14 Ebből az 
is következik, hogy az egyes szerzetesi testületek szellemé
nek a meghatározója a szerzetesi közösséget létrehozó egyé
niségnek az istenélménye. Minden szerzetesi közösségben dol
gozik az ú. n. misztikus istenélménynek valamilyen stílusa. 
Csak stilusról lehet itt szó. Hisz ez az élmény végső gyökeré
ben mindenkinél és mindenhol azonos. A misztikus élmény 
gyökere: Isten sajátos lélekben lakása. Azonban a stilus, tehát 
a kifejezési forma egyének és korok szerint változó. A szer
zetesrendek sajátos szellemiségét tehát az alapító, vagy a 
rendre nagy hatást kiváltó egyéniségek misztikus élményé
nek stílusbeli különbségében kell keresnünk. Bennünket itt 
most ebből annyi érdekel: a piarista rend szelleme Calasanzi 18

18 Jansen, В.: Philosophen kath. Bekenntnissen in ihrer Stellung zur 
Philosophie der Aufklärung. Scholastik. 1936. 30. 1.

14 A kérdés igazolását és részletes kifejtését ld. Gerencsér: A szerze
tesség dogmatikai értelme. Bp. 1938.
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Szent Józsefnek, a rendalapítónak a misztikus istenélményé- 
ben gyökerezik. Igaz ugyan, hogy Calasanzi Szent Józsefnek 
úgyszólván semmi írása nem maradt fenn, de a misztikus 
élmény természetéből következik, ha egyszer Calasanzi szent, 
akkor nem kétséges, hogy Istennel egyesült imaéletet élt. És 
ha egyszer ember, akkor meg az nem kétséges, hogy ennek az 
imaéletnek sajátos stilusa volt. Meggyőződésünk az, hogy 
ennek a stilusnak jellemző sajátságait a rendelkezésre álló 
csekély számú adat segítségével is meg lehet rajzolni.15 Ezen 
a helyen csak a következő mozzanatokra utalok Calasanzi 
misztikájára vonatkozólag: Calasanzi misztikájának, helye
sebben misztikus stílusának forrásai: a spanyol karmelita 
iskola, — ennek is inkább teréziánus iránya, a Néri Szent 
Fülöp által képviselt ú. n. keresztény humanizmus, és a 
domonkos misztikának platonizáló iránya.

Ennek megfelelően Calasanzi lelkiségét jellemzi: opti
mista emberszemlélet, kegyelet a teremtett értékekkel szem
ben, szemlélődő beállítás — a voluntarista aktivizmussal 
szemben, tomista kitárultság — a molinista célaszkézissel 
szemben, lényegre látó és lényeget néző formalizmustól men
tesség — a formákat erősen hangsúlyozó barokk ájtatossági 
formákkal szemben, az életet egységben néző, annak minden 
munkáját és megnyilvánulását imává avató hivatáslelkület az 
életet harctérnek néző és versengő szemlélettel szemben, azaz 
kegyeletes lelkűiét a valóságokkal, Isten teremtett világával, 
de az emberi hibákkal szemben is.

Ebből a misztikus, lelkiéleti stílusból következtek azok a 
vonások, melyek a kegyes iskolákat jellemezték: a tanítási 
rendszerben tartózkodás minden külső pompától, versengő 
szellemtől, ünnepélyes kitüntetésektől és külső szerepléstől. 
A rend célkitűzése kezdettől fogva ez volt: hasznos polgárokat 
nevelni. Egyház és földi közösség számára. Calasanzi inti 
rendtársait nemcsak arra, hogy a tanításban egyszerű mód
szereket használjanak,16 hanem figyelmezteti őket arra is, 
hogy mennyire fontos és szép dolog a matematika tanítása 
(nyilván egyszerű számtanról volt szó.) Ugyancsak jellemzi a 
kegyes iskolákat kezdettől fogva az egészen szokatlan türelem 
más vallású tanulókkal szemben. Valami mélységes, optimista

15 Részletesebben önálló tanulmányban készülök ezt feldolgozni.
18 Constitutiones clericorum regularium scholarum piarum. Roma. 

1940-es kiadás. 154. 1.
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jellegű, keresztény humanizmus. Emberi értékek megbecsü
lése és bölcs értékelése. Ezek a vonások nem barokk voná
sok, sokkal inkább kiérezzük belőlük a felvilágosodás filan
tróp, hasznossági és türelmességi gondolatait szinte elö- 
vételezve és mélységesen keresztény formában: tehát más 
ethosból kinőve.

De különösképen érdekes és a rend jövőbeli tudományos 
magatartása szempontjából, bölcseleti és természettudományos 
világképének alakulására döntő fontosságú az a szoros vi
szony, mely Calasanzi Szent Józsefet és szerzeteseit szemé
lyesen is Galileivel és Campanellával kapcsolta össze. Ez a 
kapcsolat rendkivül szoros volt, ahogyan az újabb kutatások 
kiderítették.17 Calasanzi személyesen küld tanítványokat Gali
leihez, akik még elítéltetése alatt is kitartanak mellette. Ez a 
viszony annyira szoros volt a piaristák és Galilei között, hogy 
a rend elleni támadásokban okként szerepelt Calasanzi-nak 
Galilei és köréhez való kapcsolata is. A Galilei képviselte ter
mészettudományos irány Calasanzi halála után is szinte köte
lező hagyomány lett a piarista rendben. Az egész XVII. és 
XVIII. század folyamán, sőt még továbbmenőleg a legújabb 
korban is az olasz és a többi piarista tartomány szerzeteseit 
sajátos természettudományos szemlélet jellemzi, szinte hiva
tásszerű hirdetése az újkori természettudományos szemlé
letnek.

Ezeknek az utalásoknak az alapján nem túlzás kimon
dani azt, hogy sem Calasanzi lelkisége, sem pedig a kegyes 
iskolák szelleme nem sorozható a barokk szellem megnyilvá
nulásai közé. Lelkiéleti szempontból alapvetően más stilust 
mutat, pedagógiai módszereiben, tudományos, mondhatni filo
zófiai világképében annak éppen ellenkezője.

A piarista rend nem a barokk szellem hordozója, sok
kal inkább egy új világnézés és érzés, a keresztény szellemű 
felvilágosodás terjesztője és kifejezője, sokban talán bölcsője 
is.18 Ezzel szemben nem lényeges, hogy a piarista iskolák 
Calasanzi minden óvása ellenére csakúgy játszottak színdara
bokat, csakúgy díszítették könyveiket, csakúgy építtették

17 Ezeknek a részben az Ephemerides Calasanctianae-ban megjelent 
kutatásoknak összefoglalása és kiegészítése P. L. Picanyol d. S. P.: Nel 
terzo eentenario della morte di Gallileo. Le Seuole Pie e Galileo Galilei. 
Roma 1942. — V. ö. még Frideczky J. : A barokk Róma szentje. Képek 
Kalazanci Sz. József életéből és korából. Bp. é. n. 329. sk. 11.

18 A barokk skolasztikáról ld. Gerencsér : A filozófus Pázmány. Bpest 
1937. 29. sk. 11.
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templomaikat, csakúgy írták dagályos költeményeiket, mint a 
barokk korszak egyéb szerzetei.

Az, ha egy intézmény él a kor adta eszközökkel, sokszor 
még alapítójának elgondolásai ellenére is, — abból még nem 
következik, hogy a rend alapszelleméböl nőnek ki ezek a 
vonások. Csak annyi következik belőle, hogy a piarista iskola 
nem zárkózhatott el ezektől a dolgoktól, a barokk korszak 
vonásaitól. Calasanzi annyira megelőzte korát éppen ezen a 
téren, hogy nem lehetett minden gondolatát valóra váltani. 
Talán a magyarországi piarista barokk építészet sem egészen 
azonos az általános barokkal. A szükséges részlettanulmá- 
nyok hiányoznak még ezen a téren. De annyi érezhető, hogy a 
piarista barokk templomokban van valami a Calasanzi-féle 
egyszerűségből. De meg különben is az a tény, hogy a rend oly 
magától értetődő természetességgel tud a felvilágosodás gon
dolatainak terjesztőjévé válni, jelzi azt, hogy itt többről van 
szó, mint esetleges kapcsolatról.

Ezek a Calasanzitól a rendnek örökségként hagyott 
magatartási mozzanatok a rend sajátos hivatása következté
ben idővel csak még jobban kialakultak. A XVII. század 
végére, még inkább a XVIII. század elejére egységes rendi 
közszellemet fejlesztettek ki elsősorban az olasz, de vele pár
huzamosan a lengyel és általában a középeurópai piaristaság- 
ban is, melynek alapvető jelentősége volt a rend bölcseleti 
világképe szempontjából. Ebben a keresztény humanista és 
egyúttal modern természettudományos világnézetet élő kör
nyezetben bontakozott ki a XVIII. század elejére az olasz 
piaristák tudományos élete. Nagy tudományos egyéniségek 
adnak erőt ennek a piarista „felvilágosodásnak,“19 melynek 
nagyhatású elöharcosa Chelucci Paulinus, aki legfőképen 
kiváló matematikai képzettségével és klasszicizáló latinságá- 
val tűnik ki. Filozófiai szempontból azonban legjelentősebb az 
olasz piaristák között Corsini Eduárd. Sokoldalú tudós, filo
zófus, matematikus, történész és később legfőképen archeoló
gus. Pisai egyetemi tanár, 1754-ben generális. Kortársaira ki
fejtett hatása látszik abból, hogy Horányi Scriptores-ében több 
mint másfélszáz oldalt szentel méltatására. Corsini Chelucci 
klasszicizáló újhumanista irodalmiságát összekapcsolja erős 
természettudományos érdeklődéssel. Ebben a szellemben tartja **

** Jansen helyesen nevezi így. I. m. 30. 1.
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filozófiai előadásait és szerkeszti meg nagy hatást elért böl
cseleti összefoglalását.20

Corsini tudatosan eklektikusnak vallja magát. Clemens 
Alexandrinus görög és latin nyelven idézett szavait választja 
műve jelmondatának: Nem a stoikus, platonikus, epikureista 
vagy aristotelista filozófiát, hanem amit ezek és mások helye
sen mondanak, ami az igazságosságot tanítja kegyes tudo
mánnyal, ezt igy együtt: ezt nevezem filozófiának. Nem akar 
tehát semmiféle filozófiai szektához tartozni, összefogni akar. 
Ez az eklektikus bölcselet felel meg a mi intézményünk értelmé
nek és közelíti meg Calasanzi József elgondolásait legjobban 
— mondja. A kegyeletes lélek távol áll a harctól és egyoldalú
ságtól. Azt nézi, ami hasznos és ami megfelel a célnak.

Bevezető gondolatai után, melyekben igy világosan kifejeződik a fel
világosodásra jellemző türelem, hasznossági szempont és ugyanakkor valami 
kiegyensúlyozott klasszicizmus-humanizmus, rövid áttekintést ad a filozófia 
történetéről. Mégpedig elsősorban a régi, főleg görög-római bölcseletre utal. 
A régi elektikusok utódjának érzi valamiképen magát is. A középkort alig 
említi. Az újabb bölcselők közül nyilván kitűnik, hogy jól ismeri és sok 
gondolatában fel is használja Descartes, Gassendi tanítását, foglalkozott 
Newtonnal. Általában tájékozódott a legújabb bölcseleti irodalomban. Jel
lemző rövid bölcselettörténeti szemléjére (inkább felsorolás ez), hogy 
ugyancsak kora szelleméhez híven foglalkozik a kelet bölcseivel is. Ez még 
a barokk kor kezdetén ismeretlen volt. Pázmány Péternél még nem szere
pelhettek volna olyan nagy számmal kelet bölcsei: Zoroaster, avagy a kínai 
bölcseség mesterei. Ez is jellemző a XVII—XVIII. századra, amikor diva
tos Confuce bölcseletéről beszélni a páriei szalonokban és amikor arról 
elmélkednek az emberek: hogyan lehetne a különféle vallásokból egy egy
séges észvallást alakítani.*1

Művének első része a Logica. Ebben követi a korabeli logikákat Kel
lemesen cseveg, folyékony latinsággal. Ez a Logica őrzött meg még leg
többet a régi skolasztikus hagyományból.** De eltér attól előadásának mód
jában. A Physicában már erősebben érzik az az új természetszemlélet, mely 
éles ellentétbe állítja a régi, aristotelesi természetszemlélettel. Corsini gúnyo
san utal nem egyszer a peripatetikusokra, akik minden bizonyítás nélkül 
állítják tételüket.*3 A testek elvéről szólva szakit az aristotelesi felfogással. 
Nem helyesli — mivel semmi tapasztalati alapja nincs és szerinte ellent
mondást tartalmaz — a testek materia-forma-privatio elvre való vissza
vezetését. A testek tulajdonságairól tárgyalva sokat idézi, de nem követi 
mindenben Cartesiust. Szerinte a testek lényege nem a hármas kiterjedés, 
hanem a substancia cum oxtensione et impenetrabilitate.*4 A gravitáció kér-

*° Institutiones philosophicae ac mathematicae 1731, 6 kötetben. Több 
kiadásban is megjelent. ^

11 U. o. 1. к. XI—XIII. 1.
** Jansen i. m. 31. 1.
23 Pl. a qualitates occultae kérdésében. I. m. II. k. 577. 1.
*‘ U. о. II. k, 291. 1.
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désében Newtont, ezt a „kiváló férfiút“25 követi. De ugyanakkor utal ezzel 
a kérdéssel kapcsolatos nehézségekre is. Tárgyalásába több kísérletnek a 
leírását szövi bele (emelők, hidrofizikai kísérletek, Toricelli kísérlete stb.). 
A III. kötetben legfőképen a föld és csillagvilág jelenségeivel foglalkozik. 
A Galilei-féle világnézetet képviseli ezen a ponton is, teljesen szakítva az 
aristotelesi elgondolásokkal. A különféle jelenségek (meteorok, eső stb.) 
tárgyalásában felhasználja ugyan a régiek megállapításait is, azonban 
minden lényeges tanításban az újabbakat követi. — IV. kötete a lélekről 
szóló ismereteket tárgyalja. Könnyed előadásmódjában részletesen foglal
kozik a lélektan szokásos kérdéseivel, a régi és újabb irodalomban való 
nagy jártassággal. A test és lélek viszonyának a kérdésében nem tudja 
elfogadni az aristotelesi véleményt, inkább hajlik Cartesius felé, legalább a 
lélek helyét illetőleg. Különben azonban a Cartesius-féie elvet sem fogadja 
el teljesen: szerinte kölcsönhatás van a test és lélek között.

A metafizikával alig néhány lapon végez. Közben nem mulasztja el 
szinte gúnyos megjegyzéssel illetni Aristoteles müveit, melyeket szerinte 
homályosság jellemez. Általában kevés érdeklődést tanúsít a metafizika 
mélyebb kérdései iránt.

Mindezeknek a kérdéseknek tárgyalásában valami finom skepticizmust 
árul el.26 Ez a finom skepticizmus, sokszor még jobban kiélezett formában 
a magyar piaristák írásain is kitűnik. Corsini számára és általában a 
hatása alatt állók számára sokkal fontosabb a tapasztalati tényeken keresz
tül szinte belefeledkezni a világba, mint iskolák ellentétes véleményén és 
elméletein vitatkozni. — A VI. kötet, az etika: világos fogalmaival, egy
szerű és kellemes stílusával tűnik ki.

Corsini hatása a magyar piaristák szempontjából 
éppúgy alapvető fontosságú, mint a lengyel felvilágosodásra, 
vagy az itáliai piarista iskolákon keresztül az olasz felvilá
gosodásra. Rendtársai, részben a Collegium Nazarenumban, 
részben a többi olasz városok egyetemein (ahova sok piarista 
kerül, főleg természettudományi tanszékekre) és kegyes isko
láiban kitűnnek a tapasztalati tudományok és az új bölcselet 
művelésében. Közülük magyar vonatkozása miatt, mivel sokat 
hivatkoznak rá — ki kell emelnünk Beccariát, akinek elektro
mosságra vonatkozó kísérletei korában híresek voltak. Utal
nunk kell a nagyhírű Gaudiora,27 akivel a magyar piaristák 
közül is többen leveleztek (pl. Koppi Károly28), Fassoni Libe- 
ratusra, akinek a lebnizi Princípium Rationis Sufficientis-ről 
szóló könyvét (több más olasz piaristától származó mű mel
lett) Horányi Elek is kiadta Budán, 1774-ben. Az olasz 
piaristák a felvilágosodásnak sajátos szintézisét teremtik meg 
az egyházias gondolkodással, mely a maga nemében és alka-

25II. о. II. k. 379—395. 1.
20 Jansen i. m. 31. 1.
27 Horányi i. m. II. 11. 1.
“ Horváth Ambrus i. m. 25. 1.
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tában, de egyúttal hatásában is egyedülálló. Egyszerűen így 
is jellemezhető: ami egyházi keretek közötti felvilágosodás 
volt a XVIII. században, az döntő módon, egyes országokban 
majdnem kizárólag a piaristák nevével kapcsolódott össze.

Az olasz piaristák szelleméből táplálkozott az a másik 
centrum is, igaz sokban túl is haladt rajta — amely a magyar 
felvilágosodás szempontjából szintén nagyfontosságú: az
osztrák piaristák. Mária Terézia alatt az osztrák piaristák 
szerepe évről-évre nőtt az osztrák pedagógiai mozgalmak irá
nyításában. Különösen nagy lett a hatásuk azóta, hogy rájuk 
bízták a Lichtenstein akadémia (savoyai lovagakadémia) ve
zetését.22 * * * * * * 29 Ebben az intézetben arisztokrata gyermekeknek 
adták elő rövidre fogva a magasabb ismereteket, világos mo
dorban. Mindenben a hasznosságot, az állampolgári életben 
fontos szempontokat emelték ki. Itt működött a magyar piaris
ták filozófiai fejlődésére Corsini mellett legjelentősebb Dal- 
ham Flórián is.30

Rendkívül világlátott (Németországot, Itáliát, Hollandiát, Angliát) 
beutazott tudós volt Dalham. Sokféle beosztásban működött, volt filozófia-, 
fizika-, történelemtanár, könyvtáros és püspöki tanácsos. Rendkívül nagy 
tekintélynek örvendett korában. Müveit mint az igazi világosság terjesztőit 
üdvözölték mindenfelé. Művei közül ki kell emelni az 1762-ben megjelent: 
„D e ra tio n e  re c te  c o g ita n d i, lo q u e n d i e t in te l l ig e n d i l ib r i  tr é s , in quibus 
praecipua Logicae, Criticae et Hermeneuticae capita illustrantur“ c. művét, 
mely először Augsburgban jelent meg, majd bővített kiadását Horányi Elek 
magyar piarista adta ki Velencében, 1770-ben. Ez is jelzi azt egyrészt, 
hogy milyen szoros szellemi viszony állott fenn a magyar piaristák és kül
földi rendtársaik között, másrészt azt, hogy mennyire értékelték Dalham 
működését. Könyvének első kiadását Dalham a londoni királyi tudományos 
akadémia elnökének, Parker Györgynek ajánlja. Tipikus jellemzője a 
piarista felvilágosodás íróinak: a katolikus szerzetesrend tagjai tudomá
nyos és szellemi kapcsolatban állanak a protestáns, de a világosság ter
jesztésében számukra testvérnek számító országok tudósaival. Akárcsak az 
olasz B e c c a r ia :  aki tagja a londoni királyi akadémiának, egyik műve 
Londonban angol nyelven jelenik meg, s ott mint csodálatos filozófust 
emlegetik, Itália nagy géniuszát.51 Hűek maradnak ezek az írók egyházuk
hoz, semmiképen sem lehet írásaikat vagy életüket megvádolni istentelen- 
séggel, és ha akad elfogult emberek részéről ilyen vád, az ellen határo
zottan tiltakoznak.82 Hogy a magyar és külföldi piaristák egész távolra

22 Miskolczy I. : Bajtay Antal. Bp. 1914. 14. 1. jegyzet.
50 Horányi i. m. I. 581. 1.
81U. o. 200. 1.
82 így Corsini, mikor azzal vádolják, hogy Descartes és Gassendi

tanait istentelen értelemben magyarázza. (Horányi i. m. I. 404—6. 1.)
Ugyanígy tiltakozik Cörver Elek első nyilvános, az üj filozófiát hirdető
előadásai után Pesten a jezsuiták vádjával szemben, hogy tanítása egyház
ellenes. (Takáts i. m. 58—9. L)

Regnum. 22
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ható összeköttetéseinek hátterében mozogtak volna talán titkos erők is, 
esetleg az akkor már az osztrák tartományokat, Németországot és Magyar- 
országot, de Olaszországot is behálózó szabadkőművesség éppen Anglia 
felé irányuló kapcsolatai, az valószínű. Hisz az akkori szabadkőművesség 
nem volt még kimondottan egyházellenes. Vannak is rá adatok, hogy pl. 
a magyar szabadkőművességben jelentős szerepük volt a XV III. század 
piaristáinak.33

Dalham nem hiába ajánlja művét az angol királyi akadémia elnö
kének; Bacon szellemében ír kimondott antiskolasztikus beállításban. Szinte 
Bacon lelkesült hitével hirdeti azt, hogy a módszertől, az értelem helyes 
használatától függ a tudományok megújulása és így a közös boldogság.34 
íme a tudomány célja: nem az igazság szemlélése, hanem elsősorban a köz
boldogság, a szociális közjóiét. Dalham a régi, aristotelesi gondolkodást a 
természetes, kritika nélküli értelem tudományos rendszerének tartja. A vilá
gosság terjesztése érdekében azonban szükséges a tömeg meséitől, az elő
ítéletektől való szabadulás. Hogy pedig az értelmet kellő módon ki lehes
sen képezni, ahhoz szükséges mellőzni a logikának skolasztikus szárazsá
gát és egyoldalúságát, helyette az élet igényei szerinti logikát kell fel
építeni. (A második generáció magyar piaristáinál is sokszor visszhangzik 
ez a tanítás.) A fantáziát meg kell fékezni, az előítéleteket le kell küzdeni, 
de a mértéktelen kételkedéstől is tartózkodni kell. Dalham egyéb műveiben 
is állandó következetességgel hangsúlyozza a kísérleteknek, a közvetlen 
tapasztalaton nyugvó ismereteknek nagy jelentőségét. Amíg Corsini még 
logikájában sokat megőriz a régi, hagyományos logikából és az újabb 
szerzőket is mérsékkel használja, addig Dalham szinte teljesen L o ck e  
követője pl. az ismeretelméletben, és mondhatnék fenntartás nélkül beleveti 
magát a felvilágosodás tudományos árjába. De ugyanakkor távol van tőle 
még a gondolata is annak, hogy ezzel ellentétbe kerülhet a  theocentrikus 
keresztény felfogással. Nincs benne semmiféle krizis-tudat, mint a korabeli 
többi piaristában sem igen van. Tudományos működése jószándékú, az ész 
hevületétől sziűte elragadott nekilendülés a világismeretnek. Harc világos
ságért a sötétséggel, rabságnak és gyermekmesének feltűnő skolasztikus 
elméletekkel szemben.

Dalhamot és a többi osztrák piarista írót jellemzi: kitá- 
rulásuk az új világnézés felé és lelkesedés ennek terjesztésé
ben.35 Lényegében az olasz piaristák szellemét képviselik. 
Nemhiába kedveltjei Mária Terézia udvarában éppen a fel
világosodás hiveinek. Mindebből az is érthető, ha Marx Gra- 
ciánnak, a neves piarista provinciálisnak olyan nagy szerep

33 Eckhardt i. m. 167. 1.
34 Jansen i. m. 33. 1.
35 V. ö. még Fuchsthaler Miklós: Institutiones physicae in usum Aca- 

demiae Sabaudicae. 1773. (Horányi i. m. I. 823.1.) — Jób Edvárd fizikai, filo
zófiai és matematikai tárgyú műveit (ld. felsorolva Horányinál) jórészt a 
Theresianum és a savoyai akadémia számára írta. Mindkét szerző és még 
több osztrák, felvilágosodott természettudományos gondolkozású piarista 
művei szerepelnek a magyar piaristáktól használt tankönyvek és könyvek 
közt. (V. ö. Csapiár Benedek: Révai Miklós élete. Bp. 1881—9. I. k. 227. 
sk. 11.)



jutott a többi piaristákkal együtt az osztrák tanítási rendszer 
és közvetve a magyar rendszer átformálásában.

Az új filozófiával a magyar piaristák Itália közvetíté
sével ismerkedtek meg. Rómában a közvetlen érintkezés az 
ottani, új filozófiát képviselő piaristákkal azok számára, akik 
ide kijutottak, alapvető élményt jelentett. A magyar piaristák 
közül mindazok, akik Rómába, Itáliába mentek tanulni, éppen 
a szellemileg legkiválóbb rétegből, a rend jövö vezetörétegéböl 
kerültek ki. Jórészt azokból az ifjakból, akik a most már 
teljes lendülettel magyarrá váló és mindinkább erősebb hatást 
kifejtő rendbe éppen a magyar területekről, nem egyszer a 
jobb módú rétegekből léptek be. A rend vezetősége pedig min
dent elkövetett, hogy a rend szegénysége ellenére is lehetővé 
váljanak a külföldi, főleg a római tanulmányutak. A Róma- 
élmény különböző lehetett számukra egyéniségük szerint. 
Amíg Desericzky Ince, a Lapis Angularis szerzője számára 
Róma a nemzeti öntudat és történelmi múlt utáni érdeklődés 
felkeltöje lett (mint generális asszisztens volt kint sokáig,36) 
addig a két Cörverre és Bajtayra elsősorban az új bölcselet 
hatott. Br. Cörver Elek és János 1738-tól több éven át tartóz
kodnak Rómában.37 Bajtay már 1736-ban kiment, az akkori 
provinciális Szlopnyai Elek küldte ki, hamar felismerve Baj- 
taynak kivételes tehetségét és előkelő származása miatt a 
rendre való nagy jelentőségét.38 Bajtay már két évi tanulás 
után a Collegium Nazarenumba kerül a filozófia és matema
tika lektorának. Két évig tanít itt. A két Cörver közül Elek 
1743-ban visszatér hazájába, hogy itt kamatoztassa mindazt, 
amit Rómában tapasztalt. Cörver János 1740-ig teológiát 
tanul, 1742-ben a filozófia lektora, majd 1744-ig jogot tanul, 
utána, akárcsak Bajtay, tanulmányútra indul a nyugati or
szágokba.

Itáliai tartózkodásuk alatt mindannyiukra legnagyobb 
benyomást tesz a Corsini szellemében működő Collegium 
Nazarenum. Ez a modern felszerelésű mintaintézet volt a leg
következetesebb terjesztője a természettudományos gondolko
dásnak. De a többi olasz piarista iskolákból is a Galilei ha
gyományát követő felvilágosult szellemet szívták magukba a 
kint tanuló és tanító magyar piaristák. Mert valóban tanulók 
és tanítók voltak egyszerre. Nem egyszerűen receptív módon

38 Horányi i. m. I. 638. 1.
37 Csapiár i. m. I. 215. 1.
38 Miskol'czy i. m. 7. 1.
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fogadták be a római, itáliai hatásokat, hanem maguk is beáll
tak az új filozófia munkásai közé. így tudtak igazán behatolni 
az új szellemű bölcselet, főleg a kísérleti jellegű fizikai okta
tás műhelytitkaiba.

Hogy mennyire komolyan vették a kint tartózkodó 
piaristák küldetésük célját: a tanulást, éppen azért, hogy 
később országukban hatni tudjanak, kitűnik többek között 
azokból a rendkívüli gondossággal készített jegyzetekből, 
melyek Cörver Jánosnak 1741-ben a római San Pantaleon 
anyaházban tartott filozófiai előadásait tartalmazzák.89

Hatalmas, közel 1000 oldalas, gondos kézírású mű ez, a fizikai és 
matematikai részben szép, saját készítésű rajzokkal, kísérleti eszközök 
pontos képeivel illusztrálva. Az egész műből kiérzik az a friss tudományos 
lendület, mely a fiatal Cörvert áthatotta. A mű Logikával és Metafizikával 
334, fizikával két részben (általános, részletes: csillagászat) 234—322, 
etikával 54 lapon át foglalkozik. Az egyes disciplinák aránya jelzi az érdek
lődés és elmélyedés arányát is. A logikában elsősorban Descartest követi 
azokban a kérdésekben, melyek az ismeret eredetére és bizonyosságára 
vonatkoznak, akárcsak Corsini. A 168. lapon határozottan állítja a nagy 
Cartesius szellemében: omnis humanae cognitionis princípium est: Ego 
cogito, ergo sum. Metafizikai tételei közül utalok arra, hogy az essentia 
és existentia reális különbözőségét tagadja (182). A test és lélek viszo
nyára vonatkozólag elveti a skolasztikus elméletet, de Cartesiusét sem 
fogadja el mindenestől. Azt a kölcsönös függést vallja, ami a magyar 
piaristáknál az egész XVIII. sz. folyamán állandó tételként tér vissza, 
ö  is, akárcsak a későbbiek, mellőz bármelyik merev elmélethez való csat
lakozást, egyszerűen azért, mivel ezt a kérdést nem lehet teljesen átlátni 
(288). Ha azonban így Cartesius ellen foglal állást ebben és még más 
kérdésekben is (pl. a lélek működése, 204), viszont az idea innata taní
tásában újra Cartesiust követi. Isten létének bizonyításai között ismerteti 
a Szent Tamás-féle öt utat, de az ontológiai érvnek is nagy jelentőséget 
tulajdonít. Több más érvet is ismertet (296). A praemotio physica-tant, 
mint tomista maradványt nála is megtaláljuk. — A Physicában Corsini 
szellemében dolgozik. Fő törekvése különösen a részletes fizikában az egyes 
törvényeket kísérletekkel illusztrálni. A sok rajz ezt a célt szolgálja : 
valóban bemutatott kísérletek rajzai lehetnek ezek. Az emelő, fogaskerék, 
lejtő, ék, csavar stb. az újabb kísérletek leírása és ezek alapján a következ
tetések levonása jellemzi írását. Csillagászati nézeteiben követi a korabeli 
modern felfogást, teljesen szakít, akárcsak Corsini, sőt talán még inkább, 
mint ő a skolasztikus világképpel. Etikájában a főbb témái: a legfőbb jó, 
erények és vétkek, a lélek érzelmei, ezeknek jósága és rosszasága — kedvelt 
téma a felvilágosodás erkölcsbölcseletében (v. ö. Descartes) —, az emberi 
cselekvés szabályai. Majd több gyakorlati kérdés: háború, párbaj stb.

Lényegében Corsini tanítását követi Cörver. Azonban 
egyáltalán nem szolgai utánzással, hanem inkább a közvetlen 
átélés erejével. Hogy az ifjú Cörver számára milyen nagy

sí KLt. Kézi. 386/43.
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élmény volt ez az új tudomány, ezt az is jelzi, hogy amíg 
Corsini müvében sok van bizonyos finom skepticizmusból, 
addig Cörvert valami fiatalos, az ész erejébe vetett lendületes 
optimizmus hevíti. A tanítvány talán még inkább felvilágoso
dott ezen a téren és sokkal jobban racionalista, de ugyanakkor 
empirista, mint maga a mester.

Cörver müve alapvető okmánya a piarista felvilágosodás 
filozófiájának. Pontos fokmérője az olasz és a magyar piaris- 
taság kapcsolatának. Ezek a kapcsolatok a későbbiek folya
mán még elmélyülnek. Részben az újabb Itáliába irányított 
tanulmányutak révén, részben magyar rendtagoknak olasz 
piaristákkal való levelezése, de, úgy véljük, legföképen Horá- 
nyi Elek nagyszabású tudományos szervező munkája követ
keztében.40 Különösképen érezhető az olasz hatás a XVIII. 
század második harmadában. A század harmadik harmadá
ban, különösképen a 70-es évektől kezdve, az olasz hatás kissé 
háttérbe szorul. Kitűnik ez abból is, hogy a hazai piarista filo
zófiai oktatásban Corsini könyveit általánosságban felváltják 
elsősorban az osztrák piaristák, valamint Wolff és Newton 
könyvei.41 A bécsi széles hatókörű piarista intézetekben, kü
lönösen a savoyai akadémián a magyar piaristák is taníta
nak. Különösképen a szenei gazdasági akadémia megnyitása 
teszi szükségessé több magyar piaristának a bécsi piaristák
hoz való kiküldését.42 Ez a kapcsolat a század vége felé, 
különösen II. József uralkodása előtti és részben alatti időben 
rendkívül erősödik.

A magyar piaristák recentior filozófiája azonban más 
forrásokból is táplálkozott. A rendnek több rendkívül tehet
séges tagja, Bajtay Antal, Cörver János, később Horányi 
Elek, római tartózkodásuk után tanulmányútra indulnak. 
Mindketten megfordulnak Párisban. Bajtay 1745-ben ért ide. 
Cörver János ugyancsak. Majd Bajtay Hollandiába megy, itt 
Hágában és Amsterdamban érintkezésben áll a legfelsőbb kö
rökkel. Felajánlják neki az államtitkárságot. Innen Berlinbe 
megy, ahol II. Frigyes udvarában hosszabb ideig tartózkodik. 
Résztvesz a királyi akadémia gyűlésein, maga is értekezik itt. 
A korabeli tudósok figyelmét is felhívja magára. Mint francia 
gróf szerepel az udvarban. II. Frigyes is megismeri Bajtayt, 
és annak ellenére, hogy katolikus szerzetes, mindenáron ma-

40 Horányi i. m. IL IX.
41 Hannerlik jegyzete. Közli Csapiár i. m. I. 230. 1.
4í Miskolczy i. m. 14. 1., Csapiár i. m. I. 230. 1.



gánál akarja tartani.43 Cörver ugyancsak megfordul II. Fri
gyes udvarában.44 A tanulnivágyó szerzetesek útjukon egy 
aokban új világgal ismerkedtek meg akár Francia-, akár 
pedig Poroszországban. A tipikus felvilágosult udvari élet
tel. Az itt nyert tapasztalataikat kétségtelenül itthon is érté
kesítették. Kitűnik ez abból, hogy a piarista iskolákban tuda
tosan törekszenek arra, hogy a korabeli tudományt képvisel
jék mindenben. A piaristák külföldjárása azonban nem zárul 
le Cörver és Bajtay útjaival. Csapiár feljegyez egy jellemző 
adatot: „A pesti k. r. társház könyvtárában látható két díszes 
tokba foglalva Wolf Chr. Philosophia practica Universalis 
methodo scientifica etc. című müvének eredeti kézirata, 
melyet Némethy Lajos magyar piarista Wolf fiától 1758-ban 
kapott Halában, hol mint tábori pap tartózkodott.“45 Ebből is 
látszik, hogy a magyar piaristák milyen szemmel járták nyu
gatot és azt, hogy szinte érzelmileg is milyen lelkesültséggel 
csatlakoztak a recentior filozófiához.

Ebben a korszakban a személyes kapcsolat nagyon sokat 
jelentett a szellemi mozgalmak terjedésében. Az aránylag még 
kis réteg, mely híve volt az új gondolatnak, megtalálta egy
mást és akár titkos társaságokban, akár tudományos levele
zésben, vagy közvetlen baráti érintkezésben kicserélte egy
mással gondolatait. Nem szabad lebecsülnünk ennek a szemé
lyes érintkezésnek jelentőségét. Hisz elvégre Kazinczy leve
lezésével és személyes érintkezéssel tudott a magyar irodalom 
szinte teljhatalmú mozgatója lenni. A magyar piaristák éle
tében is rendkívül nagy szerepet töltött be a közösségi élet. 
Egyrészt maga a rendi közösség. Itt a felvilágosodásnak 
szinte tudatos szervezője és központja Horányi Elek, aki leg- 
föképen a pesti házból szinte tervszerűen irányítja a rend 
szellemi mozgalmait. A pesti, de a szegedi vagy más házak is 
valóságos szellemi műhelyekké válnak, ahol problémák forr
nak és alakulnak. Ezekbe a közvetlen szerzetesi baráti közös
ségekbe. bekapcsolódnak a kívül állók is. Különösen egyes 
piaristák életében, éppen a század végén észrevehető ezeknek 
a kívülálló, sokszor szélsőségesen felvilágosodott köröknek 
a hatása, így legfőképen Koppi Károly életében és fejlődésé
ben. Cordines, Benkő és többi barátai, részben a francia forra
dalom szellemétől érintett és elragadtatott körökkel való kap-
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csolatainak hatása érezhető írásaiban, főleg államiilozófiai 
felfogásának változásában.46 Természetesen a főúri házakban 
nevelösködök — az ilyen piaristák száma a század második 
felében szinte rohamosan-nő — sem voltak érintetlenek ezek
nek a főúri házaknak sokszor egészen durva módon is a fel
világosult szellemétől.47

Érdekes az is, hogy a nagyszombati, illetve később budai, 
majd pesti egyetem egészen II. József uralkodásáig milyen 
kicsi, azt lehet mondani egészen elenyésző szellemi hatással 
volt a piarista rend szellemi alakulására. Azonban ez érthető: 
a jezsuita egyetem egészen más szellemet képviselt, mint amit 
a piaristák külföldön tapasztaltak. És ugyanakkor megvolt 
az a meggyőződés a rend tagjaiban, hogy ők éppen a modern 
filozófia tanításában úttörést végeznek az országban. Elma- 
radtnak érezték az egyetemnek nagyjából skolasztikus szel
lemét. Igaz ugyan, hogy még a jezsuita korszakban is voltak 
itt a felvilágosodás szellemében tanító, vagy legalábbis ahhoz 
közelítő bölcselők,48 de ez a szellem nem volt intézményes ezen 
az egyetemen. Úgyhogy egészen kb. a jezsuita rend feloszla
tásáig az volt a helyzet, hogy a piaristák inkább ellentétben 
állottak a nagyszombati egyetemtől képviselt szellemmel. Csu
pán arról van adatunk, hogy többen itt tették le a doktorátust, 
elsősorban a bölcseletit, így pl. Koppi Károly.49 II. József 
alatt felállított generális szemináriumok, mivel a piaristák 
közül csupán 5 hallgatóról tudunk, nem lehettek nagyobb ha
tással a rend szellemére.50 A pesti egyetemnek és a magyar 
tudományos központoknak hatása azóta növekedett inkább a 
rendben, mióta II. József alatt megszakadt a Rómával való 
kapcsolat. Ekkor viszont az egyetem már részben éppen pia
rista tanárai révén, akik a bölcseleti és teológiai karon egy
aránt szép számmal szerepeltek,51 az új bölcseleti szellemet: a 
sajátos, minden kötöttségtől ment eklekticizmust, ha úgy tet
szik a felvilágosodás későbbi kihangzását terjesztették.

Nagyon érdekes bepillantást enged a piaristák szellemi 
életébe, azokba az összefüggésekbe, melyeken keresztül a fel
világosodás új bölcseleté a rendben elterjedt, a rendi könvv-

46 Horváth A. i. m.
47 Szekfű i. m. V. 24. sk. 11.
48 Közülük Jansen részletesen ismerteti Horváth János S. J. tanárt, 

aki müvét 1772-ben adta ki. I. m. 41. 1.
48 Horváth A. i. m. 32. 1.
50 Pallman Péter: A piaristák II. József uralkodása alatt.
51 Magyar piaristák. Szerk. Balanyi György. Bp 1942.
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tárak állománya és az egyes szerzetesek olvasottsága. Meg
lepő, hogy a XVIII. század piaristái mennyire megbecsülték 
a könyvet. Szegények voltak. Alig volt sokszor betevő falat
juk. De a könyvtáraik a korabeli legmagasabb nívót képvi
selték. Kisebb rendházak könyvtárai is telve vannak a felvilá
gosodás termékeivel. Montaigne, Kant, Rousseau, Wolf, Fene- 
Ion, Corsini, Galilei stb. művei szinte minden házi könyvtár
ban megtalálhatók és természetesen a kedvelt és használt 
iskolai filozófiai auktorok is: Dalham, Jacquier, Job stb. 
könyvei.32 A váci Terezianum könyvtára, az alapítás után 
alig néhány évre már 1200 kötetnyi könyvvel rendelkezik. 
Tervszerű beszerzésre mutat a könyvtár állománya. A kol
légium első igazgatója a franciás műveltségű Keszthelyi 
László volt. Valószínűleg az ő kezenyomát kell látnunk a 
könyvtár régebbi állományában. Meglepő az, hogy a könyv
tárnak ez a része szinte teljesen francia nyelvű és janzenista 
színezetű. Pascal, Antoine, az olasz Ballerini és több más 
jórészt janzenista szellemű szerző műve teszi ki a könyvtár 
állományának nagy részét. Az egyháztörténelmet a gallikán 
Fleury abbé 70 kötetes műve képviseli. Nagy számmal vannak 
meg a könyvtárban a természettudományos gondolkodás 
jellegzetes müvei: Newton, Leibniz, Wolf könyvei éppen úgy, 
mint a többi kedvelt tankönyv. Ott van Voltaire-nek is egy 
könyve, Verulami Bacon műve és természetesen a Lichten- 
stein-akadémia tankönyvíróinak művei. Ezzel szemben sko
lasztikus műveket ebben a könyvtárban alig találunk.53 Nem 
akarjuk ezzel azt állítani, hogy a piarista könytárakban nem 
voltak skolasztikus művek. Nagyon is voltak, mégpedig sok
szor igen értékes kiadásokban. Azonban általában feltűnő 
az: mennyire korszerűek voltak ezek a piarista könyvtárak 
és könyveik nagy többsége mennyire a felvilágosodás szelle
mét lehelte.

Hogyha szemrevesszük egy-egy XVIII. századi piarista 
filozófus olvasottságát, lényegében azonos eredményre jutunk: 
teljes ismerete a korszerű irodalomnak és erős háttérbe szoru
lása a skolasztikának. A korszerű irodalomból a piarista rend 
erős természettudományos érdeklődése következtében főleg ter
mészettudományi művek szerepelnek. így pl. Poor Cajetán- 
nak csak egy művében (Theoria sensuum) idézett művek rend
kívül széles olvasottságra mutatnak: legújabb, főleg német és

88 Takáts: Benyák 75. 1.
58 Juhász Miklós kutatásai.
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angol—német fordításban, részben francia eredetiben olvasott 
természettudományos jellegű könyvek.54 A piaristák olvasott
sága és könyvtáraik anyaga annyiban tért el a magyarországi 
felvilágosodás főúri és egyéb képviselőinek könyvtáraitól, 
hogy a rendi könyvtárakban a természettudományos jellegű 
könyvek aránya sokkal nagyabb, mint bárhol másutt. A könyv
tárak könyvei a XVIII. század piaristái számára valóban élő 
könyvek voltak. Hisz az idegen nyelvek tanulását már a no- 
viciátusban megkezdték. Az említett Keszthelyi László, ez az 
egészen rendkívüli hatású férfi, maga tanította franciára nagy
károlyi növendékeit. Levelében, amit Nagykárolyból írt Kop
pinak, szinte indignálódva kiált fel: Quantum me indignor 
tibi Carole! non didicisse te Gallice!55

íme: ezek voltak azok az utak, melyeken keresztül a 
XVIII. századi magyar piaristák összeköttetésbe kerültek a 
felvilágosodás gondolatával és filozófiájával. De hiába lett 
volna meg mindez a lehetőség: a külföldi rendtársak körében 
élő szellemi mozgalom, a könyvek és barátok titkos ereje, ha 
nem lettek volna a magyar „ájtatos oskolabeli” szerzetesek 
között olyanok, akik komoly tehetséggel és szervezési, de 
ugyanakkor tanári készséggel a recentior filozófiát nem teszik 
az egész közösség kincsévé.

\

Horányi Elek, a XVIII. századi kegyes iskoláknak cso
dálatosan buzgó irodalmi és tudományos szervezője ezeket 
írja a Scriptores-ben: (Cörver Elekről) „Quod verő huius Viri 
magni ceteras vincit laudes, est, quod primus reiectis Peripate- 
ticorum spinis Philosophiam, quam iám Neapoli in Collegio 
Eegali communi applausu experientiae ac Mathematicis de- 
monstrationibus innixam explanavit, eandem Pstini Anno 
1744 invexerit in Hungáriám.“56 Horányi ezzel a megállapításá
val korának tudományos közvéleményét fejezi ki. Nemcsak a 
piaristák sorában élt az a tudat: mi voltunk azok, akik isko
láinkban és ezeken keresztül elterjesztettük az új filozófiát, 
elűzve a sophistikát (itt rendesen a skolasztikának akkorra 
tényleg megmerevedett formáit értik). Nemcsak Conradi Nor
bert írja azt kéziratos filozófiai művében, hogy ez az új filo
zófia, mely először talán Angliában alakult ki (Verulami 
Bacon-ra gondol), innen a többi országokat: Galliát, Germa-

54 Koppi olvasmányairól ld. Horváth A. i. m. 110. sk. 11.
55 Csapiár i. m. I. 241. 1.
»•I. m. 394—5. 1.
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niât, Itáliát meghódította. Ezt a filozófiát végre Magyaror
szágba is behozták, első alkalommal 1745(?)-ben, Pestre. 
Innen terjedt el a többi líceumokba is.57 Ugyanezt a meggyő
ződést osztja a közvélemény is. Még közel 40 év múlva is él 
az a tudat, hogy a piaristák voltak az országban az új gondol
kodás első terjesztői. A Merkur von Ungarn 1786-ban így ír: 
Den Piaristen kann man es zu ihrem besonderen Ruhm nach
sagen, dass sie die ersten waren, welche in Ungarn die verbes
serte Philosophie nach Newtons Grundsätzen eingeführt 
haben.. .58

Ennek az új tudományos élménynek ereje és magabí
zása csendül felénk ennek a kornak szinte minden piarista 
írójából, filozófiai tanárából és bölcselőjéből: valami régi, 
sötét, zavaros, homályos megszűnt, helyét elfoglalta az új, a 
világos! Ez a szellem hatja át legföképen ez irány úttörőjé
nek, első meghonosítójának, Cörver Eleknek írásait. Testvé
rénél hamarabb haza jőve azonnal hozzáfogott az új bölcselet 
terjesztéséhez. Már 1744-ben előadásokat tart a pesti iskolá
ban filozófiából. Nem ijed meg azoktól a támadásoktól sem, 
melyekben éppen emiatt része volt a budai jezsuiták részéről, 
hanem támogatva az egész rendi közvéleménytől, az új filozó
fiát — ha szabad így mondanom — rendi szívüggyé teszi. 
Ettől az időtől kezdve a fiataloknak és a rend hivatalos kor
mányzatának egyaránt egyik legfontosabb törekvése, hogy az 
új szellemben formálják át a kegyes iskolákat. Szinte rendi 
bölcseletté válik az új bölcselet. Ez aránylag könnyen is ment: 
hisz a rendi tartományfönöki tisztséget a XVIII. században 
szinte kizárólag olyanok viselik, akik maguk is aktív művelői 
voltak az új bölcseletnek.

Cörver Eleknek (1714—1747) a tanítását jól megismerhetjük 
azokból a filozófiai tézisekből, melyeket Chrisostomus piarista 
rendű növendék nyilvános vitája alkalmából ad ki. A tézisek 
egybe vannak kötve egy geometriai compendiummal, melyet 
nyilván itáliai tanulmányainak eredményeképen írt.

A művet Barkóczy Ferencnek ajánlja. Bevezetésben utal Rómára, 
kétéves filozófia-tanulmányára. Filozófiáját scholastico-experimentalis filo
zófiának nevezi. Alapélménye, akárcsak Corsini-nak, az, hogy az újabb

57 Inst. Philos. Conradi Norbert. 1753. KLt. Kézi 388/81. 26. 1. — Az 
1745-ös évszám eltér a Horányi-félétől, de mivel iskolai évről van szó, az 
eltérés lényegtelen. — V. ö. még Csaplâr i. m. I. 230. l.-on közölt, más piaris
táktól származó jegyzeteket.

58 Takáts : Benyák 65. 1.
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bölcselők több helyen kijavították a közelmúlt bölcseletét és így régi fényébe 
állították azt vissza. A bölcselet u. i. az idők folyamán súlyos romlást szen
vedett, mégpedig főleg a skolasztikusok és egyes más filozófusok haszon- 
talansága miatt. Fő vétkük ezeknek az volt, hogy ismertnek vettek fel isme
retlen dolgokat, másrészt pedig haszontalan kérdésekkel foglalkoztak. Azon
ban a filozófiát megújította Galilei, Cartesius (akit rendkívül ünnepel!), 
Gassendi, Purchotius (Sorbonne-i tanár), Corsini pisai professzor és 
mások. Ez a filozófia győzelmes útra indul Anglia, Gallia, Itália, Hollandia, 
Germániában. Ezt a filozófiát kell tehát tanítani, ezt, mely geometriai, 
ugyanakkor tapasztalati módszerre van felépítve. El kell tehát terjeszteni 
a h a z a  d ís z é re .

Jellegzetes szavak: a skolasztika sötétségének, zavart 
voltának támadása után az új természettudomány, de ugyan
akkor racionalista világnézet gyözedelmét hirdetik ezek a 
sorok. Bennük van a szó teljes értelmében a felvilágosodás 
élménye. Nem barokk élménnyel állunk itt szemben, nem is 
elkésett renaissance élménnyel, hanem az ész és tapasztalat 
erejében szinte extatikusan bízó, minden homályt és aprólé
kosságot megvető felvilágosodási élménnyel.

Cörver Elek. filozófiai tételei is mindenben ezt a szellemet sugároz
zák. A tételek fogalmazója elutasítja a szélsőséges kételyt, de kiemeli: 
le kell vetni az előítéleteket, csak a „recta ratiot“, nem pedig a tekintélyt 
kell követni. A logika szükséges a spekulativ tudományokhoz, de nem a 
matematikához. Viszont a matematikai módszer kívánatos minden tudo
mányhoz. (VIII.) Descartes szellemében elismeri az idea innaták létét. 
Különben kétféle ideát különböztet meg lényegében. Descartest követve : 
sensualis és spirituális ideát. Az utóbbiak velünk születettek, viszont fel
keltésüket a sensualis-ideák végzik. A bevezető gondolatok és a logikai 
(főleg ismeretelméleti) fejtegetések 15 tételt foglalnak el, hogy annál 
nagyobb részletességgel következzenek a fizikai tételek. Ezekben a kor 
szokása szerint összekeverednek a filozófiai jellegű és az akkor kibonta
kozó, a filozófiától még el nem vált kísérleti fizikai jellegű részek. A tes
tek végső anyagi elvének a leibnizi molekulákat (monaszokat) fogadja el 
(XVIII.) Az anyag, testek mennyiségileg meghatározottak. Ezt szerinte a 
régi filozófusok is helyesen meglátták már. A XXII. pontban megvédi 
Cartesiust az atheizmus vádjával szemben. Határozottan képviseli korának 
mennyiségi szemléletét: corpus ex sola paricularum dispositione, unione et 
accidentium congerie rerum-esse sensibile’ (XXII.) Ennek a felfogásnak 
megfelelően ő is, akárcsak Corsini, leghatározottabban elveti a peripateticus 
matéria-forma tant. (XXIII.) Az időre, helyre vonatkozó tanításban szintén 
Aristoteles ellen foglal állást, legfőképen Newton szellemében. De közben 
ugyancsak Corsinit követve, nem egyszer a nagy Cartesiust is bírálja, 
illetve véleményét nem fogadja el mindenben. (XXX. A vacuum kérdésében.) 
Különösen sokat foglalkozik a mozgással, általában mechanikai tételekkel. 
A gravitas kérdésében nem helyezkedik teljesen newtoni alapra, Cartesius 
véleményét osztja, hogy a gravitas oka valamilyen substantia subtilis, mely 
a testeket lefelé nyomja. (XXVIII.) A későbbi piarista bölcselők ezen a 
ponton, mint általában is, sokkal határozottabban helyezkednek a newtoni 
alapra. A csillagvilágra vonatkozó felfogásban ugyancsak még bizonyos
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ingadozás tapasztalható nála, akárcsak Corsininál. Nem áll mindenestói 
még a newtoni természetszemlélet alapján egyes részletkérdésekben. (XLII.)

Ezek után az inkább filozófiai jellegű kérdések után több, természeti 
tüneményeket magyarázó tétel következik, melyek kifejezik Cörver eklekti
cizmusát, másrészt azt, hogy egyes új eredmények elfogadásában még óva
tos. így különösen óvatos (összefügg ez azzal, hogy a gravitas okául nem 
fogadja el a testek vonzóerejét) a tenger apálya, dagálya magyarázásának 
kérdésében. Csak annyit mond, hogy ennek pontos okát ma még nem lehet 
biztosan megjelölni. (XLV.) Az emberi lélek a g la n d u lá n  keresztül moz
gatja a testet. (Descartes véleménye, LII.) Az állatok nem keletkezhetnek 
az anyagból, földből. — Végül csupán két tételben foglalkozik kimondott 
metafizikai kérdésekkel: Isten mindennek az oka, és van concursus 
praevius. (LIV., LV.) Ez az utóbbi tétel szinte oda van biggyesztve, mint 
a tomista gondolkodásmód maradványa minden tételsorozat végéhez. Ezt az 
ellentétet azonban nem érezték a felvilágosodás bölcselői, éppen a keresz
tény alapon álló bölcselők: annyira elfoglalta őket az új élmény, a tapasz
talás gyönyöre és a világnak ezer feltáruló titka, hogy szemük a belső 
összefüggésektől, a metafizikai összefüggések meglátásától mindjobban 
elszokott.

Cörver 55 vizsgatételéből logikai és metafizikai jellegű együtt össze
sen kb. 20, a többi természetbölcseleti és fizikai.

Cörver Eleknél Corsini szellemében jól megfér egymás 
mellett a klasszikus, görög és latin kultúra, a kinyilatkoztatás 
átélése, Descartes, Newton, racionalizmus és empirizmus, no
minalizmus és Szent Tamás. Hivatásának érzi, hogy ezt az új 
bölcseletet, melynek mélységéről lehet vitatkozni, — de melynek 
természettudományi értékeit megtagadni nem lehet — elter
jessze, egész rendjében élménnyé tegye. Egyénisége alkalmas 
volt erre. ő  maga is pesti tanárkodása után Nyitrára kerül a 
rendi és egyúttal egyházmegyei teológia tanárául. Itt tovább 
érvényesítheti befolyását. Sajnos azonban hirtelenül meghal. 
1747-ben, alig 33 éves korában.59

Cörver utódja a pesti intézet irányításában Bajtay Antal 
(1717—1773) lett (1747-től). Ugyanabban a szellemben foly
tatta a filozófiaoktatást, mint Cörver. Bajtayra jellemző az, 
hogy inkább előtérbe lépnek nála a felvilágosodás francia 
elemei. Legföképen a piarista tanulmányi rendszer átformá
lása és az új szellemben való kiépítése volt fő gondja. Filo
zófiai jegyzetei kéziratban maradtak fenn. Ezek is, mint más
irányú megnyilatkozásai jelzik azt, hogy Bajtay a filozófia 
terén is tudott volna nagyot alkotni. Kortársai csodálattal 
beszélnek róla. Azonban éppen kiváló tehetsége, széles művelt
sége és világlátottsága okozták azt, hogy élete minden inkább 
volt, mint alkalom a tudományos elmélyedésre. Szinte évente

59 Horányi i. m. I. 388. 1.
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kap újabb és újabb megbízásokat. De bárhol jár és tanít, vagy 
tanulmányi tervezetet dolgoz ki, akár Pesten, Bécsben, vagy 
Pécsen, mindenhol a recentior filozófia, a felvilágosodás gon
dolatainak terjesztője.60

A pesti iskolának ezután következő filozófia tanárai 
közül Cörver János és Conradi Norbert ugyancsak az első, 
közvetlenül Rómában járt és itt Corsini és társainak hatása 
alatt álló piaristákból kerül ki. Cörver János (1715—1773) 
jelentősége nem csupán a tanításban, nem is annyira irodalmi 
működésében állott — hisz csupán egy francia nyelven írt 
műve maradt fenn, melyet Bécsben írt, tipikus felvilágosodási 
szellemben, a nemes ifjúság számára.61 Cörver Jánosnak in
kább szervező munkájával volt nagy hatása a felvilágosodás 
gondolatainak terjesztésére, főleg a magyar rendtartomány 
provinciálisaként. De már előzőleg a pesti házat és iskolát 
megújítja és hatalmas könyvtárral látja el.62 *

Tudományos működés szempontjából nagyobb fontos
ságú munkát végzett Conradi Norbert (1718—1785.) Nyel
vekben és tudományokban egyaránt járatos, kiváló tehetségű 
férfiú volt. Az új bölcselet elemeit és szellemét Rómában és 
Firenzében szívta magába. Egész tanári működése alatt — 
pedig sokfelé megfordult (Bécsben, Pesten, Nyitrán, Vácon, 
Veszprémben, Debrecenben — különösen a rendi növendé, 
kék tanításával egyik leghatásosabb terjesztője az új bölcseleti 
világképnek. Filozófiai előadásait Pesten rendkívül alapos
sággal dolgozta ki.6S

Érdekes írás ez a jegyzet: bepillantást enged írójának gondolat- 
világába. írójának szívügye a filozófia. Elárulja ezt az, hogy később is 
gyakran olvasgathatta, át-átdolgozta, beletoldott ebbe a gondosan kiállított 
jegyzetbe a szerző. így pl. egyik helyen (27. lap) betoldásként ez a meg
jegyzés áll: 1772 január 21-én Veszprémben gondolkodni kezdtem (a szö
vegben felvetett problémán). Conradi müve bevezetésében megadja az 
eklektikus filozófiának, a piarista felvilágosodás első korszaka bölcseleté-

60 Miskolczy i. m. 13. sk. 11. — A pesti iskolában Bajtay tanítványa 
volt Valero Jakab, aki a piarista felvilágosodás második generációjában jel
legzetes képviselője a gyakorlati oktatásnak. (Csapiár i. m. I. 194. 1. — 
Kisparti: A piaristák törekvései. Magyar Pedagógia 1925—26.)

61 Politique Chrétienne aisée et abrégée méthodiquement à l’usage des 
Jeunes Princes, et de la Noblesse propre à les rendre habiles à procurer le 
bien publique, des états et leur propre en particulier, par Jean Népomucène 
Cörver D. E. P. à Vienne chez l’Héritier de Schulz Imprimeur de l’Univer
sité 1770. Etika: a praktikus használhatóság szempontjából. A közjó szol
gálata!

62 Horányi i. m. I. 388. sk. 11.
esU. o. 392. 1.
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nek jellegzetes vonásait. Rövid áttekintésben (Corsini mintájára) a régi 
eklektikusokra utal. Ez alkalmat ad neki arra, hogy nyilatkozzék az új 
eklektikusokról. Más a mai eklektikus filozófiának az értelme, mint volt 
a régié. Ennek az új filozófiának elve: a gondolkodás, bölcselkedés szabad
sága. Nem ugyan teljes, zabolátlan szabadság, hanem a h e ly e s  é s z  és a  
v a llá s o s  é r z é s  (sensus Religionis) határain belül való szabadság. Ezen 
belül, minden előítélettől mentesen kutatja az igazságot ez az új filozófia 
és egységes rendszerbe foglalja össze mindazt, amit helyesen láttak meg 
a bölcselők. Ezért minden igazságot megvizsgál, és igy egyoldalúságtól men 
lesen igyekszik az igazság mélyére hatolni. Ennek az új filozófiának a 
követői vetették ki a „barbár“ (nyilván a skolasztikára gondol) filozófiát 
az akadémiákról. Az eklektikus filozófia tehát magában egyesíti minden 
elfogultságtól mentesen mindazt, amit a régiek és újak bölcsen mondottak. 
Plato, a stoikusok találkoznak benne Newton, Leibniz, Wolf és a többi 
korunkbeli filozófus tanításával. — Ez a filozófia elterjedt nálunk is a 
nyugati országok után. Mi is ezt követjük — írja büszkén.

Conradi bölcseleté lényegében a Cörver-félével egyezik 
meg. Azt lehet kiemelni, hogy ebben a bölcseletben azzal szem
ben nagyobb helyet foglalnak el a logikai és metafizikai kér
dések, de az ott jelzett szellemben. Ennek oka Conradinak 
inkább teológiai és nyelvészeti érdeklődése. — Conradinak 
hatása igen nagy volt: amikor Pesten előadta a bölcseletet, 
tanítványai között volt a második generációnak nem egy 
jelese, többek között: Königsacker József s Cetto Benedek, 
Conradinak az olasz piaristákkal való szellemi kapcsolatát 
jelzi az is, hogy kiadta Corsini Eduárdnak Dissertationes 
Agonisticae-jét és Chelucci Paulinusnak egy beszédkötetét.

Az első generáció bölcseleti gondolkodását az új filo
zófia ujdonságélménye határozta meg. Tüzes lelkesültség jel
lemzi őket, amit bizonyos mértékig meg is lehet érteni. Amit ők 
hirdettek, új világot jelentett a régivel szemben. A természet
tudományos-mechanikai gondolkodást, a régi minőségi gon
dolkodással szemben. Jelentette az új, (hogy helyes, vagy nem 
helyes, az más kérdés) világszemléletet, mely mintegy varázs- 
vesszővel teremtette meg a XIX. és XX. század technikai kul
túráját. Annak a mi szemünkben naivnak látszó tűznek, ami
vel ezek a férfiak, éppen a század magyar piaristái szinte 
harcra tüzelik egymást az új bölcselet terjedése érdekében, és 
amiért nem sajnálnak fáradtságot és küzdelmet, van valami 
rendkivül szép, mélyen emberi — igaz talán kissé prome- 
theusi, tragikus vonása. Mint ahogy az egész felvilágosodás
nak van valami titáni vonása. Nagyra vállalkozik: azt hiszi az 
egész világot meghódította elméleteivel, átformálta fenekestöl 
könyveivel . . . pedig milyen kicsi, és mennyire korlátolt az 
emberi erő.
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Ez az alapélménye ennek az első generációnak. Tartal
milag, ahogyan láttuk, ezt az alapélményt a Corsini-féle filo
zófia és a kísérleti természettudomány elemei töltik ki. 
A klasszicitás, racionalizmus (Descartes, Leibniz—Wolf) és 
egyszerű, empirizmus (Newton) keveredik benne. Mégis 
inkább úgy, hogy nagyobb hangsúly éppen a Descartes—Leib
nizi racionalizmuson van. Az experimentum, a tapasztalati 
világnézés még nem bontakozik ki annyira, mint a második 
generáció íróinál. Talán azért is, mivel ebben a generációban 
hatás szempontjából még erősebb a mégis csak inkább olasz, 
latin klasszicitást, művészi ihlettséget jelentő Corsini és az 
eloquens, cicerói veretű Chelucci hatása, mint a nyugati empi
rizmusé.

Csak az újdonság élménynek az ereje és a belőle áradó 
lelkesedés teszi érthetővé, hogy az új filozófia a rendben 
szinte villámgyorsasággal terjed el. Alig egy-két év és a 
tanítványok egész serege hirdeti az új bölcseletet. A réginek 
szinte még a nyoma is elvész. Semmi átmenetet, összeütközés
érzést nem lehet felfedezni skolasztikus világkép és az új 
között a XVIII. század magyar piaristáinál. Egész természe
tességgel, majdnem teljes egyöntetűséggel hirdetik az új filo
zófiát, szinte Benyák Bernât mondásának szellemében: „Légy 
jó filozófus és jó piarista vagy. A filozófust ész, életfegyelem, 
törvénytisztelet és kötelességtudás jellemzi s ezekre van leg
inkább szüksége a piarista tanárnak.“64 Az új filozófia, helye
sebben új világkép érdekében kifejtett szinte missziós buzga
lom azonban egyáltalán nem érinti, legalább is az első gene
rációnál nem, a kegyes iskolabeli szerzetesek vallásos buz
galmát. Hogy ez így van, arról tanúskodnak részben a 'end 
buzgóságának tanujelei, részben pedig éppen ebben az idő
ben nem kis számmal megjelent építő irányú, vallásos tárgyú 
írások. A kettő egymással egységben van. Sőt egyenesen kala- 
zantiusi küldetésnek érzik, éppen a vallásosság, ájtatosság 
érdekében állónak az új világkép terjesztését.

Ezért megértjük, hogy ellenállás nélkül tudott tért hódi-, 
tani az új szemléletű világnézés a rendben. -A rendi növen
déknevelés központjai szinte már Cörver Elek hazatértének 
évében, de mindenesetre a reákövetkező egy-két év alatt telje
sen szakítanak a régi, értekezésünk első részében bemutatott 
filozófiával és éppen a legkiválóbb erkölcsű és tehetségű pia
risták által egyöntetüleg az új filozófiát tanítják.

>  N ’

64 Takáts : Benyák 57—58. 1
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A piarista tartományfőnökök állandóan gondját viselik a növendé- 
kes házak szellemi fejlődésének. Szokásban volt, hogy egy-egy nagyobb 
feltűnést keltő tanügyi vagy pedagógiai munkát megküldték az újoncok 
mesterének bírálat végett.65 A privigyei, trencséni és kecskeméti intézetben 
a legmodernebb felfogás uralkodott. Nemcsak szorosan vett filozófiai, hanem 
pedagógiai szempontból is. A francia felvilágosodás pedagógiai szellemével 
már itt megismerkedtek a növendékek. Benyák Bernátnak ebből az időből 
fennmaradt jegyzetei tanúskodnak erről. Az ifjúság szabad nevelése elmen 
számukra tartott előadások teljesen a felvilágosodás hasznossági szem
pontjait sugározzák.66 Noviciátus után rendesen néhány évig tanárkodtak 
a rendtagok. Közben alkalmuk volt megismerkedni rendtársaikkal, közvet
len közelből találkozhattak már ekkor többnyire egy-egy kiváló egyéniség
gel, aki lelkes híve volt az új gondolatoknak, a felvilágosodásnak. Akár a 
természettudományok művelése, akár pedig éppen a felvilágosodás magyar 
mozzanatai szempontjából.67

A természettudományos gondolkodású felvilágosodás 
mellett, — sokszor egy személyben képviselve — a rendben 
párhuzamosan futott egy másik irányzat: ez inkább és köz
vetlenül, de ugyancsak a felvilágosodás szellemétől tápláltan a 
magyar öntudat mélyítéséért dolgozott. Részben Desericzky 
Incének éppen Rómában kialakult magyarság élményére és 
történeti öntudat felkelésére kell gondoljunk, részben pedig 
arra az összefüggő sort képező láncolatra, mely a XVIII. szá
zad elejétől szinte folyamatosan összekapcsolja a nemzeti 
múltért, nyelvért buzgolkodókat: a nyelv világosságának ter
jesztőit és a múlt fényének néha talán már romantikus hevii- 
letű kutatóit. (Hájos I. Gáspár, Horváth Benedek, Dugonics 
András, Benyák Bernât, Révai Miklós stb.)68 Ennek az irány
nak találkozása az előbbivel teszi azt, hogy a második gene
ráció számára külön célként szerepel a filozófia magyar 
nyelvű művelése.

A filozófiai kurzussal rendelkező intézetekben (pl. Pes
ten, Debrecenben, Nyitrán, Nagykárolyban) folytatott filo
zófiai tanulmányok az új szellemben történtek.69

A nyilvános viták alkalmával kinyomatott tételek elárul
ják azt is, hogy a vitatkozók, vizsgázók révén, ez az új gon
dolkodásmód széles körökre terjedt el. Ezekből a tézisekből,

65 U. o. 57. 1.
66 U. o. 75. 1.
67 Ld. Csapiár részletes utalásait Révai tanulmányaival kapcsolatban 

(I. m. I. 11. sk. 11.) Ezek a jegyzetekben elhelyezett, sok apró adat felhaszná
lásával összeállított feljegyzések jó bepillantást nyújtanak a rendházak 
belső életébe.

68 Csapiár i. m. I. 66. 1.
66 U. o. 230. sk. И. V. ö. még életrajzi és bibliográfiai adatok c. részt 

dolgozatunk végén.
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de még inkább a fennmaradt filozófiai munkákból kitűnik 
az, hogy ez a második generáció Cörverék hagyományain 
halad ugyan, de sokban már eltér ettől. Nevezetesen mind job
ban tolódik el a Locke—Dalham-féle sensualizmus irányába. 
És mind jobban távolodik a még sok klasszikus vonást őrző 
Corsini-féle iránytól, ha annak szellemét tiszteletben is tartja. 
Mind inkább háttérbe szorul a racionalista Descartes, hogy az 
empirizmus szinte évről-évre több helyet foglaljon el. Ezt a 
változást jelzi a piarista bölcseleti tanfolyamokon használt 
tankönyvekben beállott változás is.

Erről külön feljegyzések is tudósítanak. így legfőképen Hannulik 
(maga is filozófiatanár sokáig Nagykárolyban) feljegyzései: „Forma haec 
Philosophiae ad eum módúm fuit, quo celeberrimus Corsinus noster, unus 
e praecipuis suae aetatis Philosophiae instauratoribus illám eloquentissime 
exsecutus est. . .  Postea Corsino substituimus in quibusdam Scholis Jacque- 
rianum cum doctissimus Newtoni commentator publica luce opus suum 
donavit; in quibusdam autem Dalhamum nostrum. Mathesim plerumque in 
usu Chr. Wolffi tenebamus“. Másik jegyzetében megjegyzi hogy a rend
ben Cörverék óta részben eklektikus, részben Leibniz-, részben Newton-féle 
filozófiát követtek.70

Kik voltak ennek a generációnak legkiválóbb képviselői 
a magyar piaristák között? Talán első helyen kell megemlíte
nünk hatás szempontjából a már eddig is sokszor emlegetett 
Horányi Eleket.

Horányi széleskörű tanulmányokat folytatott (görög és római filo
lógia, régiségtan, história, filozófia, matematika, teológia), akárcsak 
Cörver vagy Bajtay, beutazta Európának nagyrészét: Itáliát, Svájcot, 
Elszászt, Belgiumot, Ausztriát, Angliát, Porosz- és Csehországot, a rajnai 
tartományokat. Mindenhol érintkezésbe lépett kora tudományosságát kép
viselő férfiakkal. Corsinival egészen meleg barátság fűzte össze; Fassoni, 
Leibniz lelkes magyarázója éppen úgy barátai közé tartozott, mint Beccaria, 
Franklin villamossági kísérleteinek továbbépítője. Szoros kapcsolatban 
állott Dalhammal is és a külföld több más jeles tudósával. Filozófiai műkö
dését mint tanár Vácott kezdte meg. Az itt kiadott, Hollókői Haller József 
gróf vizsgája alkalmából megvédett bölcseleti tételek mindenben az új 
filozófia szellemét lehelik. Majd Pesten volt tanár. Mikor az egyetem Pestre 
költözött át, és így — II. József rendeletére — a piarista iskolában meg 
szűntek a filozófiai vitatkozások, teljesen tudományos lüunkálkodásnak 
szentelte magát. A szó szoros értelmében tudományos központot teremtett 
a pesti piarista rendházban, ahol a korabeli átutazó magyar írók szellemi 
üdülést találtak. Az a terv is foglalkoztatta, hogy a piaristák között Tudó 
mányos Társaságot alakít. Nagy jelentősége volt irodalomtörténeti és kiadói 
munkájának is. Jó és gondos kiadásokban tette hozzáférhetővé legfőképen 
a kiváló, felvilágosodást képviselő külföldi (olasz, osztrák) piaristák műveit, 
de ezenkívül főleg nagyszámú történeti forrást.71

70 U. o.
71 Műveinek jegyzékét ld. Horányi i. m. II. к. XVII. 1. .

Regnum 23
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Horányinak jelentősége főleg abban van, hogy mint 
állandó tudományos központ a felvilágosodás eszméit 
ritka következetességgel képviselte. Legnagyobb mér
tékben talán az ö érdeme, hogy a sajátos piarista 
felvilágosodás annyira széles körökre hatott, másrészt pedig 
az, hogy a XVIII. század végének magyar írói, Kazinczy és 
társai annyira becsülték a piaristákat. Filozófiatörténeti 
szempontból Horányi Scriptoresának épúgy jelentősége van, 
mint irodalomtörténeti téren. A rend összes kiváló íróinak 
életrajzát és működését dolgozza fel ebben a műben. Termé
szetesen a filozófusoknak igen jelentős szerep jutott s ezért 
műve a magyar felvilágosodás megismerésére és eszmevilá
gára nagyon jó forrás.

Horányi kortársai közül ki kell emelnünk Königsacker 
Cal. Józsefet (1733—1797), akinek fennmaradt írásai elsősor
ban matematikai, logikus gondolkodású elmét mutatnak be.71 72 
Kettős számvitele (ennek volt tanára a szenei kollégiumban) 
jelzi a felvilágosodásra jellemző praktikus szemléletet, racio
nális gondolkodást. Kéziratai között több van, ami érdeklő
désre tarthat számot bölcseleti szempontból. így egy teleológiá- 
ról szóló értekezésében teljesen Leibnizet követi. Vallja a 
világ legtökéletesebb voltáról szóló leibnizi tételt, amit pedig 
többnyire a piarista szerzők elutasítanak. Éppenúgy teljesen 
Leibniz szellemében készült irat a De genuina elementorum 
corporis notione című értekezése. Azt bizonyítja, hogy az ösz- 
szetett lények merőben accidensekböl állanak. Csak az elemek 
substantia jellegűek, egyszerűek: monaszok (Leibniz szelle
mében). Azt írja: azért szükséges ezt kifejtenie, mivel nem 
eléggé ismerik ezt az igazságot. Kéziratban maradt lélektaná
nak jellemzői a pontos táblázati felosztások. Általában minden 
művében kiemeli a tapasztalati mozzanatokat, azonban talán 
a piarista bölcselkedők közül leginkább ö szereti az elvont 
gondolatmeneteket és felosztásokat.73

Keszthelyi László (1732—1809) jelentősége leginkább 
abban volt, hogy a franciás műveltséget és a szorosabb érte
lemben vett newtoni természetszemléletet nagy hatással ter
jesztette, mint a növendékek nevelője. Annyira franciás volt 
műveltsége, hogy Kolozsvárott azzal vádolták, hogy Voltaire, 
Rousseau szellemében beszél és a „román“ Ízlést hirdeti.74

V i

71U. о. II. 210. 1.
7»KLt. Kézi. 372/2.
74 Takáts S. : Pállya István élete. Bpest 1894, 40. 1.
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Lehetetlen éppen Benyák Bernáton és Koppi Károlyon észre 
nem venni azt az elhatározó hatást, amit Keszthelyitől kaptak. 
— Cetto Benedeket75 (1731—1789.), az élet sok irányban fog
lalta el. Provinciális; előbb pedig az ország különböző vidé
kein szétszórt házak rektora volt. Irodalmi működése első
sorban történeti jellegű. A mi szempontunkból meg kell 
jegyeznünk a kinaiak kultúrájával foglalkozó müvét. Ez a 
könyv egyúttal jellegzetes a magyarság eredetét kutató lelkes 
forrásismertetö munkára, másrészt a felvilágosodás minden 
kultúra felé irányuló érdeklődésére. Kétségtelen, hogy a 
Benyák Bernát-féle filozófiatörténetnek éppen a keletiekre 
vonatkozó, Confuciussal foglalkozó részére hatással volt Cetto 
De Synensium imposturis (Viennae, 1781.) c. müve.

Mellőzve a többi kisebb-nagyobb jelentőségű, de a felvilá
gosodás terjesztésében fontos munkát végző piaristák részle
tes felsorolását és müveik ismertetését, csak annyit jegyzünk 
meg, hogy kisebb-nagyobb eltéréssel lényegében azonos tételek 
szerepelnek az összes piarista iskolákban. Viszont ki kell 
emelnünk nagyobb jelentőségű filozófiai működése miatt négy 
XVIII. századi, második generációhoz tartozó piaristát: Poor 
Cajetán, Alber János, Benyák Bernât és Koppi Károly, mind 
a négy jellegzetes és nagyhatású alakja a rendnek és a 
magyar kulturális életnek. Közülök ketten egyetemi tanárok 
lettek: Alber János és Koppi Károly. A másik kettő pedig a 
pesti kegyes iskolában, valamint az ország több más városá
ban tevékenykedett, főleg a filozófiai oktatás, illetve a termé
szettudományi ismeretek terjesztése érdekében.

Poor Kajetán (1744—1813) a pesti intézetben adott elő 
fizikát és gazdaságtant (oeconomia rustica). Önálló monográ
fiája: Theoria sensuum, cum propriis, tűm probatissimorum 
nostrae aetatis philosophorum rationibus ac experimentis 
illustrata et confirmata. Pest. 1781. Típusos példája ez a mű 
annak, hogy a természettudományi irányú mozgalom a piaris
ták körében alig egy emberöltő leforgása alatt mennyire elmé
lyül, egyúttal önállósul. A fizika kezd kiválni a filozófiából. 
És a sajátos törvényű természettudományos .gondolkodás 
megalkotja önálló, részleteket felkutató monográfiáit. Poor 
Cajetán műve részben lélektani, részben fizikai jellegű. A ter
mészet vizsgálatába a kísérletek alapján belemerülő tudós 
típusát mutatja, aki könyve homlokára is büszkén írja ki:

75 Kéziratos műve: Institutiones Philosophicae a Nemzeti Múzeumban.
2 3 *
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saját és más, legkiválóbb szerzőknek érvelése és tapasztalatai 
alapján.*

A mü bevezetésében a szerző utal arra, hogy sokan vannak, akik 
merő hiúságból írnak. De nem saját területükön. Mások a stilus szépségét 
fitogtatják. De mindezeknél sokkal veszélyesebbek azok, akik viszályt kel
tenek felesleges kérdések hánytorgatásával (nyilván célzás a skolasztiku
sokra!). ő  saját szakmájában akar írni (szakszerűség öntudata!) Stílusa, 
ha nem is a legjobb, mégsem elviselhetetlen — mondja. Ha pedig megálla
pításaiban eltér mások véleményétől, ezt „veritatis amore inflammatus“ 
teszi. A külső érzékekről szóló tanítást vizsgálja. Fontos ez a kérdés, mivel 
ez az egyetlen útja a fizikai ismereteknek. Ezért kell az érzékeknek ismerő 
értékét megvizsgálni, egész mivoltát pontos kísérletek alapján felkutatni. 
Amit mástól vett Írásában, azt pontosan feltünteti, nehogy csalónak talál
tassák.

A mű részletesen tárgyalja az emberi ismeret filozófiai alapkérdését. 
Utána részletezi, főleg kísérletek alapján az egyes érzékek tevékenységét 
és a tevékenységeket kiváltó fizikai jelenségeknek lehető hű leírását adja. 
Művében lényege szerint a Dalham—Locke-féle feldolgozást követi: gyöke
rében empirista és szenzualista. Rendkívül széleskörű olvasottságról tesz 
tanúságot. Korának legfrissebb irodalmát is ismeri, sok, alig egy vagy 
két évvel korábban megjelent mű is szerepel forrásai között. Poor Cajetán 
műve már egészen távol van a Corsini-féle klasszicizáló eklekticizmustól. 
Következetesen empirista.

Alber János (1753—1830), müve Cogitationes philoso- 
phieae de immédiate corporum contacte Theoriam Clarissimi 
Josephi Rogerii Boschovicii respicientes. Bécs. 1782., annak 
a jele, hogy egyes filozófiai részletproblémák is mekkora 
érdeklődést keltettek a rendben. Hisz lényegében hasonló 
témáról szól Koppi Károlynak (1744—1801) a műve is: De vi 
corporum infinita. Dissertatio philosophica. Bécs. 1775. Ez a 
probléma rendkivül erősen foglalkoztatta kezdettől fogva az 
új irány követőit: mindig igen részletesen foglalkoznak a tes
tek elveivel, közben erősen támadva az aristotelesi felfogást. 
Főleg a Leibniz-féle monasz megoldás mellett foglaltak állást, 
azt magyarázva, sokszor összekapcsolva newtoni elvekkel 
(téstek-gravitáció-vonzóerő probléma). Mndenesetre ez a két 
mű éppen úgy jelzi a piarista filozófusok között a bölcseleti 
gondolat mélyülését részletproblémák felé való irányzódásá- 
val, mint Poor Cajetán műve.

Alber János műve bevezetésében utal arra, hogy két éve a tanítás 
alól felmentve filozófiával foglalkozik. Közben jött rá a Boskovieh-féle 
teória tévedésére és ezért dolgozta ki saját elméletét. Bírálatra átadta művét 
egy filozófusnak, ez azonban nem helyeselte véleményét. Ezért Horányi 
elé viszi írását döntésre, akinek nem volt ugyan tanítványa, mégis nagy 
hire miatt hozzá fordul. Horányi válaszol a bevezető szavakra (ez a válasz 
is ki van nyomtatva). Örömmel vette Alber írását — mondja Ha nem 
is egyezik meg Alber elmélete Gaudio és az 6 véleményével, mégis örül,
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mivel nem szolgai utánzókat akar látni, hanem olyanokat, akik önállóan 
gondolkodnak. Buzdítja a további kutatásra. Ne zavartassa magát semmi
féle befolyástól. — Alber különben művében a Boskovich-féle anyagelmé
letet cáfolja, mégpedig elsősorban a mechanikából vett érvekkel.

Koppi Károly filozófiai gondolatvilágát tartalmazza 
Institutiones pliilosophicae című előadásainak kéziratban 
fennmaradt jegyzete76 (1772—73). Röviden összefoglalva pedig 
az 1775-ben kiadott nyilvános vitában szereplő propositiókból 
ismerhetjük meg tanítását.77 Feltűnő Koppi filozófiai tanai
ban, hogy úgyszólván teljesen szakít a cartesianismussal. 
Rendkívül relatívnak látja az emberi megismerést. Hisz a 
tehetségek különbözőek, az emberi vélemények sok-sok szem
ponttól függenek. Nevelés, történelmi viszonyok, éghajlat stb.
Ez okozza az emberi ítéletek különbözőségét. Az idő változá
sával a szokások is változnak. Ismereteink könnyen ki van
nak téve a tévedéseknek, mivel semmi velünk született ideával 
nem rendelkezünk. Mivel pedig ismeretünk ennyire korlátozva 
van történeti mozzanatoktól, szenvedélyektől és balítéletektöl, 
azért kell a logika törvényeit okosan használnunk. Főleg az 
analógia és inductio törvényei vezetnek helyes ismeretre.

Azonban, ha így is áll a helyzet, nincsen okunk egyete
mes kételkedésre. Helyes módszerrel sokra lehet haladni, 
(mintha Dalham De ratione recte cogitandi-jét hallanék. Itt is, 
ott is, akárcsak Baconnál több a programm-kitüzés, mint a 
tényleges probléma megoldás). Az igazság legfőbb kritériu
mai: az öntudat és a közös vélemény. Egészen természetes, 
hogy ezen az empirista, sensualista alapon Koppi is tagadja 
az universale-к reális létezését s a kényesebb metafizikai kér
déseket teljesen elkerüli. Ezek tárgyalására szerinte igazán 
nincsen szükség. Tételeiben inkább a fizikai (természetbölcse- , 
leti) problémákat ismerteti és foglal velük szemben állást, fő
leg Newton szellemében. A mozgás és energia mivoltára 
vonatkozólag teljesen véleményét követi. Kiemeli a vonzó erő 
fontosságát. Természetszerűleg szól a hidrosztatikába, mecha
nikába tartozó kérdésekről is. A csillagvilágra vonatkozó; 
tanításban is teljesen az új elméleteket követi. Koppi gondol
kodását már ebben a fiatalkori művében is erős kritikai érzék, 
s bizonyos enyhe skepticizmus és történeti szemlélet jellemzi, 
Feltűnő nála a többi piaristákkal szemben az ismeretelméleti 
és módszeri kérdések nagy szerepe (13 prop. foglalkozik 
ezzel). Nyilván itt Dalham hatása érvényesül.

’•U. o.
77 Kiadva a De vi corporum infinita-val együtt 1775-ben Becsben.
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Általában Koppi olyan gondolkodó, aki teljesen benne 
áll az idő sodrában. Amíg Alber első filozófiai működése után 
teljesen áttér az egyháztörténelem és szentírástudomány 
művelésére s később egyetemi tanár lesz és itt inkább a fel
világosodással ellentétes véleményt képvisel a szentírásmagya- 
rázatban, addig Koppi történész lesz. Mint történész szinte 
évenkint, vagy legalább is gyakran változtatja felfogását az 
államfilozófiai kérdésekben. Űtja a barokk fejedelmi abszolu
tizmustól, a teljesen felvilágosult abszolutizmuson át a francia 
forradalom népfölség elvéig vezet. Rosseau: Contrat Social- 
jaig. Az egész nép: szuverén. Később az egyetemi katedráról 
való eltávolítása is felvilágosult-demokrata irányú naciona
lizmusa miatt történik. Koppi Károlyban talán a felvilágoso
dás belső dinamikájából magyarázható módon teljesen kibon
takozik most már gyakorlati téren is a felvilágosult gondolko
dás. Humanizmus, az észszerűségnek, hasznosságnak minden
ben való kiemelése, rendkívül nagyfokú tolerancia, mely val
lási sikon majdnem a hitközömbösségig megy (a vallások csak 
ritusban különböznek, v. ö. még különféle egyházi reform- 
elgondolásai) és egészen határozott nacionalizmus. Magyar 
nyelv, szokás, öntudat nagyra értékelése.78

Mindenesetre érdekes fejlődés Koppi fejlődése. Valamit 
megsejtet abból a problémából, amit Jansen jelez: hogyan 
lehet, hogy szerzetesek a felvilágosodás ellentétes ethoszát 
nem érezték meg és szinte naiv lelkesültséggel csüggtek 
tanain? A feleletet talán éppen Koppi példájával adhatjuk 
meg: addig nem lépett ez a probléma a szerzetes gondolkodók 
elé, amíg elsősorban természettudományi beállításúak voltak. 
Egyszerűen nem vették észre éppen a természettudományi új 
élmény hatása alatt, hogy az új világszemléletnek szintézisbe 
hozása a keresztény gondolkodással nem feltétlenül zökkenő 
nélküli probléma, akkor, ha azt minden mozzanatában végig 
gondoljuk. Mihelyt az állampolitika útjára lép valamelyikük, 
mint pl. Koppi, akkor egyszerre érezni lehet: sokkal mélyebb 
és tisztázatlan kérdések vannak itt. Könnyű köztük elhajolni 
ebbe vagy abba az irányba. Koppi nem fordult el egyházától 
és szerzetétől, de ugyanakkor egyetértett a francia forradalom 
szellemi világával is. Egyéniségén és írásain érzik is ez a belső 
feszülés, probléma, melynek a megoldása nem volt egyszerű és 
melyen olyan nagy szellem is elvérzett később, mint Lamen
nais.

78 Horváth A. i. m. 53. sk. 11.
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Benyák Bernât (1745—1829), a XVIII. század magyar 
filozófiai gondolkodásának talán egyik legérdekesebb egyéni
sége. Valóban filozófus volt, igaz emellett szívvel, lélekkel 
költő is, de talán mindennél inkább: nemzetének szerelmese. 
Nem egyszerűen azért akarja terjeszteni a felvilágosodás esz
méit, mivel általában az államnak akar használni. Nem: kon
kréten és kimondottan a magyarságnak akar használni filozó
fiai működésével is.

Részlettanaiban általában követi a már jellemzett filozó
fiai tanokat. Ami benne új és ami a magyar bölcseleti gondol
kodás szempontjából is egészen új és szokatlan a XVIII. szá
zadban: öntudatos filozófiatörténeti szemlélet. Benyák
elsősorban filozófia-történész. Lehetetlen emberi meghatódás 
nélkül olvasni azokat a gondosan készített filozófiatörténeti 
előadásjegyzeteket, melyekről kitűnik az, hogy szerzője sajtó 
alá rendezte őket. Átdolgozza nem is egyszer. Meg is jelenik 
filozófiatörténeti gondolatainak egy része, beszélgetés formá
jában Sermocinationes criticae super ortu et progressu philo- 
sophiae apud priscos homines ad aetatem nascentis eruditionis 
Romanae, 1779-ben, Pesten. Utána kidolgozza mint a szegedi 
filozófiai kurzus tanára, most már nem párbeszédes, hanem 
rendszeres alakban a filozófiatörténetet.79 Még szegedi tanár 
korában többször újra átdolgozza, javít, toldozgatja, foltoz
gatja a legújabb eredmények szerint. Selmecen, csendes elvo
nultságban, 1809-ben újra, most már szinte teljesen befejezve, 
leírja megint, simítva rajta . . .  és mégsem éri meg, hogy ki
adhassa. Addigra már elmúlt a magyar felvilágosodás világa s 
helyébe lépett Ferenc uralmának reakciója.

Van valami szomorú, befejezetlen vonás Benyák Bernât 
életében, életművében — épúgy mint filozófiatörténetében. 
Pedig Benyák az egyik legöntudatosabb felvilágosult piarista.

Filozófiatörténetét az emberiség akkor ismert legrégibb gondolkodói
val kezdi. Részletesen foglalkozik a barbár népek bölcseletével, rendkívül 
okosan és bármelyik mai filozófiatörténetben helyét megálló bevezető fej
tegetések után. (A filozófiatörténet: személyek és tanítások története. Mind 
a kettőt igyekszik adni — mondja.) A barbár népek bölcselettörténete után 
részletesen ismerteti a görög és római iskolák tanítását Érdekes az, hogy 
közben ismerteti ugyan Platont és Aristotelest, de aránylag nem sokkal 
hosszabban, mint a többieket Filozófiatörténetének legújabb átdolgozásában 
azonban pontosan igyekszik ezeknek a filozófusoknak tanait összefoglalni 
és hozzájuk méltó méltatást adni róluk. — Amilyen részletesen ismerteti a
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régebbi bölcseletet, éppen olyan röviden elbánik — igazi fevilágosultsági 
vonás — a skolasztikával. A középkor szerzetes kolostorai őrizték meg a 
válságos időkben a régi bölcseletet a bizánci tudósokkal együtt — írja. — 
„Azonban az idők folyamán ahelyett, hogy ezt a bölcseséget tovább fejlesz
tették volna, a skolasztikusok a filozófiát és teológiát egyaránt haszontalan 
kérdésekkel töltötték meg. Nemhogy valami szerencsésebb fényességet öntöt
tek volna a tudományra, hanem inkább nagy sötétséggel felhősítettek el 
minden tudományt. Végre a 14. század után megindul az új fellendülés, a 
megújulás, mely lassan, érdemes férfiak által mind erősebb ütemet vesz. 
Ezek az érdemes férfiak tették azt, hogy az eklektikus filozófia eljutott arra 
a tökéletességre, melyet most szemlélünk örvendezve“. — íme: Benyákkora 
Benyák szemében a filozófiai fejlődés nagy szintézise, bizonyos értelemben 
csúcspontja. Ez a diadalmas érzés hevíti szinte minden művét szerzőnknek. 
Igazi felvilágosult gondolat! — De Benyák nemcsak általános filozófiatörté
netet ad, hanem megírja az egyes filozófiai részletdiszciplinák történetét is. 
Egyes filozófiai ágakon akarja bemutatni azt, hogyan fejlődött a filozófia 
arra a tökéletességre, ahol az ő korában volt. Azonban csak a l o g ik a  tör
ténetét írja meg teljesen. Az ókori logikusok bemutatása után aránylag 
elég részletesen foglalkozik a középkor filozófusaival (említi Abelardus, 
Sz. Tamás, Scotus, Lombardus, Durandus, Occam nevét — Tamásnál 
kiemeli a praemotio physicát), majd részletesen mutatja be a logika renais
sance és legújabbkori fejlődését. A tárgyalás Lockenál (akit rendkívül 
dícsér) és Dalhamnál megakad. Lockeről kiemeli, hogy nagyon sokat tett a 
logika fejlődéséért azzal a határozott tanításával, hogy minden ismeret az 
érzéklésből származik. — Filozófiatörténetének megírásában fő forrása 
Brucker Jakab (1696 szül.) műve. Erről azt mondja: olyan értékes, hogy 
unicus et summus haberi debeas Históriáé Philosophiae fons.

Benyák mindenben híve a szabad, előítéletektől mentes gondolkodás
nak. Külön műben (Ratioeinium philosophicum super libertate ingenii 
humani in philosophando. 1784) védi a filozófia szabadságát, a gondolat 
szabadságát, de a szélső szenzualizmust is támadja.

Benyák elsősorban francia kultúrájú gondolkodó. Keszthelyi László 
tanítványa. Nagy francia olvasottsággal. — Sokat foglalkozik a janzenis- 
mussal (kéziratos művet ír a janzenizmus történetéről).80

Benyáknak legnagyobb érdeme mégsem abban van, 
hogy részletes filozófiai müveket írt, vagy részletkérdéseket 
tanulmányozott, hanem hogy az új filozófiai gondolatnak ön
tudatos történelmi szemléletű, buzgó harcosa. Azonban a filo
zófiai gondolaton keresztül tulajdonképen saját nemzetének 
ügyét akarja szolgálni. Ezt kiemelni a sötétségből, ellátni 
okos, hasznos, erkölcsi életét emelő és boldogságát növelő 
ismeretekkel. Ezért fejt ki i-endkivíil széles pedagógiai irányú 
működést is. És legföképen — miképen nagy piarista kor
társai — akarja szolgálni a magyar nyelv ügyét. Neki is, 
mint a nálánál fiatalabb Révainak, szíve vágya: megszólal
tatni a filozófiát magyar nyelven. Ez a vágy és törekvés nem
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új a piarista rendben. Benyák Bernât is valószínűleg tanárá
tól, Keszthelyi Lászlótól nyerte a buzdítást.81

Benyák Bernât szívének ezt a vágyát valóra is váltja: 
1777-ben megrendezi az első nyilvános vitát Pesten, mint a 
bölcselet tanára — magyar nyelven. Meg is jelenik ez a vita a 
kalocsai piarista nyomda kiállításában: Egész Logikából és 
oktató fisikából válogatott tzikkelyek, melyeket . . . Vörös 
Antal . . . helybenhagyásából vetélkedésre kiteve Benyák Bér 
nát; a magyarországi hét fö bírás és királyi tábla előtt pedig
len nyilván vitatott Czikó János. — Jelentéktelennek látszó 
kis tételek, alig néhány lap az egész. Mégis nagy jelentőségű 
kezdemény. Benyák Bernât maga is büszkén emlékezik vissza 
erre a fontos eseményre, mely valóban társadalmi eseménye 
volt Pestnek.

Az okos elmének mulatozásai című82 fordításának toldalékában így 
ir: „ne is emlékeztessen engem valaki ama régi és már megcáfolt előítéletre, 
hogy szűk s elégtelen nyelvünk a bölcsesség oskolájának folytatására, elől 
se hozza azt valaki, — mondám, mert igen is tapasztalt dolog előttem, hogy 
sem görög, sem deák, sem frantzia, sem más szóra nem kell szorulnunk, 
akarván haza nyelvünkön írni, csak gyönyörködtessük magunkat a nyel
vünkön szolló tudományokban; ellenben ha letesszük reménységünket, s 
minden hozzáfogás nélkül eleve már azt hitetjük el magunkkal, hogy sem
mire sem fogunk menni nyelvünknek arravalótlansága miatt, igen is gyara
pítás s tökéletesség nélkül fogjuk hagyni nyelvünket minden kötelessége 
ellen az Hazánkhoz való szeretetnek. Én bizonyára olyan ítélettel vagyok, 
hogy keresni kellessék a deákban szókat, melyekkel kifejteni lehessen értel
meket sok szóknak, melyeket nyelvünkön tökélletes értelemmel nem egyszer 
ejtünk. Tapasztaltam ezen elégségét nyelvünknek főképpen ez előtt hat esz
tendőkkel, midőn az ország színének nagy öszvegyülése közepén nyilván - 
ságos vetélkedésre feltettem; tapasztaltam mostani munkátskámban is, melly- 
nek csupa magyar szavait idegenes szóval öszve nem szenyeztem, kivévén a 
Mágnes-követ, mellynek nevezetét szinte úgy nem volt szükség másítanom, 
valamint haszontalan ügyekezet volna Rómát, Londont, Párist magyar szó
val akarni felváltani“. — Benyák Bernátnak több szava bele is került a 
magyar bölcseleti nyelvbe.83

De hiába: az új állami tanügyi reformok hosszú időre 
visszavetették a magyar nyelvű bölcselet indulni kezdő kibon
takozását. Benyák Bernât, ez az egészen nagy lendületű és 
értékű férfi csendes magányban hal meg Selmecbányán. Itt 
nincsen filozófiai kurzus, a rendi iskolák többi ilyes kurzusát 
is visszafejlesztették az állami intézkedések. De itt is bölcselő

81 Csapiár i. m. I. 251—2. 1.
82 Pest 1783.
83 Komis Gyula: A magyar bölcseleti műnyelv fejlődése. Bpest
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marad Benyák. Van valami mélyen megható emberi tragédia 
kifejezve abban a kis kiadványban, mely latin nyelven jelent 
meg: Propositiones ex institutionibus Philosophicis anni 
primi quas nobilis ac perdoctus Dominus Carolus Oberaigner 
ex privata institutione P. Bernardi Josephi Benyák S. P. . . . 
publico tentamini subjecit, anno 1809, szeptember.

Életének őszén, 64 éves korában, magánúton tanít filozó
fiát és nyilvános vitát rendez a távoli eldugott, nagyrészt ide
gen ajkú Selmecbányán Benyák Bernât, aki nemrég még 
annyi lendülettel alkotott és dolgozott a magyar tudomány 
érdekében!

A második generációt, a piarista felvilágosodás bölcsele
tének büszke, optimizmussal telt nemzedékét a felvilágosodás 
további átalakulása jellemzi, eltolódás a Corsini-féle irány
ból a természettudományos empirista irány felé, kibontako
zása önálló bölcseleti problémáknak, főleg természetbölcseleti 
síkon és a filozófiatörténet vonalán. A világosság-élmény most 
is él, mint az első nemzedékben. Tehetséges képviselőkre talál, 
felvilágosult és virágzó közösségi szellemet termel ki.

Ebben a nemzedékben az idegen gyökerű piarista felvi
lágosodás teljesen megmagyarosodik. És itt egységgé fonódik 
össze a történeti múlt öntudata (Desericzky Incéék iránya és 
műve), a magyar irodalom és művészet szolgálata (Dugonics, 
Simay és társai), a természettudományok új világszemlélete, 
a bölcselet és államtudomány (Koppi és Benyák) és egy 
ugyanakkor hivő — igaz a külsőségekkel szemben kissé visz- 
szahúzódó — vallásosság. Ezek a vonások teszik a magyar 
piarista felvilágosodást.

A történeti fejlődés szálainak kibontakozása maga adja 
meg a feleletet a vizsgálódásunk elején felvetett első kérdésre. 
Hogyan lettek az egyszerű, eleinte többnyire idegen ajkú 
piaristák utódai a felvilágosodás magas szellemi életét élő 
magyar bajnokai? A piarista iskolák a XVIII. század máso
dik felében, különösen a jezsuita rend eltörlése után legna
gyobb hatású tényezői a hazai oktatásügynek, nem túlzott 
tehát az az állítás, hogy a magyar felvilágosodás terjesztésé
ben döntö hatású munkát végeztek a kegyes iskolák. A kegyes 
iskolák ugyanis behálózták az egész országot.6* Ezen kívül 
főiskoláknak számító bölcseleti tanfolyamokon (Pest, Vác, 
Kalocsa, Nyitra, Nagykároly, Debrecen, Szeged), teológiákon: 84

84 Komis Gyula: A magyar művelődés eszményei. I. 200. 1. térképe
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Vác, Kaloesa, Nyitra, Veszprém, részben Győr, bizonyos 
fokig Pécs (Bajtay révén), a kolozsvári piarista — egyideig 
egyetemi jellegű — főiskolán és ugyanakkor a jezsuiták felosz
latása után a pesti egyetemnek mindig néhány tanszékén ke
resztül a piaristák ezt a szellemet terjesztették. S vegyük még 
hozzá azt, hogy a piaristák mint főúri nevelők rendkívül szé
les körben tevékenykedtek, és azt, hogy a magyar arisztokrácia 
jó része a bécsi Therézianumban és Lichtenstein-akadémián 
nevelkedett, melyek az osztrák, sokszor kissé már szélsőséges 
felvilágosodást képviselő piaristák vezetése alatt állottak.

A másik kérdésre: vájjon merőben esetleges volt-e a ke
gyes iskoláknak felvilágosodása, vagy pedig csupán múló 
divat, azt kell felelnünk, hogy a piarista rend számára a fel
világosodás nem volt esetleges tünet, hanem a keresztény 
optimista és természettudományos szemlélet a rendi szellem
ben gyökerezik. Ebből a szellemből nőtt ki a rend felvilágo
sodása. Ez a felvilágosodás látszólag, k ü lső . vonásai
ban megegyezik az egyetemes európai felvilágos ultság 
vonásaival, jellemzik azok a vonások, melyek jellemzik a fel- 
világosultságot általában85: praktikus cél, szociális polgári 
jólét — a tudás célja is; a filozófia — népszerűsített formája; 
észoptimizmus és racionalizmus; elbizakodottság a termé
szettudomány sikerei láttára; ismeretkritika kialakulása, a 
racionalizmus és empirizmus ellentéte miatt; a vallási 
kérdés leszűkülése; általában a mélyebb metafizikai problé
mák háttérbeszorulása; új természettudományos világkép és 
skolasztika ellenesség; mindezek a jegyek, ahogy láttuk fel
lelhetők a magyar piaristák világképében. Gyökere, for
rása ennek a piarista felvilágosultságnak mégsem azo
nos sem az angol, sem a francia vagy német fel- 
világosultsággal. Itt is egy érdekes objektivációs jelenséggel 
állunk szemben: ugyanaz a külső alkat, vagy legalább is 
fő vonásokban azonos alkat nem mindig azonos okok ered
ménye! Különféle okok, bizonyos esetekben és bizonyos fej
lődési fázis mellett sokban azonos eredményeket okozhatnak. 
Mint ahogy pl. más az értelme a külsőleg azonos stoikus, 
gnosztikus és keresztény aszkézisnek. És éppen az a tény, 
hogy a piarista felvilágosultgág végső gyökerei a rendi szel
lembe nyúlnak vissza és így végeredményképen egy sajátos — 
szabad így mondanunk örök lelkiéleti — stílust képviselnek, 
magyarázza meg azt, hogy a piarista felvilágosultság Ъе1зб

85 Jansen i. m. 4. 1
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lényege szerint krízismentes. Hisz ez a felvilágosodás gyöke
rében nem más, mint egyszerű, bízó kitárulás a valóság felé. 
Az ilyen magatartás szükségszerűen inkább egy kissé empi
rista lesz, inkább egy kicsit hűvös, inkább egy kissé gyakor
lati, inkább egy kissé türelmes és elnéző, inkább növelő és 
melengető, semmint erőszakkal harcoló. Kétségtelen, hogy 
ilyen kissé hűvös, de ugyanakkor mély, kissé józan, de ugyan
akkor előretekintő ethos jobban ki tud bontakozni olyan kö
zösségi adottságok között, amilyenek mondjuk a felvilágoso
dás mérsékelt irányát jellemezték, mint pl. a túlterhelt és 
tömött barokk korszakban.

Ami krízis,» egyéni és közösségi válság mégis adódik 
éppen a piaristaság és a felvilágosultság viszonyában, ez nem 
magának az ethosznak, hanem az ethoszt átélő egyéneknek 
és az ezer szállal bonyolódó történeti helyzetnek adottságai
ban rejtőzik. Mert amíg a valóság felé való kitárulás semmi 
veszélyt nem rejt magában lényege szerint, mégis az emberi 
természet gyengesége következtében könnyen elfeled kezheti к 
az Istenről az, aki nagyon kitárul a világnak. Főleg akkor, 
ha belső Istenélmény hevülete nem melegíti. Magának a kegye- 
letes lekületnek ilyen esetleges krízis mozzanata kétségtelenül 
fellelhető. Abból is adódhatik krízis, hogy az egyén vagy kö
zösség nem mindig jól ismeri meg a valóságot és divatos hevü
lettől fűtve ítél a világ dolgaiban. Ez is okozhat válságot. 
Ebből azonban még nem következik, hogy maga a lelkűiét 
szükségszerűen oka a válságnak. Ami krizisnyomot fel lehet 
fedezni éppen a felvilágosultság piaristáinál, nem a rendi 
szellem lényegéből, nem a piarista felvilágosultság belső alka
tából folyik, hanem esetlegeß egyéni és társadalmi adottságok
ból. így pl. Koppi Károlynál lehet látni bizonyos krízis nyo
mokat. Ennek az oka a felvilágosult gondolkodás szélső 
racionalista iránya. Ettől a szélső racionalizmustól 
azonban éppen a piaristaság legnagyobb részében,
a rendi közösség mint ilyen mentve volt. Éppen inkáb 
empirista volta miatt. De lehet találni még talán a legnagyobb 
hatású piarista felvilágosultsági bölcselőnél is krízis 
nyomokat: életrajzírója szerint Corsini idősebb korban látva 
a terjedő romlottságot, bánta azt, hogy az új filozófia hirde
tésével maga is okozta a romlás terjedését.86 Ezt a romlást 
a kor piaristái tisztán látták. Azonban nagy többségükben 
nem úgy nézték, mint Corsini, hanem úgy, mint túlzást. Nem

86 Horányi i. m. I. 444. 1.
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az alaptételek okozták a romlást, hanem azok, akik félrema
gyarázták az alaptételeket. A piarista rend éppen alapetho- 
szából kifolyólag a legvészesebb áramlatok között is meg tudta 
őrizni optimista világbatekintését. Ha fel is lépett időnként 
egyesekben és néha a közösségben a válság, ezt a válságot a 
tiszta calasanziusi lelkiséggel képviselt keresztény felvilágo- 
sultság szelleméhez való visszatérés minden törés nélkül szé
pen feloldotta a rend történetében. Az a felvilágosodás, melyet 
a piaristák képviseltek, nem ellenkezik a kereszténységgel, 
ezért belső krízist nem okozott. Mivel pedig a felvilágosultság 
szelleme harmonikusan nőtt ki a rend szelleméből, ezért a 
magyar életbe is harmonikusan tudott beleömleni.

A felvilágosodás, mint filozófiai rendszer kétségtelenül 
nem a legmagasabb értékű. Egyoldalú. Ezért a felvilágosodás 
világszemlélete is sokban kötött. Azonban minden értéket elvi
tatni a felvilágosodástól balgaság lenne. így különösképen a 
magyar felvilágosodásban a barokkal szemben csak a rosszat, 
az egyházellenest, a visszafejlődést meglátni — legalább is 
erősen vitatható. Éppen a magyar kegyes iskoláknak a fel
világosodáshoz való viszonyából kitűnt az: olyan kor volt ez 
a kor, amelyben a filozófia élmény volt, a tudomány művelése 
lelkesedés tárgya. Az újkori természettudományos gondolko
dást lehet tévesnek tartani, lehet elítélni — de letagadni nem 
lehet, hogy az emberi szellemnek csodálatos erőit fejlesztette 
ki. A magyar piaristáknak sem kell szégyenkezniök amiatt, 
hogy a magyar felvilágosodás megteremtésében jelentős ré
szük volt.

XVIII. századi piarista filozófusok.
(Életrajzi és bibliográfiai adatok.)

A l b e r  J á n o s .  (1753—1830.) Teol. doktor, Pesten a humaniora tanára. 
1782-ben a tanítástól felmentve dissertatiót ir Boclikovich ellen. Később nyitrai 
és kalocsai teol. tanár, majd Pesten az egyetemen a szentirástud. tanára. 
Műve: Cogitationes philos, de immediato corporum contactu. Yiennae 1783.

B a j t a y  A n ta l .  (1717—1775.) Rómában tanul. Nyugati utazást tett. Pes
ten nagy sikerrel filozófiát tanít. Bécsben akadémiai, Pécsett teol. tanár. 
II. József nevelője a történelemben. Erdélyi püspök. Műve kéziratban: Insti- 
tutiones philos, a Nemzeti Múzeumban.

B a l f f y  T a m á s .  (1690—1729.) Podolinban és Varsóban tanít filozófiát 
és teológiát. Müve: Orationes de laudibus Divi Thomae. Varsaviae 1719.

B e n y á k  B e rn â t .  (1745—1829.) Pesten filozófiatanár, a budai egyetem 
tiszteletbeli doktora, filozófiát tanít Szegeden. Több más helyen is műkö
dik. (Életét megírta Takáts Sándor.) Megjelent művei: Lecta problematum
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et propositionum series. . .  e logica, metaphysica, ethica generali et mathesi. 
Pestini 1777. — Propositiones logicae, metaphysicae ac ethicae, quae. ..  
juxta praelectiones — defendit Vincentius e L. B. de Laffert. Pestini 1777. — 
Sermocinationes criticae super ortu et progressu philosophiae. Pest 1782. — 
Ratiocinium philos, super libertate ingenii humani in philosophando. Pest 
1784. — Egész logikából és oktató fisikából tzikkelyek. Kalocsa 1777. — 
Propositiones . . .  apud scholas pias . . .  1783. (Egyúttal Brueys apát művé
nek fordítása: okos elmének mulatozásai.) — Propositiones quas ex univ 
philosophia in lyceo Vaciensi publice defendit. . .  St. Ladányi . . .  ex praelec
tionibus St. Szabiik, B. Benyák, Fr. Sárvári... M. Kosztka... 1799. Vacii. (Szo
kásos tételek. Érdekessége, hogy több tanár együtt adja tételeit. A fizikai 
tételek egészen elkülönülnek a cosmologiai, inkább természetbölcseleti téte
lektől. Aránylag több figyelem vetődik az erkölcsbölcseletre, ami abból is 
érthető, hogy teológus vizsgázik. Érdekesek a földművelésre vonatkozó téte
lek. Az építészetre vonatkozó tételek (több tételsorozatban szerepel ez) is 
jellemzőek a gyakorlati irányú felvilágosodásra. A történelmi tételekben a 
hun-magyar azonosság miatt védi a hunokat a vádak ellen, igy pl. hogy 
nem eléggé bizonyított, hogy ők ölték meg Szent Orsolyát. A magyar tör
ténettel 28 tétel foglalkozik, a külföldivel csak kettő. A történelmi tételek 
legnagyobb része a régi magyar korokból van véve, az újabból csak egy.) — 
Logica in Lyceo Regio Szegediensi Sch. P. tradita 1800. (Szokásos logikai 
tételek, az utolsó utal a skolasztika romlására és arra, hogy a „mi korunkra 
mennyire előrehaladt a filozófia“.) — Positiones ex metaphysica et philos, 
morali in Lyceo Szegediensi. 1802. (Jellegzetessége, hogy az erkölcsbölcso- 
leti rész a szokásosnál bővebb, természetesen teljesen racionális szellem
ben.) — Propositiones . . .  Schemniczii 1809. — Propositiones .. . Szeged. 
1801. — Kéziratban: Historia philos. (KLt. 373/23. Szegeden kidolgozott és 
többször átdolgozottt mű.) — Hist, philos, (u. a. jelzet. Tévesen Bajtaynak 
tulajdonított mű, melyet azonban Benyák készített régebbi kéziratai alap
ján. Legteljesebb kidolgozása a Selmecbányái 1809-ből.) — Manuscripta ad 
hist, philos, speck (Kit 373/18.) a) Progr. phil. Graec. b) Rationes de 
mathesi, an math, inter disciplinas phil. tractanda sit. c )  Pars prima philos. 
(1801.) d) Hist. litt, philosophiae (1791). — Több kidolgozott filozófiai tétel 
még u. o. 373/19. alatt. —  Philosophia morum 1801 (U . o. 373/20. Wolff szel
lemében). —  Propositiones philos. 1797. (U . o. 373/21.) —  Ternio de Jan- 
senismo. (U . o. 373/35.) Ezenkívül tartalmaz egy Propositiones ex physica-t 
is. — Objecta philosophica (373/19.) a )  a tanulók osztályzata; b )  tételek 
kifejtve, vsz. előadásvázlat; c )  sensus communis, vsz. előadás; d) logikai 
jegyzetek 1767-ből; e) dolgozat az állatok leikéről, nagykárolyi jegyzet 
lehet 1769-ből.

Bielek L á s z l ó .  (1744—1807.) Fii. doktor a pesti egyetemen. Elsősor
ban teológus. Sokáig a nyitrai főisk. tanára. Művei: Selectae ex philosophia 
et mathesi propositiones quas ex praelectionibus — —• propugnavit Emeri - 
cus Yégh. . .  Nitriae. 1780 (Posonii). (A kevés metafizikai tételben sko
lasztika ellenes, pl. az abszolút accidensek tekintetében tévesnek mondja a 
skolasztika laníiását. A tételek legnagyobb része matematikai és fizikai, 
elsősorban kísérleti fizikai.) — Erkölcsi oktatás. Kassa 1792. — Arany gon
dolatok a mostani szabad gondolkozásnak módja ellen. Viennae 1800. (For
dítás németből.)

Bulla Ede. (1740—1800.) Nyitrai fii. és teol. tanár. Műve: Positiones 
philos, et math. Pozsony 1777.
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B u t s i  Sán dor . (1738—1822.) Kalocsán tanított filozófiát. Müve: Posi- 
tiones ex univ. philos. Kalocsa. 1769.

C e t lo  B en ed ek .  (1731—1789.) Pesten filozófiát és matematikát tanít, 
Debrecenben teológiát. Többfelé rektor, majd provinciális. Fóleg történész. 
Filozófiai szempontból említendő munkája: De Sinensium imposturis. Vien- 
nae 1781. (Közben: De Confucio Sinensium philosopho.) — Sinensium im- 
posturae assertae. Pest 1787. (Vita Pray Györggyel.) — Kéziratban: Insti- 
tutiones philosophicae. 1763. (Nemzeti Múzeum.)

C ö r v e r  E l e k  br. (1714—1747.) Rómában tanul, Nápolyban előadást 
tart a királyi kollégiumban (kísérletek és matematika). 1744-ben Pesten elő
ször tanitja az új filozófiát. Müvei: De recta philosophandi ratione. 1744. 
Positiones univ. philos. Budáé 1746. (Ezzel együtt: Comp. geom. el. pract.) 
— Pelzhoffer, A.: Doctrina administrandae reipublicae. (Kiadás.) Pozsony 
1746.

C ö r v e r  J á n o s  br. (1715—1773.) Elek testvére. Itáliában tanul. Rómá
ban filozófiai előadásokat tart, majd nagy utazást tesz Európában. Pesten 
filozófia tanár, majd rektor, provinciális. Müvei : Politique Chrétienne. . .  à 
l’usage des jeunes princes. Vienne 1770. — Kéziratban: Inst. phil. univ. 
1741—42. (Kit. 386/43. Rómában írta és adta elő.) — Ethica. (U. o. 386/43.)

C o n r a d i  N o r b er t .  (1718—1785.) Firenzében és Rómában egészíti ki 
tanulmányait, Desericzkyvel bukaresti követségben; Bécsben és Pesten filo
zófiát és matematikát tanít, majd Nyitrán, Vácott, Veszprémben, Debrecen
ben részben rendi, részben világi növendékpapságnak teológiát tanít. Pesti 
házfőnök, végül provinciális. Művei: Corsini, Eduardus: Dissert, agonis- 
ticae. Lipcse 1754. (Kiadás.) — Kéziratban: Instit. philos. (Kit. 388/81. Elő
adásai későbbi javításokkal. — Instit. physicae. (U. o. 383/71. 1754. Pesti 
előadásai. Dissertationes. (U. o. 372/1.) Repraesentationes. (U. o. 372/1.)

D e m é n y i  L á s z ló .  (1710—1761.) Klasszikus nyelvek tanára, jeles szó
nok. Filozófiát érintő beszéde: Orationes in variis. . .  gymn. habitae. Nagy
szombat 1742. XIII. beszéd: De expedita ratione philosophiae studendi, habita 
Prividiae. 1740.

D e s e r i c z k y  Ince. (1702—1763.) Győrött teol. tanár, Rómában gene
rális asszisztens, a vatikáni könyvtárban kutat, a magyar irodalmi öntudat 
ébresztője (Vindiciae litt. Hung.), bukaresti küldetésben jár a pápa nevé
ben. Később Vácott dolgozik a magyarok eredetéről. Műve: Lapis angularis, 
sive praemotio physica. . . adversus Jacobum Spreng S. J. Nagyszombat 
1741.

D u g o n i c s  A n d r á s .  (1740—1815.) Filozófiával is foglalkozott. Nyitrán 
tanította a filozófiát. Kéziratos műve: Instit logicae. Nagykároly 1759. (Nem
zeti Múzeum. Jegyzetek filozófiai hallgató korából.)

E g e r v á r y  Ig n á c .  (1751—1809.) Nyitrán fii. tanár, több helyen rektor. 
Horányi szerint rendkívül jártas volt filozófiában, matematikában. 
Provinciális. Ugyancsak Horányi szerint több matematikai és filozófiai 
kézirata volt, de ezeknek nyomára nem akadtunk. (Horányi i. m. I. 750. 1.)

G e g ő  J ó z s e f .  (1746—1812.) Elsősorban matematikus, de két évig filo
zófiát is tanit.

H a n n u l ik  K r i z o s z t o m .  (1745—1816.) Nyitrán, Nagykárolyban több 
éven át fii. tanár, ö maga Keszthelyi László tanítványa. A felv. szellemében 
tanított. Korának hires latin költője. Műve: Expositio compendiosa philo- 
sophicarum instit. Nagykároly 1783. *

H o lz h ä u s e r  K á r o l y .  Privigyén tanított filozófiát a 18. sz. első felé
ben. Kéziratos műve: Philosophia nobilis. (KLt. 374/40.)
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H o r á n y i  E le k .  (1736—1809.) Az új filozófia és felv. egyik fő terjesz
tője. Sok tekintetben polihisztor. Világlátott, igen müveit szellem. Filozófiát 
tanít Vácott. Üjabb római útja után Pesten előbb az iskola mellett, később 
egészen az irodalomnak szentelte minden idejét. Főleg kiadásainak volt nagy 
jelentősége. Scriptorese a magyar filozófusok első életrajzi lexikonénak 
tekinthető. Filozófiai művei: Ex physica selectae propositiones. Roma 1756. 
(Egyúttal Beccariának az elektromosságról szóló értekezésének kiadása.) — 
Fassoni, Liberati: De Leibniziano rationis sufficientis principi. Buda 1767. 
(Kiadás.) — Selecta univ. philos, capita cum demonstrationibus et adiecta 
de artificiali electrieismo Beniamini Franklini theoria, quam . . .  adcommo- 
datam reddidit J. Beccaria. Nagyszombat 1768. (Vitatételek, egyúttal Páz
mány Kalauzának és prédikációinak kiadása.) — Dalham Fiorianus: De 
ratione recte cogitandi. . .  cui accessit. . .  psychologia. 2 kötet. Venetiis 
1770. (Kiadás.) Scriptores Piarum Scholarum. 2 kötet. Buda 1809.

H y r o s  S á m u e l .  (1739—1814.) Pesten és Nagykárolyban két éven át 
tanított filozófiát. Nagykárolyban Révai tanára volt. Művei: Positiones ex 
univ. phil. et math. 1773. (Tiltakozik a haszontalan kérdések feszegetése 
ellen. Forrásai elsősorban katolikus szerzők felvilágosult művei, úgy lát
szik, főleg az egyházias felvilágosodást képviselő Jacquier. Feltűnően sokat 
foglalkozik és erősen bírálja a szélsőséges felv. szerzőket: Hobbest, 
Spinozát. A tételek nagy része fizikai, de elég bő a metafizikai rész is.)

K ú t s o r  K e r e s z t é l y .  (1710—1792.) Nagy nyelvtudású, munkássága 
elsősorban történelmi. 17 évig Privigyén a noviciusok mestere, így nagy 
hatással volt a piarista iskolák egységes felv. szellemének kialakítására. 
Filozófiát is nagy eredménnyel tanított. Műveltsége elsősorban franciás.

K e s z t h e l y i  L á s z l ó .  (1732—1809.) Vácott, Nagykárolyban tanít filozó
fiát. 12 évig a kolozsvári akadémia élén. Nagy nyelvtudású, franciás művelt
ségű. Jellegzetes felv. gondolkozása érezhető a rend szellemén. Tanítványai 
Koppi, Révai, Benyák stb. Nem írt filozófiai műveket, hatása mégis rend
kívül nagy.

K l o b u c s e k  A l a jo s .  (1734—1771.) Nagykárolyban filozófiát tanít 
Műve: Placita philos. Nagykároly 1755.

K o p p i  K á r o l y .  (1744—1801.) Keszthelyi tanítványa, a felv. egyik leg
jellegzetesebb képviselője. Nyitrán, Pesten fii. tanár. Később történeti műkö
dést fejt ki. Történelemtanár Kassán, Kolozsvárott, majd a pesti egyetemen. 
Művei: De vi corporum infinita. Bécs 1775. (Vele együtt: Selectae ex univ. 
phil. ac math, propositiones. Vác 1775.) — Kéziratban: Instit. philos. (Nem
zeti Múzeum. Pesti filozófia tanárságának jegyzetei 1772—4.) — Miscell. 
hist.-philol. math, theol. chem. philos. (Nemzeti Múzeum.)

K o r o d a  T eo f i l .  (1733—1787.) Nyitrán fii. tanár. Inkább teológus és 
hitszónok. Egy fennmaradt vitatkozás őrzi mint filozófusnak az emlékét: 
Placita math, et philos. Nagyszombat 1767.

K o r o s s  Im re . (1755—1831.) Egy filoz. vita szerzője- Expositio com- 
pend. philos, instit. Nagykároly. 1783.

K ö n i g s a c k e r  K a i .  J ó z s e f  gr. (1733—1797.) Rómában, Firenzében 
tanul. Főleg Leibniz és Wolff követője. Pesten fii. tanár. Bécsben keresk. 
ismereteket tanul. Szencen rektor. Provinciális. Művei: kiadva csak mate
matikai és kereskedelmi tárgyúak. Kéziratban: Teleologia, sive finium natu- 
ralium scientia. (KLt 372/2.) a )  Leibniz szellemében írt teleologia; b )  De 
genuina elementorum corporis notione, Leibniz szellemében quasi monado- 
logia; c )  Psychologia adnotata et tabulae psycbologicae de affectibus. Meg
lehetősen racionalista lélektan.



K r u z i  M á r to n .  (1736—1801.) Teológiát tanított több helyen. Positio- 
nes ex univ. phil. (vezető tanár). Kalocsa 1773.

L a k o s  A m b r u s .  (* 1733.) Kalocsán fii. tanár, Breznóbányán teol. 
moralist tanít.

L é d á i  L e o n á r d .  (1702—1780.) Győrött filozófiát, Nyitrán teológiát
tanít.

L e n g y e l  F é l ix .  (1731—1793.) Pesten tanított filozóliát.
L i h á n  P a u l in .  (1742—1803.) Nagykárolyban filozófiát, Debrecenben 

teológiát tanít.
M u la i  K o n s ta n t in .  (1733—1798.) Kalocsán fii. tanár. Műve: Propos, 

philos. Kalocsa 1767.
M u r á n y i  Ig n á c .  (1742—1830.) Nyitrán filozófiát, a kolozsvári aka

démián 1777—1802. ter, tud.-t ad elő kísérletekkel. Műve: De vi insita. Kolozs
vár 1777.

N e m t s é n y i  A d o lf .  (1719—1757.) Bajtay tanára, Győrött és Nyitrán 
tanit. Provinciális. Kiadja: Marci Aurelii philosophi vita. Pozsony 1739. 
(Ezzel együtt filoz. disputációkat.) — De diva Catharina philosophorum 
patrona. Budáé 1731.

P a p a n e k  J á n o s .  (1743—1784.) Elsősorban filológus, franciás művelt
séggel. Francia nyelvű művet ad ki erkölcsi témáról: Problème sceptique 
est-il bon de se marier? ou reflexions sur mariage. Buda 1783.

P a t o n y i  L á s z l ó .  (1718—1758.) Nagykárolyban filozófiát, Nyitrán 
teológiát tanít. Műve: Propos, ex. univ. philos. Nagykároly 1753.

P e r c s e l  Im r e .  (1733—1795.) Vácott fii. tanár, majd az egyetemen 
dogmatika professzor. Kiadta Galánthai Fekete György könyvét: De funda- 
mentis iuris divini in homines. Buda 1777.

P é t s y  D o m o k o s .  (1701—1735.) Horányi szerint kiváló filoz. és teol.
P o o r  C afe tan . (1744—1813.) Pesten tapasztalati alapon tanította a 

fizikát. Műve jellegzetes alkotása a felv. term. tud. szellemnek. Művei: 
Theoria sensuum. Pest 1781. — Dissertationes adversus libertinos in appli- 
canda ad Studium theologicum philosophiae Pest 1781. (Csak Szinnyey 
említi.)

P r i l e s z k y  M ih á ly .  (* 1716.) Nagykárolyban készült jegyzetei érdemel
nek említést. (KLt 383/72.) Itt volt tanár, a jegyzeteket egyik hallgatója 
készítette. Mindenben az új filozófia követője. A kéziratban szerepel egy 
rövid országleirás is, ezenkívül fii. tört. metafizika és lélektani részek.

R é v a i  M ik ló s .  (1749—1807.) Fiatalabb korában filozófiával is foglal
kozott. Keszthelyi tanítványa. A felv. jellegzetes képviselője. A nagyváradi 
akadémián a fii. rk. tanára. Van egy természetbölcseletet érintő fordítása: 
A menykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról való bölcselkedés, melyet deák 
nyelven í r t . . .  Makó Pál. Pozsonyban és Kassán 1781.

R o s e n p a c h e r  F e re n c .  (1758—1822.) Elsősorban nyelvész, részben 
költő. Pesten hallgat filozófiát, Kolozsvárott a fii. rk. tanára.

S c h a f r a th  L ip ó t .  (1735—1808.) Részben Magyarországon, részben 
Pisában végzett. Pesten fii. tanár 1763-ban. Fizikai kísérletei eseményt jelen
tettek a város számára. A pesti iskola igazgatója, 1787-ben a pesti egyetem 
fii. dékánja. Műve: De electricitate coelesti, atque ratione aedificia ab ictu 
fulminis praeservandi. Pest 1778.

S c h r e i e r  N o r b e r t .  (?) A kolozsvári egyetem fii. tanára. A felv. szellemé
ben irt s Locket is bőségesen felhasználó fii. értekezése maradt fenn. A közölt 
vizsgatételek a második generáció bölcseleti gondolkozását árulják el. Műve: 
De sensu cummuni diss. logico-metaph. Viennae 1778.
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S z a l a i  R áfáe l . (1744—1818.) Vácott filozófiát tanított. Müve: Diss. de 
univ. optica. (Horányi említi.)

S z o k o l ó c z y  Vencel . (1692—1768.) Többfelé tanít filozófiát és teológiát, 
így a veszprémi szemináriumban is. Főleg teológus, a régebbi irányzatot 
képviseli. Müve: Meum tuum systematis. . .  exord. Győr 1744. (Tomista 
állásfoglalás a kegy elem-vitában.)

S z ü t s  Is tv á n .  (1756—1821.) Működése már a 19. századra esik.
T a p o l t s á n y i  G e r g e l y .  (1713—1774.) Nyitrán teológiát, Kecskeméten 

filozófiát tanít. Toleráns gondolkozású, de mélyen hivő. Müvei nem filozófiai 
jellegűek.

T e m l é n y i  R ém ig . (1723—1786.) Többfelé tanít filozófiát az új szel
lemben.

V a le r o  J akab . (+ 1798.) A szenei gazd. iskola igazgatója. Pesten filo
zófiát tanított. Műve: Prop. ex univ. phil. (Nieuport: De ritibus veterum 
Romanorum könyvével együtt.)

V a n k o v i t s  T ó d o r .  (1721—1796.) Műve Szinnyey szerint: Selectae posi- 
tiones univ. phil. Buda 1746.

Z i m á n y i  L a jo s .  (1758—1805.) Vácott filozófiát, Székesfehérvárt teoló
giát tanít

T é t e l - k i a d v á n y o k  i s m e r e t l e n  s z e r z ő k t ő l :
Pest: Positiones ex annuis institutionibus cursus philos... Pestini. . .  

propugnavit FI. Hemtner. 1781. (A pedánsoknak nevezett aprólékos gondol- 
kozásúak ellen, nagy részben matematikai, geometriai, történelmi tételek.) — 
Tentamen publ. 1782. (Az előzőnél bőségesebb logikai tételek, azután törté
nelmi és algebrai-geometriaiak.)

Vác: Propos, ex praelect. . . .  in Coll. Theres. Vaciensi. . .  exposuit B. 
Szentivány. 1782. (Fizikai, architektúrái, ontológiai, etikai, lélektani, kozmo
lógiai és gazdasági tételek. A tételek főleg Wolff szellemét tükrözik.) — 
Propos, ex praelect. 1784. (Részletes logikai tételek, azután történelmiek és 
algebrai-geometriaiak.)



Gerendás Ernő:

Á céhek és a vallásos élef.

Csaknem felmérhetetlen az az óriási múlt, amely az egye
temes céhélet mögött fekszik. Magyar vonatkozásban is — csak 
a ránkmaradt írásbeli nyomok után ítélve — majdnem hétév
százados a céhek története. Hogy mi adott okot első megalko
tásukra, talán felesleges is kutatni. Az emberi természet örök 
törvénye, amely mindenkor, ha különböző formákban is, a kö
zösséget kereste. Ilyen indítékok szerepelhettek az ókor, vagy 
még távolabbra menve a közelkelet létrejött céhi testületéinél. 
A középkori céh azonban — akár a kézmívesek testületéire, 
akár pedig a kereskedők szövetkezéseire, a Gildere gondolunk 
— kézzelfoghatóbb tartalmat kap. Ösztönző erői most is, külö
nösen a középkor vallásos közösségeket kereső világában, a 
közösségi élet, mégis a középkori céhnek feladatokat kell ellát
nia, legtöbbször olyanokat, amelyek voltaképen nem is az & 
hatáskörébe kellene, hogy tartozzanak.1 Ezek a sajátos körül
mények lebeghettek Herder szeme előtt, amikor a Hansa jelen
tőségét oly nagyon is kiemelte: „Az álladalmak kapcsolatát 
kölcsönös haszonra, versenyző iparra, szavát megtartó becsü
letességre építvén, egykézre dolgozó Európát teremtettek. így  
a városok vitték azt végbe, mit királyok, papok és nemesek 
létesíteni sem nem tudtak, sem nem akartak.“2

Ezzel meg is jelölhetjük azokat a szükségszerű okokat, 
melyek a hosszú és virágzó hazai céhéletet is erős gyökerek
kel kötötték a mindennapi életbe. A középponti hatalom gyen
gesége, feladatkörének bizonytalansága, végrehajtó eszközei
nek a, hiányossága elkerülhetetlenné tette, hogy az ö teendőit 
más szervek; városok, nagybirtokosok és nem utolsó sorban 
a kézmívesek és a kereskedők testületéi vállalják magukra. 
Így alakulnak ki a középkori nagyhatalmú városok, de így 
öltenek testet a minden magánjogiságuk ellenére is közjogi 
funkciókat végző nagybirtokok és a céhek. A nagybirtok a 
török-magyar világ ezernyi bizonytalansága között szervezi az

1A középkori vallásos társulatok, céhek alakulására nézve jó képet 
nyújt Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában c. 
tanulmányában. (Budapest, 1940. 22. 1.)

* Idézi Hetényi János: Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifej
lődésére és csinosbulására. Buda, 1841. 41. 1.

24*
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ország fegyveres védelmét, a céhek pedig szerényebb keretek 
között, a városvédelemben vesznek részt. Szolgálatuk, melyet 
e téren a városoknak nyújtottak, igen jelentős és sokszor úgy 
látszott, talán rendeltetésük is az, hogy a hon védelmét szol
gálják. Szadeczky Lajos, a magyar céhélet legalaposabb vizs
gálója le is vonja — úgy hisszük merőben téves — megállapí
tását, hogy t. i. a városvédelem, kapuk és bástyák őrzése volt 
a középkori céhbeállás tulajdonképeni indítéka.3 A látszat 
valóban megtévesztő. Gazdag céhirodalmunkban, mely mun
kák a helyi céhek történetéről készültek, minduntalan hangoz
tatott megállapítás a céhek fegyveres szolgálata. Ámde ebből
— miként Szádeczky is tette — korántsem szabad arra gondol
nunk, hogy voltaképen ez volt a szövetkezés legfőbb célja. Nem 
is tudjuk mint okot, hanem inkább csak mint következményt 
felfogni. -A középkori város fegyveres védelmi szolgálatában 
teljesen magára maradt. Támogatást keresett tehát és figyelme 
önként terelődött a kezeügyébe legjobban eső céhekre, melyek 
ott éltek falai között és melyeknek a város megvédése épúgy 
létérdekük volt, mint magának a városnak. A sajátságos poli
tikai viszonyok hozták azután magukkal, hogy a céhek ebbeli
— mondhatnánk így — mellékszolgálata domborodott ki oly 
jelentősre. De, hogy nem egyedüli hivatásuktól eltérő szolgá
latuk volt, azt éppen a továbbiak fogják megmutatni.

Már eleve megállapíthatunk annyit, amint ez a céhek 
történetében való kutatgatásunk közben kialakult bennünk, 
hogy a hazai, de minden valószínűséggel az egyetemes céhélet 
is, két funkciókört látott el. Egyik, amelyikbe az imént említett 
városvédelmi szolgálat is tartozott, rendeltetésüktől merőben 
elütő teendőkből állott; a másik pedig, amire tulajdonképen 
alakultak, a kézmívesek és a kézmívesipar védelme. Az előbbit 
a mindenkori helyi viszonyok és az idők járása szabta meg, 
az utóbbit pedig éppen azért, mert más hatósági szervek e tekin
tetben is teljesen magukra hagyták őket, a szükségszerűség 
terjesztette nagyra. És ez a kettős szolgálatuk — egészen saját
ságos — századok változó történetében is csaknem megszűné
sük idejéig jellemzőjük maradt. Csak a múlt század elejével 
erőteljesebbé váló állami élet, mely megteremtette a saját esz
közeivel és végrehajtó szerveivel rendelkező középponti és *

* A céhek történetéről Magyarországon, Budapest 1889. 7. 1. és Ipar
fejlődés és a céhek története Magyarországon. Budapest 1913. 27—28. 1. — 
A középkori magyar céhekről egyébként igen jó összefoglalást ad Fessier 
Ignác. Kiemeli jelentőségüket, védelmi jellegüket stb. (Geschichte von 
Ungarn. Leipzig 1867—1883. II. 201. 1.)
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városi hatalmat, szüntetgette meg egyenkint a céheknek nem
csak a köztestületeknek nyújtott szolgálatait, hanem a kézmí- 
vesség védelmében birtokolt addigi sok közjogi tevékenységét 
is. És ez a fejlődés, nem pedig a közhangulat árama lehetett az, 
mely azután sírjukat is hamarosan megásta. Mert — érvelt a 
látszat után ítélő szemlélődés — minek áll fönn olyan intéz
mény, mely korábbi sok funkcióját immár nem maga látja el. 
Pedig, hogy mennyire tévesen ítélt, azt majd a későbbiek során 
még látni fogjuk.

A céhintézményt az előbb említett kétrendbeli szolgálat 
és bennük sok közjogi tevékenység, melyet mint a kézmíves 
ipar egyetlen védelme látott el, minden magánjogisága ellenére 
is merev falu, határozott alapú és az idők járására nem egy
könnyen ingadozó intézménnyé tette. Létezésük még a béke- 
világ közigazgatásában is nem egy tekintetben pótolhatatlan 
szolgálatokat nyújtott. Szatmár városa — mint az 1630-ban 
alkotott jogszabálya előírja — a céhek' részéről évenkint két 
dékánmester választását kívánja, akik „a város közönséges 
szolgálatjaira“ legyenek. Szabadkán egészen 1770-ig a három 
elsőnek megalakult céh mesterei a városi börtön előtt őrszolgá
latot teljesítettek és mint fegyveres örök jelen voltak a gonosz
tevőknek a vesztőhelyre való kísérésénél. íme, mind olyan szol
gálat, melyek ellátása ma már teljesen az állam, vagy a város 
saját szerveinek a feladata. Ilyen, hogy még általánosabb pél
dát említsünk ebből a körből, a tűzoltói szolgálat. Csaknem 
minden város külön tűzoltói rendszabállyal intézkedett arról, 
hogy veszély esetén a céhek az oltási munkálat melyik részé
nek fogjanak hozzá. Pontokba foglalt részletes és minden kö
rülményre kiterjedő tűzoltói rendszabályok látnak napvilágot, 
melyeket csakhamar nyomtatva is közkézre adnak. Jellemző 
bennük, hogy a város a népes céhtestületekkel, mint a saját
jáéval rendelkezik. Számlikra kötelezően írhat elő munkát. 
Pest városának 1826-ban kelt újabb tűzvészoltó rendszabálya 
a kézmívesek egész táborát — patikusokat, kirurgusokat, 
kávésokat is belevéve — mozgósítja, ha tüzet kell oltani.4 De,

4 Szatmár város statútumát 1. Kolosvári Sándor—Övári Kelemen : 
Л magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. Budapest 1885— 
1904. III. 594. 1. — A szabadkai céhek őrszolgálatára: Oszetzky Dénes; 
A hazai polgárság társadalmi problémái a rendiség felbomlásakor. Budapest 
1935. 23. 1. — A tűzoltói szolgálatra: Sz. kir. Kassa Városa tűzvészoltó 
rendszabályai. (Kassa) 1844. Az idézett Pest városi rendszabály teljes szö
vegével közölve: Dorffinger Jos. Andr. : Wegweiser für Fremde u. Einhei
mische durch die königl. Freystadt Pesth. (Pest) 1827. 527—31. 1.
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ami még jellemzőbb, maguk a kézmívesek sem látnak abban 
semmi rendellenest, hogy velük a város ily szabadon rendel
kezhet. Ellene kifogás, lázadozás egyáltalán nçm fordul elő.

Mindezzel, hacsak vázlatosan is, ismertetni kívántuk azt 
a munkakört, melyet a céhek láttak el, jóllehet tulajdonképeni 
rendeltetésüktől eléggé távol állt. Szűkítsük azonban a kört és 
térjünk át arra a másik munkakörre, amely már közelebb állt 
hozzájuk, nevezetesen a kézmívesiparra és a kézmívesek 
védelmére. Itt is sok olyan járulékra kell állandóan figyelem 
mel lennünk, amelyek a teljesen kiépített, mai értelmű állami 
életben már korántsem tartoznának rájuk, amint pl. a céhek 
jogutódai, az ipartestületek nem is foglalkoznak velük. De, 
mert még más intézmények nem gondoskodtak elvégzésükről, 
csaknem minden céhszabályból kivilágló gond és felelősség, 
hogy ezekre is éberen őrködjenek. Ahogy pl. szorgalmasan 
vigyáznak arra, hogy a kézmüvesipar a kontár és felelőtlen 
kézmívesek révén el ne veszítse hitelét, ugyanúgy állandóan 
gondjuk van arra, hogy a mesterek és házuknépe (mester
asszonyok, legények, inasok) illetlen viselkedése meg ne 
ingassa ennek az osztálynak a tekintélyét. Az olyan mester — 
rendelkeznek az esztergomi molnárok 1699-ben megerősített 
céhlevelükben — aki becsületes házon kívül a piacokon égett 
bort innék, vagy étkeznék, büntetésül 25 pénzt (krajcárt) fizet. 
De, hogy még nagyobb szankciója legyen ennek a rendelkezé
süknek az olyan mestert, aki ilyen vétkezőt lát és a céhmes
ternek nem jelenti, amaz büntetésének a kétszeresében marasz
talják el. Se szeri, se száma a nagy tömegben ránkmaradt céh
levelekben az ilyes rendelkezéseknek. A révkomáromi molná
rok pl. 1712-ben céhlevelüknek külön artikulusában ezeket 
írják: „Hogyha valamely céhbeli molnár vagy céhházához, 
vagy az utcákon, vagy is a piacon egy ümögben, vagy gatyá
ban illetlenül járna és menne, mindannyiszor valamennyiszer 
rajta tapasztaltatik,. 12 pénzre büntettessék.“ A bazini mészá
rosok 1646-ban pl. efféle tilalmakkal akarták a bizonyára hir- 
telenkezü mészárosokat regulázni: „Ha valaki a mesterek vagy 
a legények közül kutyát dobna meg, vagy ütne agyon, a céhben 
becsületes, jó embernek ne tartsák.5 A nagyszombati szabók 
ugyancsak példátlanul szigorú büntetést hoztak 1722-ben:

3 Az esztergomi molnárok céhszabályai 2. art. Közli Villányi Sza- 
niszló: Három évtized Esztergom-megye és város múltjából. Esztergom 1892. 
277. 1. — A révkomáromi molnárokra 1. Csapiovits János: Mesteremberek 
céhbéli régiségeik. (Tud. Gyűjtemény 1823. VI.) 77. 1. — A bazini mészáro-
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„ . . .  Pereszlényi úr céhmestersigiben történt oly dolog a mi céhünk - 
béli mesterrel úgymint Kupcsik Szabó Andrással, hogy maga inasinak meg
parancsolta volna (tisztesiget mondva) a háznál lévő kutyának a füleit el
metszeni, mely dolgot az inasok el is követik. Kinyilatkozván pediglen azon 
dolog a Nemes Céhünknek nagy becstelensigire, azért a Nemes Céh említett 
Kupcsik Andrást a Tekentettes és Nemes Tanács consensusával a Céhbül 
kivetettük, mint addig, még a maga dolgát a Nemes Céhhel el nem végzi.. 
Hat hétig volt igy Kupcsik András. Ami súlyos büntetést jelentett számára, 
hiszen a céhből való kizárásával iparától fosztották meg. Ezért „ . . .  látván 
pediglen említett Kupc3ik András maga állapotának rossz voltát, remeked- 
vén a Nemes Céhnek, hogy alkura lépne vele...  “ A céh megkönyörült 
rajta, kibékült vele, büntetésül pedig azt szabja ki neki, hogy a Szent Mik 
lós-templomban a gyertyák gyújtogatására vigyázzon és ezt a munkát négy 
éven át végezze. „Az inasokat pediglen — idézzük újra az egykorúakat — 
megbüntette a Nemes Céh az ők szokott büntetésével, úgymint korbáccsal.“6

Gondosan vigyáztak tehát arra, hogy a céhtagok élete 
minden tekintetben a kézmívesekhez méltó legyen. Nemcsak az 
utcán, a templomban való viselkedésüket tartják állandóan szá
mon, hanem otthoni életüket is. Az erkölcsös és a tiszta élet
módra nagy figyelemmel voltak. A zsarnócai szűcsök 1696-ban 
pl. így rendelkeznek: „Oly mester, ki szembetűnő vétkekben, 
mint tisztelettel szólván, bujálkodás, házasságtörés s hasonlók
ban tapasztaltatik, minden tekintet nélkül a céhből kitaszít- 
tatik.“ Avagy „ . . .  hogyha egy mesterember — írják a lévai csi
szárok és szíjgyártók 1741-ben — gyilkosságba, vagy parázna- 
ságba esnék, vettessék ki a céhből, mint egy rothadt ág.“7 
Ezért, hogy a céhtagokat ilyenektől óvják, kötelezővé tették 
— csaknem egyöntetű rendelkezés a céhszabadalmakban —, 
hogy az újonnan beiktatott mestereknek egy-két éven belül, 
ha a céhben akarnak maradni, meg kell házasodniok.8

Mint láttuk Kupcsik András inasai esetében, nemcsak a 
mesterek, hanem a legények és az inasok viselkedésére is állan
dóan felügyeltek. Az esztergomi mészárosok pl. az olyan 
mészáros legényt, aki — mint írják — tisztátalan életre lépne, 
úgy büntetik, hogy mindenik mesterember hármat üt rajta, 
egyéb büntetését pedig a magistrátusra hagyják. A legények-

eokra: Magyar szorgalom és mesterségek történeti rajzolatja. (Honmüvész 
1833.) 189. 1.

6 A nagyszombati szabók testes céhgyűlési jegyzőkönyvéből. (Főv. 
Könyvtár 09/89.)

7 A zsarnócai szűcsökre Magyar szorgalom i. m. 198. 1. — A lévai 
csiszárokra Szádeczky: A céhek történetéről i. m. 61. 1.

8 Szombathelyen 1752-ben a városi tanács foglalkozik Nagy Gombkötő 
András ügyével. Egy éve, hogy a gombkötő-céh tagjai közé iktatta őt, de 
mert házasságát halogatta, kitették a céhből. (Kolosvári—Óvári id. jogsza
bályok gyűjt. V/2:518. 1.)
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nek este időben otthon kellett lenniök, csak a céh engedélyezte 
mulatságokba mehettek el és általában csak hozzájuk illő kéz
míves legényekkel volt szabad barátságot tartaniok. Nem tűr
ték, hogy a dologidőt munkavégezetlenül henyéljék el. Ha 
valaki ezt tette, tehette „fél vagy a környülállások szerint — 
így rendelkeznek az óbudai csizmadiák 1841-ben —, egész heti 
bérének vesztesége alatt, melyet a mestere kifogni s a céhládába 
adni tartozik, némely részt belőle az elhenyélt időhöz képest 
vissza adván. Ha a mester az ilyetén korhelykedés miatt legé
nyét a céhnél fel nem adja, az azon legényt illető büntetést 
duplán fizesse.“9 Mindezt amennyire a szigorúság, annyira a 
jószívűség is diktálta belőlük. Megható sokszor az a pártfogoló 
jóakarat, mellyel az öreg, tapasztalt mesterek kézmívük jövő 
mestereit gondjukba fogadják. Az egykori céhéletnek sok visz- 
szásága és vitatható maradisága mellett is ez a patriarchális 
színezet, ez a szerető gondoskodás igen nemes sajátsága. 
Ahogy lelkűkre kötik az immár saját keresetükhöz jutó és 
éppen ezért könnyelműségekre hajlamos ifjú legényeknek:

„ . . .  l e g é n y k o r b a n  
N e  ü l l y  m in d já r t  s o r b a n  
K o r c s o m á k o n  b o r t  i n n y a ;
H a n e m  a  h e t i  b é r t  
A g y a d  j ó  m ű s z e r é r t , . .

vagy ahogy pl. a btidai csizmádiák a Mária Teréziától kapott 
kiváltságlevelük kiegészítéseképen a borító pergamentre írják: 
„Utolsó impetratio, hogy a Duna vizében ne legyen szabad 
fürödni sátoros ünnepnapokon a mester legényeknek, mivel 
már sok történetbül tapasztalván, úgy hogy életüket is a für
dőzésben elvesztették.“911 Pedig ekkor már a hatóságok erősen 
rátették a hazai céhéletre kezük hatalmát. A budai csizmadiák 
is, mint a többi céhek, megkapták a királynőtől az immár egy
séges, tehát nyomtatva is adományozható céhartikulusokat. 
A piros plüsskötésbe kötött nagy réztokospecsétü, szemrevaló 
céhszabadalom azonban az ö patriarchális lelkűknek — úgy 
érezték — hiányos. Megtoldották tehát egy 28. ponttal, amely- *

* Id. céhlevelük 17. art.-a. (Főv. Tört. Múz. A cipész-céh iratai 
között.) Az esztergomi mészárosokra Villányi i. m. 272. 1.

9a A legényeknek adott tanács az 1716-ban megjelent Az ötves mes
terségről való vetélkedésben. Idézi Ballagi Aladár: Kecskeméti W. Péter 
ötvöskönyve. (Archaeologiai Értesítő 1883.) 229. 1. — A budai csizma
diákra Főv. Tört. Múzeumban a budai csizmadiák Mária Teréziától kapott 
céhlevele. (Az ácscéh iratai között.)
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nek semmi köze ugyan mesterségükhöz, mégis mert úgy élt 
a lelkűkben, hogy legényeik javát szolgálhatja — mint haj
dan is tették —, külön cikkelyt szerkesztenek belőle.

Ezzel el is jutottunk a vallásos élethez. Mindaz ugyanis, 
amit az imént láttunk — mint említettük — a céheknek ren
deltetésüktől elütő feladatköre volt. És éppen a budai csizma
diáknak imént idézett hozzátoldása bizonyíték rá, hogy a 
XVIII. század végével a középponti hatalom ellenőrzése alá 
vont céh életben, már nem látták szükségét annak, hogy a céh
szabadalmakban ilyen mellékszempontokra is figyelemmel 
legyenek. Ezekre már fokozatosan kiépültek a saját intézmé
nyek és szervek. És valóban a helytartótanács rendeletére 
1805 február 5-én bekért régi céhlevelek helyett a következő 
években ismételten közreadott céhszabályokban mindez a mel
lékes szolgálat már nyomtalanul eltűnik. A céhek szerepe 
immár — de ez is hatósági ellenőrzés mellett — csak az ipar 
és az iparosok védelme.

A céhek vallásos életével kapcsolatban azonban figyelem
mel kell lennünk arra, hogy ebbeli tevékenységük korántsem 
elemezhető olyan egyszerűen, mint a közhatóságoknak nyújtott 
segítségük, avagy a kézmívesek nevelése körüli tevékenységük. 
Itt mindenkor a kor hangulata — vallásos, vagy kevésbbé val
lásos szelleme — irányította őket. Oly testületek voltak, melyek 
sok konzervatív sajátságuk ellenére is, nagy érzékenységet 
mutattak a kor szelleme és a helyi adottságok iránt. Ebben 
a Mária Terézia koráig fennálló sajátos szervezetük is segí
tette őket. Mert, ha volt is időközben, Nagy Lajos és Mátyás 
király idejében, bizonyos céhreform, melyek egyként a királyi 
hatalomtól való függővé tételüket szorgalmazták; mindamellett 
a céhek megmaradtak magánintézményeknek, amelyekben föl
desúr, város, vármegye, apát, prépost, káptalan, püspök és 
maga az uralkodó is teljesen egyenlő hatalmú megerősítő ténye
zőnek ismertetik el. Csak a külső dísz és a tekintély szem
pontja lesz a döntő a céhbe tömörülök szabad elhatározásában, 
hogy egybeállított céhpontjaikra az említett fórumok melyiké
nek a megerősítő záradékát kérjék. A helyi adottságok, a hely
ben levő földesúr természetesen önkéntelenül magára vonta 
a figyelmüket. A győri vargalegények összeállított céhpont
jaikkal az ottani káptalanhoz mennek és kérik, záradékával 
emelje privilégium rangjára céhszabadalom-tervezetüket. Ez 
1622-ben Tamás apostol vigíliáján meg is történt. Ivánczy 
János káptalani prépost és tizenegy kanonoktársa záradékolta
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a céhlevelet.10 De akadt bőven ennél díszesebb, nagyobb meg
mozdulást jelentő követségjárás is. Az érsekekhez, püspökök
höz, vagy Bécsbe magához a királyhoz. Ez teljesen a céhek 
tehetőségére és hiúságára volt bízva. A győri, komáromi, érsek- 
újvári és esztergomi ötvösmesterek közös céhük pontjaival 
1603 őszén deputációt küldenek Bács és Kalocsa kánonilag 
egyesült egyházmegyék érsekéhez és a győri püspökség az 
idöszerinti kormányzójához, hethesi Pethe Mártonhoz, aki 
céhpontjaikat november 11-én aláírásával megerősíti.11

Ez a korlátlan szabad elhatározás — mint említettük — 
Mária Terézia koráig állt fenn. De már korán bizonyos enyhe 
nyomás észlelhető a földesurak részéről, hogy a fennhatósá
guk alá tartozó kézmíves népek azokat a céhpontokat, amelye
ket közösségük alapjaivá kívánnak tenni, nekik mutassák be. 
És ez természetes is. A közép- és újkori céh — mint láttuk — 
jelentős hatalommal bíró tényező volt. Werbőczy a magyar 
jogi életet szabályozó alapvető munkájában a városokat meg
illető joghatósággal — statutumalkotással — ruházza fel a 
céheket.12 Egy-egy céhszabadalom tehát a jogi élet nagy terü
letére kiható hatalmat jelentett. Érthető tehát, ha a földesúr 
figyelme korán ráterelödött arra, hogy ezt a jogkört a legfel
sőbb fokon a maga akarata szabályozza. Pázmány Péter esz
tergomi érseksége idején, miként már elődei is, határozottan 
megkívánja, hogy egyházmegyéjének még protestáns többségű 
helységei is e tekintetben hozzá forduljanak.13 Mindez közvetve 
a céhek vallásos jellegére döntően hatott. Vác városában már 
a XVII. században kialakult az a szokás, hogy a helybeli 
céhek a püspöktől kapják megerősítő záradékukat. Mégha más
tól kérik is ezt, pl. magától az uralkodótól, akkor is bemutat
ják egyházi főhatóságuknak, aki azután nem egyszer a már 
záradékolt céhlevelet pótartikulusokkal egészíti ki. Ezek 
azután már jobbára a vallásos életre vonatkoznak. Gróf Esz- 
terházy Károly püspök pl. az ottani szabók céhleveléhez, 
melyet maga I. Lipót erősített meg 1699-ben, ilyen toldaléko
kat fűz:

15. cikkely. „Kívánjuk, hogy mindannyian a mesterek az igaz régi 
római kath. anyaszentegyházat profiteálván, azon hitben is éljenek. Senki a 
mesterek közül lutheránus vagy kálvinista inast ne merészeljen befogadni

10 A céhlevél közölve Villányi i. m. 304—08 1.
11 A céhlevél közölve u. o. 264—68. 1.
11 Hármaskönyve. Ford. Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen. Buda 

pest 1894. 283. 1.
15 Szádeczky : A céhek történetéről i. m. 21—24. 1.



és mesterségre tanítani; szabad legyen mindazonáltal idegen vándorló, azon 
lutheránus vagy kálvinista vallásban lévő legényt ezen céhünkbe befogadni 
és neki mivet adni, de nem tovább, hanem csak két és legtovább három esz
tendőkig, mely idő alatt a mester, akinél lesz, tartozzék minden iparkodás
sal és szorgalmatossággal azon legénynek megtérésén iparkodni és tiszte
lendő plébános uramnak hirt adni, hogy megtérésében munkálkodhassék, 
mely két vagy három esztendő alatt, ha meg nem térne, szabad ne legyen a 
városban azon legényt megtartani. Nem különben minden ünnepnap és 
vasárnapokon mind a mesterek és tanuló ifjak, mind a mesterlegények 
(akár minémü valláson legyenek ezek!) mind az énekes misén, mind a pré
dikációban a parochiális templomban jelen lenni tartozzanak.“

16. „A Boldogságos Szeplőtelen Szűz Mária, Istennek szent anyja, 
avagy más mennyei szentek ellen senki egy legkisebb szót se merészeljen 
szólani, mert valaki olyanok találtatnának, nemcsak mindeneket confiscál- 
tatjuk, de mindenféle káromkodókat érdemek szerint való büntetés alá is 
fogjuk vetni.“

18. „Minden esztendőben áldozó csütörtökön és első advent vasárnap
kor az egész céh az eretnekségnek országunkból való kiirtásáért énekes 
misét szolgáltatni és annak szolgáltatásáért váci plébános uramnak egy 
forintot adni köteles.. ,“14

De nemcsak a lelki életben, hanem a kézmívesség külse
jében is nyomot hagyott ez a helyi egyházias jelleg. A nagy- 
szombati szabók pl. a mesterremekek között egész sor egyházi 
ruhatervet kívánnak a remektevö legényektől. De míg a nagy- 
szombati szabók megelégszenek azzal, hogy a prímás és káp- 
talana ideiglenes ottartózkodása révén egyházi központtá lett 
városkájukban az ott lakó egyháziak ebbeli kívánalmait ki tud
ják elégíteni, a már említett váci szabók püspökük pótcikkelyei
ben e tekintetben is tovább mennek. Náluk már nemcsak az 
adódható megrendelések, hanem nagyobb igények is szerepet 
játszanak. Mert mi más lebeghetett az említett püspökük szeme 
előtt, amikor a pótartikulusokban ilyenekről rendelkezett:

19. cikkely : „Remekül tartozik . . .  krétával kirajzolni a római szent- 
séges pápának lóra való csujtárt. Jezsuiták reverendáját, dalmatikát a mos
tani mód szerint, a püspök kisebb reverendáját, a kis papok kierikáját, az 
apácák habitusát, palástját, az ispitáliaknak köpönyegét, az augusztiniánu- 
sok habitusát, régi magyar püspöki reverendáját, a vesperásra való palás
tot, vagy is casulát s. a. t.“15

íme tehát ilyen tényezők alakítgatták a céhek vallásbeli 
tevékenységét. Áll ez a hitbéli életükre és az egyháziaknak, 
a templomnak nyújtott szolgálataikra egyaránt. Említettük 
már milyen mozgalmas, a kor hangulatához alkalmazkodni 
tudó testületek voltak a céhek, melyek minden hullámzást meg-

14 A céhlevél eredetije a budapesti egyetemi könyvtárban. (Közli Szá- 
deczky: Iparfejlődés i. m. 178—79. 1.) — Csaplovits i. m. 66. 1.

15 Csaplovits i. h. — Szádeczky : Iparfejlődés i. m. 180. 1.
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éreztek. így a középkor mélyen vallásos érzületében, teocen- 
trikus életfelfogásában a hitbéli élet megtestesítői lesznek. 
Figyelmük az eljövendő földöntúli életre összpontosul. A re
formáció ádáz hitvitákkal teli világában pedig a harc és hit
béli merev pártállás fellegváraivá válnak. Kialakulnak a kato
likus és a protestáns színezetű céhek. Ezeknek még a kéz- 
mívességnél is fontosabb gondjuk, hogy a tagok közé más fele
kezetű be ne jusson. Küzdelmeik, amelyeket ezért folytatnak, 
nem kevésbbé elszántak, mint amiket ugyanez idötájt nemze
tiségi téren vívnak. A legelső munkabeszüntetések is, mint 
a kézmívesek egyetlen fegyverei kívánságaik elérésére — jel
lemző — nem a nagy munkaidő, vagy a kevés bér miatt lángol
nak fel, hanem nemzetiségi és felekezeti torzsalkodások miatt. 
Amint Szeben városa 1546-ban elrendelte, hogy céheibe magya
rokat nem szabad felvenni, ugyanúgy csakhamar bőven akad
tak olyan céhek is, melyek ugyanezt protestáns-katolikus 
vonatkozásban mondták ki.18

Nem is találunk egészen II. József koráig e tekintetben 
változást. Még a barokk-katolikus vallásosság jegyében fogant 
Mária Terézia-féle rendelkezések is csaknem töretlenül idézik 
ezt a hitújítás teremtette felekezeti felfogást. A nagy királynő 
emberbaráti szíve, aki nem egy téren üdvös intézkedésekkel kí
vánta alattvalói, főként a szegény jobbágyok életét emberségessé 
tenni, e téren még teljesen kora uralkodó hangulatának hatása 
alatt állt. A szigorúság ugyan már enyhült, céhtagságot kap
hatnak katolikus többségű céhekben protestáns mesterek is, 
de mi haszna, ha minden tekintetben — a hitbéli élet dolgában 
is — a katolikus mesterek kénye-kedvének vannak kiszolgál
tatva. A kor pedig türelmetlen és a legkisebb lehetőségekre 
nagy erővel lángolnak fel az elfojtott érzelmek.

Mindezt — kétségtelen — a megkötöttségek okozták. És 
ezeknek nem egy vonatkozásban a céhek voltak a hordozói. 
Hiszen ennek az ádáz küzdelmekkel teli kornak csaknem az 
utolsó napjaiban is az uralkodói jóváhagyás pl. ilyen céhpon
tokat engedélyezett:

„Minden emberi munkálkodásokban mennyei áldások elnyerésére leg
első és legszükségesebb az isteni szolgálat, azért ezen céhbeli mesterek, legé
nyek és inasok, a k á r m e l y  v a l lá s o n  lée n d e n e k  azok, minden esztendőben űr
napján a parochiális templomban magarendi és hivatala szerint szépen és 
istenesen menvén, az énekes misét ájtatosan meghallgatván, annak utána a 
céhnek zászlója alatt (mely, ha nem volna, hova hamarabb a céh csináltas-

18 Szeben város rendelkezését 1. Kolosvári—Övári i. m. I. 518. 1
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son és parochiális templomban tartsa) együtt a processiót és ha tartatik 
annak oktáváján is járják és ájtatosan kövessék, végeztetik, és ha valaki 
helyes mentsége, és beteg állapota nélkül elmulatni merészlene, tehát a 
mester két, legény egy funt sárga, vagy fehér viasz gyertyára büntettessék 
parochiális templom részére, ha pedig az inas helyes ok nélkül elmarad, 
annak a mestere helyette fél fontot büntetésül ad, úgy szintén a céhnek 
választott szent patronusa napján, és minden kántorban a céhnek éld és 
megholt atyafiaiért és társáért egy szent misét szolgáltatni fog ezen céh, 
melyeket mind a mesterek, mind pediglen a legények és inasok is, a k á r m e l y  
h i te n  v a ló k  l e g y e n e k ,  azok buzgó ájtatossággal meghallgassák, Felséges 
Koronás Királynénknak hosszú boldog birodalmáért az Ur Istennek imád
kozzanak és inasokat kivévén az offertoriumra is akkor menjenek, akik 
pedig helyes ok és mentség nélkül elmaradnak, mesterek egy font, legények 
fél funt, inasok helyett ugyan mesterjeik egy fertál funt fehér, vagy sárga 
viaszra a parochiális templomnak szükségeire büntettessenek.“17

A vallásos életnek ez a böbeszédüen megfogalmazott kőte
lezővé tétele és benne a másvallású mestereknek is a katolikus 
szertartásokra való kirendelése a korábbi és az idézetekkel 
egyidejű céhlevelekben csaknem kivétel nélkül megtalálható. 
Benne a kor sajátságos felfogását kell látnunk. A többség 
döntő szavának az elvét, amely — s ebben egyik fél sem kivé
tel — nem ismert a kevesebbel szemben elnézést. E tekintetben 
nem egyszer a türelmetlenségnek egész a végső határáig ment 
el. Komáromban történt 1774-ben az úrnapi körmenet alkal
mával, hogy pater Pagács szentbeszéde közben találja az 
alkalmat a legkedvezőbbnek arra, hogy a katolikus céhekben 
a körmenetre oda kényszerített protestáns mestereknek jól oda
mondogassa a magáét. „Az ördögöknél rosszabbak, a pogá- 
nyoknál, sőt a barmoknál is alábbvalók vagytok; méltók vol
nátok, hogy az országból vagy kiüzettetnétek, vagy elevenen 
megégettetnétek. Tudom, hogy egy és más szegletekben itt 
levők suttogtok most; mert tekeri orrotokat a beszéd; de szól
jatok, jertek elő és feleljetek; hozzátok elő bibliátokat, majd 
megfelelek.“18

Ámde, hogy a kérdést teljesen tisztán lássuk, nem hall
gathatjuk el, hogy protestáns részről is hasonló érzelmek lán
goltak fel rögtön, mihelyt úgy látták, a másik fél az ö többségi 
jogukon készül csorbát ejteni. A magyar múlt, főként az 1681. 
évi 26. törvénycikk teremtette ú. n. becikkelyezett helyek körül 
ismer sok háborúskodást. Csak egyre, a borzalmassága miatt

17 A budai csizmadiáknak Mária Teréziától kapott céhlevele 1. artiku- 
lusában. (Föv. Tört. Múz. A budai csizmadiák céhlevele. Az ácscéh iratai 
között.)

18Takáts Sándor: Lapok egy kis város múltjából. Komárom 1886.
107. 1.
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leginkább ismert vadosfai esetre utalunk. Szomorú emlékére 
az egykorú Szekfy Pál készített egy teljesen hitelesnek tekint
hető verses leírást. A fejét vesztett vérengzésekben a protes
tánsokat az tüzelte, hogy protestánstöbbségü helységükben 
a katolikusok maguknak kápolnát ugyan nem szentelhetnek. 
Mint Szekfy Pál verse mondja:

„ A  p á p i s t a s á g n a k  n e m  v o l l ,  n e m  i s  lehet  
Se  h e ly e ,  se  f é s z k e  id e  n e m  f é r k e z h e t ,
S e  p a p ja ,  se  n é p e  id e  hé n e m  m e h e t  
M á r ia  k é p é n e k  i t t  n e m  k ö n y ö r ö g h e t

Mindezt azért mondottuk el, hogy, hacsak egy-két példá
val is rávilágítsunk arra a felekezeti türelmetlenségekkel teli 
korra, melyben a céhek — mert mint mondottuk, a kor han
gulatára érzékenyek voltak — nagy szerepet vittek. A XVIÍT. 
század befejezője ennek a kornak. A hullámok azonban har- 
madfélszáz éven át szünet nélkül viharzottak. A Wesselényi- 
féle összeesküvést követő vizsgálatok során több olyan vallo
más került jegyzőkönyvbe, melyek egyként arról szólnak, hogy 
a katolikusok és protestáns mesterek mily nehezen fértek meg 
egy-egy céhben. Lukácsi György a győri szabók céhgyülésein 
a Thököly-féle mozgalmak idején nem egyszer ilyen kijelen
tésekre ragadtatta magát: „Ti katolikusok, most ugyan sanyar
gattok bennünket, de ti nem tudjátok hogy emberünk, vagyis 
követünk (Thököly) ez érdemben az ország felső részeiben, 
Eperjesen van, ki nem sokára visszaérkezvén más hírt s pedig 
büdöset hozand nektek.“20

A XVI. és XVII. század céhi életét kellene jobban ismer
nünk és valószínű bőséges adatokat kapnánk arról, hogy a 
kort híressé tett hitviták milyen hullámokat vetettek a céhek 
belső életében. Az erre vonatkozó vizsgálódások azonban még a 
kezdet-kezdetén állnak. Nem is folytatjuk ebbeli fejtegetésün
ket. Az elmondottak is világot vetnek arra, hogy a hitújítást 
kővető századok vallásos céhélete egy új színnel lett változa
tosabb. Azokat a küzdelmeket, melyeket hosszú időn át a céhek 
nemzetiségi téren éltek át, immár egy másik is segített bonyo
lultabbá tenni. Csak a három nemzet (miként az 1437. évi 
kápolnai únió megfogalmazta: magyar, székely és szász) és a 
három felekezet (katolikus, protestáns és unitárius) hazájá- 18

18 Fábián István: A vadosfai támadás. (Magyar Sión 1863. évf.) 514. 1.
80 Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc Kristóf és Nádasdy Ferenc grófok 

elleni tanuvallatás. (Győri Tört. és Régészeti Füzetek III. 1865.) 67—69. 1.
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ban, Erdélyben mutatkoznak olyan hangok, melyek eme áldat
lan küzdelmeket ki akarják kapcsolni a céhek életéből. Milyen 
szépen, türelmet és megértést tanúsítva írják a kolozsvári szű
csök 1749-ben céhszabadalmuk 5. cikkelyében:

„Annak okáért minden esztendőben a céhmester változzék és úgy 
forogjon a három religion, úgy mint catholica, reformata és unitaria reli
gion, hogy egy esztendőben magyar, más esztendőben szász légyen, ugyan
azon religiórul és úgy menjen által két esztendő múlva más religióra, és 
minden esztendőben tartozzanak számot adni a céhmesterek a nótáriussal 
együtt, és mikor a céh céhmestereket akar választani, békesség okáért táblá
hoz járuljanak a mesterek és úgy voksoljanak. . De ugyanúgy a kolozs
vári halászok is 1725 június 18-án céhlevelüknek mindjárt az első artikulusá- 
ban így határoznak: „A nemzeti és vallási unió szerint legyen egy kát. 
főcéhmester, egy ref., vagy unit. alcéhmester, és ez mindenkor úgy tartassák 
meg, mint a tanácsnál van, a jegyző legyen a harmadik vallásból, ha talál
nak rá alkalmasat, ha nem, kettő lehet egy valláson levő“. De még a nyer
gesek is 1776-ban úgy rendelkeznek, hogy „mind a céhmesteri, mind más 
céhbeli hivatalok minden két esztendőben változtassanak úgy, hogyha egyik 
religió két esztendeig elviselte, azon hivatalok ugyan két esztendőben más 
religióra által menjenek“.

De — s ezzel az erdélyi kézmívesek türelmes magatar
tását még jobban megvilágítjuk — nem elégedtek meg a fele
kezetek és a nemzetiségek egyenlő szóhoz juttatásával, hanem, 
hogy az esetleges összetűzéseknek még a csíráját is elfojtsák, 
az idézett kolozsvári szűcsök céhlevelük 39. artikulusában 
ezeket kötik ki: „Ha valamely mester mi közülünk a másiknak 
religióját becstelenítené, vagy tisztességét gyalázná, és mos 
toha szókkal illetné céhbeli társát, tehát minden engedelem 
nélkül egész céh büntetése legyen rajta, mely lészen flor.(eni) 
7, den.(arii) 64. Ha pedig másodszor is cselekszi, céh nélkül 
maradjon.“21

A céhek vallásos életének azonban mégis csak azok voltak 
a legvonzóbb sajátosságai, melyeket a hit ápolása, külső de
monstrációja és ugyancsak a vallásosság jegyében a templomi 
szolgálat körül nyújtottak. Mindegyikre bőséges magyaráza
tot nyújt a keresztényi középkor mélyen vallásos, lelki életet 
élő világa. Ez, mint minden fejlődés, messze nyúlik vissza és 
első gyökérszálaival a III. század megindította új világszemlé
letből táplálkozik. Az átalakulás erős és a koraközépkor 
transzcendens szemlélete az országok életére is rányomja a

51 Az említett erdélyi céhekre 1. Jakab Elek nagy munkáját Kolozsvár 
történetéről. Főként az Oklevéltár kötetet. Budapest 1888. 579—80., 584. 1. 
és III. kötet 149., 153., 268. és 941. 1. jegyz.
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maga sajátos jegyét. A politikai élet — ha lehet egyáltalán 
e szóval illetnünk az országok akkori vezetését — többé már 
nem maradhat öncélú tevékenység, hanem meg kell, hogy vál
tozzék és az alattvalók üdvözülésének lesz a legfelsőbb fokú 
szolgálója. A mindent és mindenki lelkét eltöltő vallásos érzület 
teremti meg azt a circulus vitiosus-szerü valóságot, hogy míg 
egyrészt az elmélyült vallásos élet hozza létre a vallásos 
közösségeket, a különféle céheket; ugyanakkor pedig a meg
alakuló céhek lesznek a hitbéli élet lelkiismeretes formálói és 
terjesztői. E tekintetben tehát elfogadhatjuk Gustav Schmoller 
véleményét, aki az első céhek keletkezésében csakis lelki oko
kat lát közreműködni, minden anyagi szempont nélkül.22 
S valóban az első céhek, miként nevük is mutatja, — fraternitas 
Corporis Christi, Bruderschaft des heiligen Leichnams Christi, 
Boldogságos Szűz Mária társasága stb.23 — még merőben 
messze álltak attól, amit az újkori céhek jelentettek. Tevékeny
ségük legfőbb indítéka, állandóan szem előtt tartott mozzanata 
a- vallás és annak mindenrendü szolgálata. Ezért csaknem egy
öntetű a hazai céhek életében, hogy a különféle büntetéseket 
mindenkor viaszban szabják ki, melyet szentegyházuk szol
gálatára ajánlanak fel. De mégha pénzben róják is ki, bizonyos 
hányadát akkor is templomuknak, abban választott oltáruknak 
szükségeire adják.24

Általában a templommal, az egyházzal való szoros együtt - 
lét és az érte való szolgálat jellemezte őket. A vasár- és 
ünnepnapokon, főként pedig az adventi hajnali miséken való 
szolgálatot épúgy kötelezőnek érezték, mint ahogy kötelessé
güknek tartották a templom egy-egy oltárát, ha nagy költségek 
árán is, rendben tartani, annak díszeiről, szükségleteiről goo-

S2 Schmoller véleményét 1. O. D. Potthof: Kulturgeschichte des deut
schen Handwerks. Hamburg 1938. 43. 1.

33 A középkorban gyakori az ilyen név is- Fraternitas pellifieium 
alias beatae Katherinae, fraternitas sutorum alias beatae Virginia, frater
nitas lanificium pro honore sanctorum trium regum. (V. ö. Pásztor i. m. 
42. 1.)

34 A magyar céheknél csaknem általános a büntetéseknek viaszban 
való kifejezése. E tekintetben a magyar céhek vallásosabb szint mutatnak, 
mint pl. német rokontársaik. Németországban ugyanis gyakorta sörben 
(eine Tonne Bier, ein Segel Bier) állapítják meg a büntetések váltságát. 
(Szádeczky: Iparfejlődés i. m. 172—73. 1.) Magyarországon csak elvétve 
akad másra példa. A marosvásárhelyi céheknél pl. a büntetéseket borban 
(1—10 vederig) szedték. (Petelei István: A maros-vásárhelyi céhek házi 
szokásairól. (Századok 1878. 99. 1.)
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doskodni. Az oltár közepére céhi közösségük égi pártfogója, 
a választott védöszent képe kerül. Mindez, ha más kötelékek 
nem is tartanák őket egybe, szoros közösségbe vonta volna 
őket. A vallásos élet és annak eszközei erős közösségalakító 
tényezők voltak. A budavári Koronázó-templomban 1738-ig 
állt fenn a déli mellékhajóban Szent József oltára. Itt mondatta 
a legtöbb budai céh a miséjét, míg a Szent Sebestyén szobrával 
díszített oltárnál a kömíves-, a déli mellékhajó Szűz Mária- 
oltáránál pedig a lakatoscéh. A pesti plébánia-templom oltárai 
már a középkorban a céhek gondozásában álltak. 1444—1481 
között keltek azok a városi hatóságoktól kiállított levelek, 
melyek egy-egy céh gondjaiba engedik át ezt, vagy azt az 
oltárt. így említett időszakunk első évében a vargák kérik a 
Boldogságos Szűz, Szent Borbála és Ilona oltárát. ígérik, hogy 
mindenben gondját fogják viselni. Gubachi Ferenczi György 
pesti bíró és az esküdtek át is adják nekik. Két év múlva az 
ív-, pajzs-, nyíl-, szíj-, nyíltok- és nyereggyártók hasonló kére
lemmel állnak elő. Ök a Mindenszentek oltárát kapják. Ugyan
akkor a szűcsök a Sarlósboldogasszony (Visitationis gloriosae 
Virginis) oltárát kérik. Az előbbieknek az említett Ferenczi 
György, az utóbbiaknak Balásfi Endre bírák adják át a kívánt 
oltárt. A következő évben a szabók és a posztónyírók, 1482-ben 
pedig a kőfejtők álltak elő hasonló kívánságokkal. A közbeeső 
időben még a kardkovácsoknak és a tímároknak adják együt
tes gondozásba Szent István, Szent László és Szent Imre oltá
rát. Már ekkor — mint ez utóbbi példa is mutatja — kísértett 
az a nehézség, hogy nem minden céh kaphat önállóan egy-egy 
oltárt. A kardcsinálók és a tímárok együttesen, az előttük emlí
tett hat céh pedig közösen kapta a valószínű ekkor készült 
Szent Péter és Pál oltárát. A XVIII. században, amikor a 
templom újjáépítése megtörtént, még inkább kísértett ez a 
nehézség. 1734-ben a tímárcéh készítteti el a maga oltárát, 
1741-ben pedig a pesti kádárok egyeznek meg Gundrich Ká
roly szobrásszal, hogy egy oltárt készítsen el számukra a temp
lomban. A század elején, amikor a török idők utáni újjáépítés 
kezdetét vette a kettős városban, a szerzetesek, közöttük a 
jezsuiták is hozzálátnak a hitbéli élet helyreállításához. 
Ugyanekkor a serfözömesterek a Szent Flórián-kápolnában 
hetenkint mondandó misékre tesznek alapítványt. A szentmisé
ket a céh jámbor szándékára kell bemutatni. A céh tekintélyes 
tagja, Properger Jakab pedig a kápolnában építtet a maga 
számára örök nyugvóhelyet. 1732-ben a pesti kereskedők is

Regnum. 25
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állandó misékre tesznek alapítványt. 80 forintnyi tőkéjüket 
e célra a városi tanács előtt helyezik letétbe.25

A középkorból hagyományozott sajátos lelki világ táp
lálta ezeket az érzelmeket. Amint az egyének örök lelki meg
nyugvást remélve okolják meg egy-egy hagyatékuk hovájutta- 
tásának a sorsát, ugyanúgy a közösségek is csak úgy érzik 
maguk felett az isteni gondviselés segítő kezét, ha hasonlókkal 
élnek. Mert ugyan mi más adhatna boldogságot az ilyen szem
léletben? „...látva az élet változandóságát és azt, hogy minden, 
ami lenni látszik, láthatóképen siet a nemlétei felé, valamint 
áhítattal figyelve arra is, hogy amidőn eljövend az Űr, őket 
ébren találja és nem aluva, az ö kényelmükért, az isteni tisz
telet gyarapodása végett, s a földi javakat égiekkel, a mulan- 
dókat örökkévalókkal felcserélni kívánó szándékból...“ hagyo
mányozzák földi javaikat a templomnak.26 S valóban a közép- 
és újkori céhek életében bőséges az olyan rendelkezés, melyek
nek bármi legyen is szándékuk — büntetés, nevelés, vagy 
segítségnyújtás — végeredményében vallásos életük letétemé
nyeséről, a templomról, oltárukról emlékeznek meg bennük. 
A magyar céhélet egyik legelső, de mindenesetre alapvető céh
szabadalmából, a nagyszebeni szászok hét székének 1376-ban 
hozott céhpontjaiból idézzük a következőket: „Régivel hami
sított új munkát a szűcsök céhmestere kobozza el a Szt. Mihály 
őrangyal oltára javára. . .  Az a szűcs pedig, akiről kiderül, 
hogy a bőrökkel speculál, évenkint a Szent Mihály őrangyal 
oltárára két forintot fog adni.“ A kolozsvári mészárosok pedig 
alig ötven évvel később azzal büntetik zsörtölődést, veszekedést 
szító mestertársukat, hogy oltáruk dísze emelésére szükséges 
viasz és gyertya beszerzésére kötelezik.27 A városbeli kováes- 
mestertársaik pedig 1467-ben — egészen sajátságos — még a 
kontármesterek miatti sok kárukat is nem azért panaszolják 
fel, hogy megélhetésüket veszélyezteti, hanem, hogy ily módon 
a Szent Mihály-egyházban lévő Szent László-oltáruknak az 
addigi tisztességgel és dísszel való rendbentartását aligha tud-

25 Az említett adatokat 1. Némethy Lajos két tanulmányában: Nagy
boldogasszonyról nevezett budapestvári főtemplom története. Esztergom 
1876. 122—23., 181., 188. L; A pesti főtemplom története. Budapest 1890. 60— 
61, 202. 1. jegyz., 271—72., 399. 1. — Horváth Henrik: Gundrich Carolus 
Ferenc: A pesti plébániatemplom oltárainak mestere. (Arch. Értesítő 1928.) 
257—59. 1.

*• Egy 1408-ban, Kolozsvárt kelt végrendeletből. (Jakab i. m. I. 406.1.)
27 A szászok hét székére 1. Szádeczky: Iparfejlődés i. m. II. 12. 1. — 

A kolozsvári mászárosokra Jakab i. m. I. 410—11. 1.
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jak ellátni. Ugyanitt a szűcsök 1481-ben ilyen regulákat iktat
nak érvénybe:

1. Aki a Krisztus-teste-ünnepén (június 6) az egyházi menetet elmu
lasztja, fizet négy font viaszt

2. Aki a Szent János-ünnepi áldozatot elmulasztja, 1 fontot.
3. Aki a templom udvarán a céhmestereknek nem köszön, ha Krisz

tus-teste-ünnepén a körmenetre gyülekeznek, fizet 1 font viaszt.
4. Az istentiszteletnél a négy legfiatalabb mester ministrál, aki ezt 

elmulasztaná, 1 font viaszt fizet.28

íme, legtöbb olyan rendelkezés, melyek, céljukat tekintve, 
a vallásos élettel csak úgy hozhatók kapcsolatba, hogy kisza
bott büntetéseik, a templom gyertyaszükségleteit tartva szem 
előtt, viaszban vannak megállapítva. És ez az őket diktálta 
vallásos lelkűiét, mert az idők olyanok voltak, hogy gyökere
sen nem akarták soha kiirtani, egészen a múlt század eleji 
a már említett királyi rendelkezésekig életben is maradt. 
Csak II. József korában volt egy kis zökkenő, ő  ugyanis 
egyik rendeletével a céhek életének is véget akart vetni. Az 
idők járása azonban még korántsem volt olyan, hogy erősza
kos intézkedése a kézmívesek még életerejében lévő intézmé
nyére végzetes lehetett volna. Még a XVII—XVIII. század 
folyamán is tele vannak a céhszabadalmak és a hatósági utasí
tások olyasfajta rendelkezésekkel, aminöket az imént is lát
tunk. Az esztergomi mészárosok időben és térben távol a be
mutatott kolozsvári céhpontoktól, 1694-ben ilyenformán dön
tenek: „Hogyha a legények közül egyik, vagy másik az ö igaz 
idejében ebédjére és vacsorára haza enni nem megyen, leg- 
kiváltképen éjjel az ö mesterének híre nélkül ide, s tova kali- 
zolna, vagy valamely illetlen helyen találtatnék, tehát az olyan 
hasonlóképen két font viaszra büntettessék a Szentegyház
nak.“ (37. cikkely.)29

Az ilyesfajta rendelkezések nemcsak a céhtagok illendő 
viselkedését, hanem közvetve az érintett intézmények javát is 
szolgálták. Mint már a bevezetőben említettek, ugyanúgy ezek 
is számára nagy könnyebbséget jelentettek. Gondokat vettek le 
a válláról. Kassa városa le is vonta a múltak bevált tapasz
talait és 1720-ban olyképen határozott, hogy a régi szokás 
szerint jelöljék ki a templomi oltárokat az egyes céheknek. 
Avagy Vas vármegye mintegy negyven évvel később, amikor

28 A kovácsok és a szűcsök id. rendelkezéseit közli Jakab i. ra. 496—. 
97. és 502. 1.

28 L. Villányi i. m. 274. 1.
25*
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a Gyöngyös-patakmenti molnároknak kötelezően írja elő, hogy 
tömörüljenek céhbe.30

A hatóságok számára ugyanis nagy megnyugvást jelen
tett, hogy maguk körül érezhetnek olyan testületeket, melyek 
támogatásban alig szorulnak rájuk, segítséget mégis — mint 
az elmondottakból is láttuk — sokat tudnak nyújtani. Az egy
ház számára tett sok szolgálatuk is nem egyszer ilyenformán 
mérhető le. A szegényebb parókia, akár katolikus, akár pro
testáns, sokat nyert azzal, hogy a templom berendezésében, 
teendőinek az ellátásában a kézmívesek önzetlen segítségére 
számíthatott. így a csaknem általánossá vált -viasz-büntetések 
a gyertyaszükségleteket látták el. De a céhek ennél tovább is 
mentek. Komáromban — miként a szabók 1686. évi rendelke
zése mondja — a legfiatalabb mesterek dolga, hogy ünnep
napokon és egész advent idején is misék előtt a gyertyákat 
meggyujtogassák. Ez a szokás országszerte megtalálható a 
céhekben. Kolozsvár városában az erdélyi viszonyokra jel
lemző, már említett tapintatos módon írják elő 1582-ben az 
ottani esztergályosok, hogy céhüknek legyen két céhmestere, 
mégpedig egy magyar és egy szász. Kívülük még két ifjúmes
tert is kell választani, akik a szentmiséken a templomi szolgála
tokat ellátják. Ugyanott a szabók az esztergályosokkal csak
nem egy időben négy ifjúmestert jelölnek ki erre a célra. Közü
lük a két legifjabbnak kellett a miseborról is gondoskodnia. 
Amikor pedig — mondjuk vásárra menetellel — ebbeli teendőik
ben akadályozva lennének, csak úgy hagyhatják el a várost 
— szól tovább a rendelkezés —, ha másokat állítanak maguk 
helyett.31

Ez a templomi szolgálat nemcsak a ministrálásra, hanem 
a templom nagyobb szolgálataira is kiterjedt. Az imént emlí
tett négy ifjúmester seperte, takarította a templomot. Leterítette 
a szőnyegeket, öntötte a viaszgyertyákat és perselyezett a 
szentmisék alatt. Vagyis teljességgel a mai értelmű egyházfiai 
voltak a templomnak. Hogy ebbeli tisztük mily mélyen ivódott 
a köztudatba, arra mi sem jellemzőbb, hogy vannak vidékek, 
ahol az egyházfit, a sekrestyést még ma is egyszerűen „céh-

30 Kassára Kolosvári-Óvári id. jogszabályok II/2 : 382., 386. 1. — Vas 
megyére u. o. V/l : 614. 1.

31 Jakab i. m. I. 629. 1. — Rajka Géza: A kolozsvári szabó céh tör
ténete a XV—XVII. században. Kolozsvár 1913. 29. és 1861. 84. jégyz. — 
Csaplovits i. m. 57. 1.
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mesterinek hívják.32 De nemcsak a templom eszközeit, beren
dezéseit kezelték, hanem sokszor maguk a céhek gondoskod
tak azoknak a beszerzéséről is. A kolozsvári szabóknak még 
a XVII. században is hét öreg szőnyegük, két csíkos fehér 
szőnyegük, négy vereses szőnyegük és egy vasperselyük volt 
az ottani nagy-templomban.33 Zászlóik pedig, melyeket kör
menetek alkalmával méretük szerint 1—2, sőt sokszor 6—8 
legényük vitt testületük élén, szintén ott állottak a templom
ban. Minderre pénz kellett. Ezt pedig a céhkasszából vették. 
Debrecen városa 1669-ben jogszabályt hoz arra, hogy a varga
mesterek hozzáterjesztett kérelmére ekként határozott. „Mikor 
a foltozó be akar állani céhbe, céhmester hírével álljon be s egy 
forintot adjon a céhbe. A céhmester pedig kötelessége szerint 
az egy forintnak harmadát eklézsia számára adja k i .. .“34 
A pesti szürszabó-céh 1809-ben évi kiadásai között ilyen téter 
lekről ad számot:

1. Amidőn a muszka katona-tábor masírozott, a magistratus kíván
ságára 20 forintot adtak.

2. Aerarialis cassaba hadi segélyül 30 frt-ot.
3. P a r o c h ia lis  tem p lo m  díszítésére, céhzászlóra, mely 775 írt. 30 kr. 

volt, ehhez a céhládából 425 írt. 30 kr-t.
4. P a ro c h ia lis  te m p lo m n a k  az oltár reparatiojára 70 frt-ot.
5. Egy gyámolatlan, beteg, ágyban sínylődő mestertársuk segítségére 

12 frt-ot.
6. A komáromi sáncásó beteg katonák számára vett pokrócokra 50 

frt-ot.»®

Ezekből is kitűnik, a céhkiadások között mily jelentős 
tétel az egyházi célra adott összeg. Az egykorú szürszabók 
céh kasszája nem is bírta az ilyen nagy kiadásokat és ezért 
a céh derék mesterei — mint elszámolásukban maguk írják — 
„tulajdon erszényeikből“ pótoltak össze 350 forintot.30 De, 
hogy ilyes gondjaik lehetőleg ne legyenek, a mesterbeiktatá
sok díjai közé gondosan belevették az egyházi szükségletekre 
szánt pénzt is. Az eperjesi mészárosok 1715-ben az új meste
rektől beiktatásuk alkalmával a következő tételeket kérték:

1. A céh üdvözlésére fizessen 4 frt-ot
2. Mesterremek váltságdíjául 50 frt-ot.

32 Pl. Sopron, Vas megyében, Göcsejben. (V. ö. Kertész Manó: Szo
kás-mondások. Budapest 1922. 141. 1.)

83 Jakab i. m. II. 782. 1. — Rajka i. h.
34 Kolosvári-Ővári id. jogszabályok III. 677. 1.
33 F őv. Tört. Múz. A pesti szűrszabó-céh iratai.
33 U. o.
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3. A céh szabadságáért 8 írt-ot.
4. A S z e n t M ik ló s-p lé b á n ia - te m p lo m  számára 10 frt-ot.37

Ezek azonban csak a főbb tételek, melyeket önállósága 
küszöbén kellett az új mesternek fizetnie. Együttes végössze
gük a többi, itt nem említettekkel együtt, mintegy 150 forintra 
ment fel. Közöttük az egyházi célra adott 10 forint a nagyob* 
tételek közé tartozik. Bán Miklós városi jegyző ugyanez év 
nyarán egy részletes kimutatást készített az eperjes-város 
céhekről és az egyes megkívánt mesterbeiktatási taksákról 
Jegyzéke szerint a mintegy 32 városi céh közül a mészárosok, 
szabók, aranymívesek, rézmívesek és az ónmívesek 10—10, míg 
a takácsok, kerékgyártók, kötélgyártók és a kardgyártók 3—3 
forintot szedtek a Szent Miklós-templom szükségleteire. A töb
biek taksája e két határösszeg között váltakozott. Mindenkor 
azonban úgy, amint ez a 10 és a 3 forintos kvótára is áll; 
vagyis a szedett díjak végösszegéhez igazodott és majdnem 
mindenkor Vs—Vis-nyit tett ki.38

Főként a templomi zászlókra áldoztak sokat. A körmene
teken való részvételük díszét ugyanis ez sokban emelte. Ugyan 
már korán mindenféle ceremoniális öltözékekkel a céhek való
sággal versenyre keltek egymással, hogy melyikük felvonulása 
viszi el az elsőbbséget. A lévai gombkötők 1700-ban azt írják 
elő, hogy a processziókon a mestereknek koszorú legyen a 
fejükön, a legényeknek pedig bokréta a süvegük mellett, vagy 
kezükben. A budai ácsok pedig a század végén arra kérik a 
városi tanácsot, engedje meg nekik, hogy a körmeneteken 
zenével vehessenek részt.39 Sok céhben gondosan előírták, hogy 
ilyenkor a mesterek és a legények illendően egyenlő távolságot 
tartva egymás között, kövessék a céhmestert. Ne siessenek, 
hanem „halkal“ menjenek a céhzászló után. Valósággal ver
senyre keltek a céhek egymással, melyikük zászlója a leg
díszesebb. Ez a versengés már II. József idejében annyira el
fajult, hogy nem egy céh mai értékben 15—20 ezer pengő 
értékű céhzászlóval vonult ki. Ilyen zászlót csak 8—10 kéz- 
míves legény bírt felemelni és valósággal életveszedelmet jelen
tett a körmenetes tömegben való hordozása. II. József jónak 
is látta akként rendelkezni, hogy csak olyan zászlókkal sza-

57 Orsz. It. (Országos levéltár) Helytartótanács. Acta mechanica. Civ 
Eperjes Lad. A Nr. 1.

38 Orsz. It. i. h.
39 A lévai gombkötőkre Csaplovits i. m. 67. 1. — A budai ácsokra 

Duray Kálmán: A budai és pesti kőmíves, kőfaragó és ács céhek. Budapest 
1914. 1. 77. 1.
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bad kivonulni, melyeket 1—2 legény könnyűszerrel tud hor
dozni.40

Mindamellett a céhzászlókra való pénzgyüjtés mindvégig 
kimutatható tétele a céhelszámolásoknak. Zászlójuk, ha nem 
használták, ott állt a plébánia-templomban, de a legkisebb céh- 
.ünnepélyre, mint testületüknek a céhláda melletti másik szim
bólumát, magukkal vitték. A budavári főtemplom történetében 
két alkalmat is feljegyeztek, amikor a nagy ünnepségek fényét 
a temérdek céhzászlók alatt felsorakozó kézmívesek is segí
tettek színesebbé tenni. 1697-ben a pécsi Szent Vazul-szerzete- 
sek templomában őrzött Mária-képet I. Lipót Bécsbe vitette. 
Helyette pedig elküldte a kép másolatát. Mikor ezt a képet a 
kettős városon át Pócsra vitték, nagy ünnepséggel fogadták 
és díszes menettel kísérték. A menet élén a céhek haladtak 
zászlóik alatt. A másik ünnepélyes alkalom, amikor a céhek 
a szokásos látványosságokon is felülmúlhatták magukat, az a 
nagy megmozdulás volt, melyet a Szent Jobb 1771. évi vissza
térése jelentett Budának és Pestnek. Főként az ünnepség más
napja, július 21-e, mely vasárnapra esett. A budavári főtemp
lomban Migazzi gróf bíboros pontifikálta a nagy misét, majd 
megindult a körmenet a Szent Jobbal. Elöl haladtak a céhek, 
utánuk az ifjúság, majd a papok stb.41

Az ilyen események a még nagyobb dísz és külsőség 
kifejtésére voltak alkalmasak. Egyébként az egyházi év ünne
pei, körmenetei mindmegannyi alkalom volt arra, hogy azokon 
a céhek az előírt komolysággal és ünnepélyességgel vegyenek 
részt. A lévai gombkötők mennyei pártfogójuk, Szent Ferenc 
napját ekként ünnepelték meg. Először is misét mondattak, 
melyen mindnyájan a mesterek jelen voltak és szentáldozáshoz 
is járultak. Mikor pedig a szentmise véget ért, a papot, ki a 
szentmisét mondta, ebédre hívták meg. A szentmise bemutatá
sáért fél tallért, vagy egy forintot, illetve — miként céhlevelük
3. cikkelye mondja — „hagyatik a maguk discretiojára, ha 
többet is adnak neki“, fizettek. A győri vargalegények az 
úrnapi körmenetkor az oltáriszentséget „égő szövétnekkel“ 
kísérik és mindegyiküknek koszorú van a fején. A miskolci 
szabók pedig 1531-ben az egyházi év három fő ünnepén énekes 
nagymisét mondatnak, az alatt valamennyien szentáldozás-

40 Dános Árpád: Iparszabadság a magyar ipari közigazgatási jogban. 
Budapest 1933. 151. 1.

41 L. Némethy Lajos két müvét: A pesti főtemplom... i. m. 188. 1. és 
Nagyboldogasszonyról nevezett. . .  i. m. 187—88. 1.
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hoz járulnak. A miséző papnak, de még a harangozónak is az 
ünnepélyes szentmiséért bizonyos összeget fizetnek. Az'úrnapi 
körmeneten ök is égő lámpásokkal és fejükön koszorúval 
vesznek részt. A kolozsvári kötélveröknél 1486-ban aki a céh 
védöszentje napján szentáldozáshoz nem járult, 1 font viaszt 
fizetett. És a férjnek, ha előre látta ennek az akadályát, maga 
helyett a feleségét kellett elküldenie; ha ezt sem tette, fizette 
a büntetést.42 43

Még több ezekhez hasonló rendelkezést idézhetnénk az 
egykorú céhlevelekböl. Helyettük azonban mutassunk be egy
két olyan intézkedést, melyeket, szövegezésüket tekintve, való
színű protestáns céhekben hoztak. Az eperjesi puskaporgyár
tóknak 1646. évi jóváhagyott artikulusai ezeket írják elő:

1. „Mindenik mester cselédivei egyetemben az Ú r  v a c s o r á já t gyako
rolja és az Isten ügyét szorgalmatosán hallgassa..“ Ha hihetünk a gondos 
szóhasználatnak, itt a protestáns mestereknek a katolikusok előírásához 
hasonló hitbéli követelményeire gondolhatunk. A céhlevél 3. cikkelye ugyan 
mindezt kissé ingadozóvá teszi. Az új mester dijára nézve ugyanis ekként 
intézkedik: „Ha azon legénynek a céhnek igazsága, vagy szabadsága meg- 
engedtetődik, tehát tartozik a becsületes céhnek adni egy aranyat, négy pint 
bort és négy font viaszt a templom szükségére és azon felett az alul megírt 
mesterremeket megcsinálni“. Még zavaróbb lesz az a kép, melyet az itteni 
gombkötők 1655 március 24-én kelt céhlevele mutat. Ezt a céhlevelet Szelep- 
csényi György nyitrai püspök adta az említett gombkötő mestereknek. És 
mégis a 2. artikulusban ezeket olvassuk: „Minden gombkötő céhbeli mester 
vasárnapi prédikációkat, mindennapi könyörgéseket gyakoroljon, az Ú r  
v a c s o r á v a l Üdvözítőnk szerzése szerint legalább négyszer esztendőben éljen; 
ezenkívül mind házánál, mind kivül becsületesen, józanon és az Istennek 
parancsolatja szerint magát viselje.“48

Ezek az előírások bármit is szabtak meg, akár a lélek 
vallásosságát, akár a hit külsőségét, kétségtelen, vallásos lelki
ségből fakadtak. Ennek minden nyoma, miként a rendelkezé
seken, ugyanúgy a céh egyéb teendőin is látható. Imádságos 
szavakkal nyitják, ugyanolyanokkal zárják a céhgyüléseket. 
Imádságos szavakkal fordulnak a felszabaduló inashoz, ezek
kel intik az ifjú mestereket és ilyenekkel kísérik elhúnyt rnes-

42 A lévai gombkötőkre 1. Csaplovits i. m. 67. 1. — A győri varga- 
legényekre Villányi i. m. 307. 1. — A miskolci szabókra Klein Gáspár: a 
miskolci szabók céhlevele (Történetírás 1937.) 154. 1. — A kolozsvári kötél- 
verőkre Jakab i. m. I. 505. 1.

43 Orsz. It. Helytt. Acta mech. Civ. Eperjes Lad. A. Nr. 1. Az Űrva
csora elnevezés ez időben még nem kizárólagosan protestáns terminológia. 
Katolikusok is használhatták. (V .ö. Czuezor—Fogarasi: A magyar nyelv 
szótára. VI. kötet 636. hasáb.) Mégis, mivel a céhlevelekben az áldozásnak 
e néven való jelölése elég ritkán fordul elő, feltehető, hogy csakis a pro
testáns céhekben alkalmazták.
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tertársaikat örök pihenő helyükre. „Istennek legyen örök hála 
az ö jóságáért, hogy bennünket e mai napra felvirrasztott és 
kit-kit a maga religioján levő anyaszentegyházba bevezérelt. 
Onnét kijővén, ismét atyamester úr házához ily szép számmal 
összegyűjtött, mely gyűlésünk lészen a nagykegyelmü Űr 
Istennek dicsőségére, a magyar királyi céhnek díszére és tár
saságunknak pedig hasznára.“ Avagy gyűlésük befejeztével: 
„Áldom és dicsérem a felséges Úristennek szent nevét érette, 
hogy minket minden ügyes-bajos dolgoknak véghezvitelére 
megsegített. Most tehát már ki mit hallott, vagy látott e ház 
négy falai között, ezt ki ne merészelje mondani sem apjának, 
sem anyjának, sem barátjainak 1 forint büntetés terhe alatt, 
hanem a jót Isten'rejtse szívébe, a rosszat pedig távoztassa. 
Szívemből kívánom.“44

Ez a mély vallásosság minden tevékenységükön ott 
hagyja a nyomát. Céhkönyveiket, céhleveleiket, imádságos 
szavakkal vezetik be. Mesterleveleiken, melyeken a helyi 
patriotizmus minél erősebb táplálására a városkép lehetőleg 
minél több templomtoronnyal díszített mása áll a főhelyen, 
egy-egy vallásos jelmondat van hivatva e földi erőink véges
ségére és a földöntúliak mindenkori szükséges pártfogására 
figyelmeztetni. A Fővárosi Könyvtárban mintegy 16 dara
bot számláló mesterlevélgyüjteményből is a pest-budai céhek 
eme vallásos érzelme árad felénk. „Isten vezéreljen tégedet“, 
avagy „Imádkozzál és dolgozzál, — Az Isten megsegít“ és 
más efféle jelmondatok váltogatják egymást a barokkos 
cikornyákkal, vagy az empires egyszerűbb díszítésekkel 
körülfont mesterleveleken.45 * * 48 Ugyanúgy céhgyűlési jegyző
könyveiket is egy-egy vallásos jelmondat vezeti be. A kolozs
vári lakatosok céhartikulusai élén „Istennek örök dicséret“ 
latinos formája, a pesti szűrszabó-céh mesterbeiktató köny
vének az élén pedig — miként azt László Szabó László céli- 
nótárius 1741-ben, amikor az új könyvet használatba vette, 
szép betűkkel beírta — ez áll:

„Ó M á ria  add  n ek em , h o g y  ig a z  d o lg o k a t ír h a s s a k
L é g y  je le n  S z ű z  M á ria  m in d e n  m e g k e zd e tt  m u n k á m n á l

44Tárczy Károly: A céhrendszer Munkácson. (Századok 1909.) 29. 1.
3. jegyz.

43 Ezekre nézve 1. a budai és a pesti céhekre vonatkozó tanulmányun
kat a Fővárosi Könyvtár 1940. évi évkönyvében, főként a 176—81. 1.

48 „O Maria rerum da mihi scribere verum 
Adsis inceptis Virgo Maria meis.“

(A budai és a pesti szűrszabók mesterkönyve 1741—1774. Főv. Könyvtár
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Ez a vallásosság, ha a magyar céheknél a kor terem
tette hitbéli érzület talán elmélyülőbbé is tette, korántsem 
volt egyedülálló. A céhélet vizsgálatánál mindenkor figye
lemmel kell lennünk arra, hogy történetük nemcsak azért, 
mert hiszen egy tőről sarjadtak, hanem azért is, mert szer
vezetük sok olyan előírást ismert, mely a nemzetköziséget 
szolgálta — pl. legényvándorlások — országközi, egyetemes 
színezetet mutat. És valóban az idegen céhek életében is 
minduntalan előbukkanó tulajdonság ez a hitbéli, istenfélő 
lelkűiét.47

Ez késztette őket arra, hogy abban a világban, melyben 
még a hatóságok bizonytalansága nem járhatott el általános 
érvénnyel a vasár- és ünnepnapi munkaszünetek kérdésében, 
ők maguk rendelkezzenek. Mindezen intézkedéseik szorosan 
beletartoznak abba a munkakörbe, melyet a bevezető sorok
ban fejegettünk, és amelyek a céhek szerepét és jelentőségét 
századokon át a kézmívesség érdekein túl is nagyra emelték. 
A későbbi ilynemű hatósági intézkedések helyett rendel
keznek pl. a révkomáromi halászok 1765-ben, amikor pár 
tömör mondatban jelentik ki, hogy „mivel a vasárnapot az 
Ür Isten a maga tiszteletére rendelte, azért mindnyájan 
a halászok szombaton éjfél előtt haza jönni, ha széliül vagy 
mástul meg nem akadályoztatnak, tartoznak, és a vasárnapot 
megüljék“. Az esztergomi mészárosok 1694-ben a szentmise 
alatti munkaszünetre ekként szabnak artikulust: „Senki a 
mészárosok közül, akár gazda, akár legény, vasárnap vagy 
más ünnepnap — mihelyen az isteni szolgálat elkezdődik, 
húst ne vágjon, hanem kiki szorgalmatosán a szentegyházba 
menjen és az isteni szolgálat után ismét dolgához lásson; 
a beharangozás után a székek betéve legyenek .. .‘t4B

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a céhek teljesen 
magukra maradtak abban, hogy az ünnepnapok megünnep
lésére mintegy jogszabályt alkossanak. Megtették ezt a váro
sok is. Alkotott jogszabályaik között elég bőven akad a fen
tiekhez hasonló városi statútum is.49 Mégis, mert középponti 
hatályos rendelkezések még teljességgel hiányoztak, a helyi

Bq 0910/32.) — A kolozsvári lakatosok 1475. évi céhartikulusai. Jakab i. m. 
Oklevéltár 248. 1.

47V. ö. Isenberg, Heinrich: Das Gesellenwandern und was damit 
zusammenhing. Münster i. W. (1936.) 19., 50. 1.

48 A révkomáromi halászokra Csaployits i. m. 75. 1. — Az esztergomi 
mészárosokra Villányi i. m. 272. 1.

48 V. ö. Kolosvári-Övári id. jogszabályok I. 198. 1. stb.
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jogszabályok teremtette hézagosságokban a céheknek e te
kintetben is fontos feladat jutott. Nem is fukarkodtak véle. 
A bőségesen alkotott céhszabadalmak között ugyancsak 
temérdek a hitbeli életet e tekintetben is regulázó előírás. 
„A legények mindnyájan isteni félelemben éljenek és örömest 
menjenek az egyházba, a prédikációra és az Úrnak asztalá
hoz. Ez okáért vasárnapon senki ne merjen morálni a prédi
káció alatt se városban, se a város körül.. . . “ rendelkeznek 
a maguknak érzett joghatóság tudatában 1560-ban a kolozs
vári szűcsök.50 Amit ők tettek, arra a velük teljesen azonos 
céhkeretek között élő hazai kereskedők is gondosan ügyel
tek. A székesfehérvári kereskedők céhe 1759-ben a boltok 
zárását ekként szabályozta. 12 óráig egy boltot sem szabad 
kinyitni. És az akkori viszonyokra élénk fényt vet, hogy 
a kereskedők mily ingadozók magatartásukat illetően. Közép
ponti rendelkezés még nem szab irányt és a valójában ön
maguk regulázását végző kereskedők a hitbéli élet és a 
kereskedői haszon — mondhatnánk — két malomköve között 
őrlődnek. Másként mi késztethetné őket ilyesféle változa
tokra. Kezdetben — mint láttuk — 12 óra előtt egy boltot 
sem volt szabad kinyitniok, később ezt akként változtatták 
meg, hogy vasár- és ünnepnapokon nem vo lt szabad semmit 
sem eladni, kivéve, ha valami sürgetően fontos adódnék elő. 
Ezt a-tilalmat nem sokkal később újra fogalmazzák, melyben 
már az előbb említett mindkét szempontot ki akarják elégí
teni. Boltjaikat ugyanis a tilalmi napokon reggel 8 óráig, 
majd déli 12 óra után megengedik nyitva tartani. Csupán a 
szentmisék alatti időre szól a munkaszünet ideje.51

Ez a bizonytalanság és a helyi rendelkezések révén 
lábrakapott sokféleség, mely a céhek imént is látott ebbeli 
szerepét kísérte és jellemezte, a XVIII. század végével meg
szűnt. A középponti hatóságok keze, mert -már elég erősnek 
érezhette hatalmát erre, erélyes kézzel nyúlt a céhintézmény 
dús fájához. Lenyesegette mindama jogkörét, melyet sok, 
a kézmívesség nem elsődleges védelmi területén birtokolt. 
Megszülettek az 1805. évi helytartótanácsi rendelkezés nyo
mán az egész országra szóló egyetemes céhartikulusok. Ezek 
halomra döntötték az eddigi sok helyi és felekezeti színezetű 
céhszabadalmakat. A munka, melyet végzett, nagy volt,

“ Jakab i. m. Oklevéltár Kolozsvár története II. és III. kötetéhez
53. 1.

51 Szávay Gyula : A magyar kamarai intézmény és a budapesti kamara 
története. Budapest 1927. 64. 1.
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s eredményeiben messze kiható. A céhintézményt azonban 
még életben tartotta. Még a 48-as nagy átalakulásokat hozó 
megmozdulás sem bírt velük egészen végezni. Klauzál Gábor 
akkori belügyminiszter ideiglenesnek szánt céhartikulusai 
csak egy fokkal, mégpedig alig észrevehetővel mentek tovább 
az említett 1805. évi rendezés teremtette úton. A kézmívesek 
azonban már érezhették maguk felett, hogy az idők változ
nak és az új kor, melytől sokan annyi jót várnak, már aligha 
kedvezhet régi közösségük életben maradásának. A vélemé
nyek megoszlottak. A többség mégis — jellemző — csaknem 
görcsösen ragaszkodott egykori, hibáiban sokat hánytorga- 
tott közösségük alapjaihoz. Az 1869—72. évi országgyűlés 
követi megbízatásai és az új iparjavaslat napirendre tűzése 
idején az ország különböző részeiből kihallatszó kézmíves- 
iparos hozzászólások, — legtöbbjük tiltakozás volt a beho
zandó szabad ipar ellen — mi sem nagyobb bizonyíték arra, 
hogy a céhek talán mégsem voltak csak mindenben káros 
intézmények.

A középponti hatalom azonban győzött. És ez nem 
magától értetődő, mert II. József idejében — miként már 
említettük — hasonló küzdelemben még a céhek győztek. De 
az állami hatalom kiépülő szervezetében ekkorra már 
mindama teendőkre, melyekre nem is olyan régen még a 
céheknek kellett jogszabályt alkotniok és megtartásukra is 
őrködniök, immár saját intézményei voltak. A közreadott 
céhszabályok valóban egytől-egyig csak az iparra, munka
időre és az ipargyakorlás jogára vonatkoznak, de már szó 
sincs bennük a kézmívesek helyes viselkedéséről, a vallásos 
életről és az ipar védelméről. Mindez többé már nem a céhek 
feladata. Gondoskodik ezekről külön, tőlük függetlenül a 
hatóság.

Nem akarjuk itt részletezni azt a gyors ütemet vett 
folyamatot, mely alig háromnegyed század alatt végbement 
és amely sok-sok évszázados intézményt szüntetett meg. 
De hogy még mindig korán ítélt, mi sem jellemzőbb, mint az 
egykorúak — akár iparosok, akár értelmiségiek — vélemé
nye. Még a század nagy magyar ugarforgatója, Széchenyi 
István is, akire a legtöbbször szokás hivatkozni, csaknem 
tehetetlen, ha a céhek további sorsáról esik szó. Nem egy
szer — mert hisz az átalakulás szellemi világa is ez irányban 
halad — a mindennemű kötöttségek lebontását gondolja 
helyesnek ; mégis ilyen meggondolások is tollára kerülnek: 
„ .. . monopóliumok, céhek, limitációk talán nem egykönnyen
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törültethetnének el, s azok további fenntartása tán kevesb 
kárt okozna, mint az lenne, melynek félretételébül követ
kezni kellene.. “ Avagy alig pár sorral később: „Miután 
egyenesen azt állítom, hogy én a monopóliumok, céhek s liini- 
tatiók hasznát vagy kárát mai körülményeinkhez irányozva, 
legkisebb fejtegetésbe venni sem kívánom; mert Ítéletem 
szerint oly hihető, hogy hasznosak, mint károsak, s minden
esetre eltörlésök által az egészre nevezetes nyereség soha 
nem háromolhatnék, míg a velők oly szoros összefüggésben 
lévő karikák nem javíttatnak némileg . . Ki  is mondja véle
ményét: „Nem is mertem volna e most mondottak következé
sében soha a monopóliumok, céhek, limitatiók s. a. t. eltörlé
sét, minden egyéb előzmények, módosítások s javítások nél 
kül egyedül javaslani, mint sok ezt rögtön tenni óhajtaná.“52

Nos! ez volt az, amiben a múlt század új ipari életet 
teremtő fáradozása nagy hibákat követett el. Mint kitűnt 
— Széchenyi jóslása szerint — még ekkorra sem volt elég 
séges a középponti hatalom ereje és szervezete arra, hogy a 
céhek ellátta sok teendőt mind a maga vállára vegye. Azok 
nagy része most már gazdátlanul, senkitől és semmitől sem 
pártfogolva hullott a semmiségbe. Elég talán, ha e tekintet
ben egy-két egykorú vélekedésre utalunk. Ipolyi Arnold alig 
öt évvel a nagy átalakulás után, 1877-ben ilyen reziguált, 
elítélő szavakkal mond bírálatot az elért nagy diadalról: 
„Mióta a céhek hanyatlottak és kimúltak, évtizedek óta már 
az iparos nevelésre semmi súlyt sem fektettünk, semmi gond 
sem fordíttatott.“53 Kunhegyi Kamill, Szeged város nagy- 
műveltségű tanácsnoka pedig a múltak bevált szokásait 
mentő szándékkal köti az új kézmívesvilágba növő iparos
legények lelkére, hogy „ . . .  ne elégedjenek meg az ipar egy
oldalú megtanulásával, törekedjenek ismereteik körét tágas- 
bítani, s noha az új ipartörvény vándorlást nem ír elő, állja
nak más városokban,sőt külföldön is munkába,hogy önállóvá 
lévén azon tapasztalásokat, melyeket gyűjtöttek, alkalmaz
hassák; csakis így elérhető a külföld készítményeivel! ver
senyzés lehetősége, s az ipar felvirágzása.“54

“ Gróf Széchenyi István: Stádium. (Gróf Sz. I. munkái korszerű 
kivonatban.) Pest 1871. 352—54. 1.

53 V. ö. Ipolyi Arnold megnyitó beszédét, melyet a Magyar Történelmi 
Társulatnak Pozsonyban 1877 aug. 23-án rendezett vidéki gyűlésén mon
dott. (A magyar ipari élet történeti fejlődése 35. 1.)

54 Az új iparrendtartás. Népszerű magyarázattal, útmutatásokkal. . 
ellátta Kunhegyi Kamill. Szeged 1860. IX—X. 1.
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De, s ez számunkra a legdöntőbb bizonyíték, maguk az 
iparosok is vészjeleket látva kiáltanak segítségért. „Bizony! 
bizony! már ideje volna, hogy a magas kormány a remekelést 
az iparos osztályra erélyesen kiterjesztené; ellenkező esetben 
néhány év múlva nem leend országunkban egy szakértelmi 
kádármester sem; kipusztulunk, mielőtt tisztességesen meg
halhatnánk.“ Kiáltanak segítségért 1880-ban egyik kérelmük
ben a váci kádárok.55

Mi más lehetne mindez, ha nem döntő bizonyíték ana, 
hogy a céhintézmény sok avult szokása ellenére még a múlt 
század utolsó negyedében is mily fontos létérdekü szolgá
latokat látott volna el a magyar kézmívesség és annak mun
kásai érdekében, ha az 1872. évhen hozott új ipari törvény 
nem vet véget életének.

“  Duray Kálmán: A váci céhek. Vác 1912. 130. 1.



Hermann Egyed:

Népoktatás a veszprémi egyház
megyében a XIX. század elején.

A Martinovics-összeesküvés felfedezésekor Magyaror
szág nádori székében Sándor Lipót főherceg ült. Ismeretes, 
hogy az ifjú nádor mint a magyarság őszinte barátja jött az 
országba, de az összeesküvés bizalmatlanná tette s ettől 
kezdve ö lett a legkérlelhetetlenebb abszolutizmus szószólója 
királyi bátyja, Ferenc előtt.

1795-ben egy memorandumot nyújtott át neki, mely már 
a kiábrándult, személyes környezetével szemben is bizalmat
lan ember műve. Benne többek között azt mondja, az a baj, 
hogy sok a rossz szellemű tanár és tanító. Ezek a legvesze
delmesebb emberek. A parasztokat meg kell óvni a forra
dalmi eszméktől s ennek legegyszerűbb eszköze, ha a paraszt 
nem tanul meg írni és olvasni. Az 1791-es országgyűlés által 
kiküldött közoktatásügyi bizottság, melynek javaslatát br. 
Prónay Gábor szerkesztette meg, közvetlenül az összeesküvés 
előtt még azt javasolta: ahol valamely vallásfelekezet istentisz
teletet tart, mindenütt legyen iskola, még a népesebb leányegy
házakban és a tanyákon is. A tanítás ingyenes, az iskolákat 
a községek tartsák fenn s ha erre képtelenek, a földesurakat 
kell rá kötelezni. A paraszt és az iparos leikébe bele kell vésni 
az alkotmány tiszteletét. Erre a legjobb mód, ha az iskolai 
könyvekben megmagyarázzák, hogy nekik is mennyi hasznuk 
van az alkotmányból.1

A nádor ezzel a javaslattal szöges ellentétben azt mondja, 
hogy városhelyen kell iskola, de a falvakban nincs rájuk 
szükség. A parasztokat az írás-olvasás nem teszi boldogokká, 
hanem csak elégedetlenekké. A nádor a legszívesebben a meg
levő iskolákat is bezáratta volna. De mert belátta, hogy ez 
nagy feltűnést keltene, azt javasolta, hogy nem kell őket a 
tanulmányi alapból támogatni. A földesurak és a községek 
az iskolák fenntartásában úgyis nem szívesen vállalt terhet

‘ V. ö. Komis Gy.: A magyar művelődés eszményei 1777—1843, 
Budapest, 1927, I. köt 233. köv. 1.
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látnak. Örülni fognak tehát, ha nem szorítja őket erre senki. 
Így az iskolák lassan önmaguktól szűnnek meg.2

Sándor Lipót eme felfogása tragikus halála után, sajnos, 
utódára, József főhercegre is átragadt. 1801-ben ö is két memo
randumban tájékoztatta a királyt az ország hangulatáról. Az 
elemi oktatás kérdésében szinte szóról-szóra elhunyt bátyja 
nézeteit vallja.Szerinte is kérdéses; magasabb állami szempont
ból elönyös-e, ha minden alattvaló ért az írás-olvasás mestersé
géhez. Legyen tehát valláserkölcsi oktatás, amit a papok vé
gezzenek a templomban, de az iskolákat szaporítani nem kell.8 
Az államtanácsban az asperni győző, Károly főherceg foglalt 
legerélyesebben állást a nádor javaslatával szemben. Szerinte 
éppen a népiskola a legfontosabb, mert ez neveli a legtöbb 
embert jó, munkás és hasznos állampolgárrá, de persze az okta 
tást célszerűen kell irányítani.4 Hosszas tárgyalások után, 
1806-ben azután megszületett a második Ratio Educationis, 
mely elrendelte, hogy minden anyaegyházban legyen iskola, 
sőt minden filiában is, ha fenn tudják tartani. Még akkor is. 
ha a tankötelesek száma az ötvenet nem éri el. Az egymástól 
fél órányinál nem nagyobb távolságban fekvő filiák közösen 
tartsanak fenn iskolát.5 Mégis a reakciós körök még évtizedek 
múlva is a nádor felfogását vallották. A veszprémi papság 
még 1821-ben is panaszkodott, hogy a földe'surak inkább tíz 
istállót építenek, mint egy iskolát s ezért az iskolák sok he
lyen kecskeólakhoz hasonlóak. Azzal érvelnek, hogy a tanult 
paraszt veszedelmes.6 Nem csoda, ha a jobágyok se lelkesed
tek az iskolaügyért. Fáztak a terhektől s ahol lehetett, kibúj
tak alóluk. Ezeket az előzményeket kell szem előtt tartanunk, 
amikor a XIX. századeleji veszprém-egyházmegyei elemi isko
lázást vizsgálat alá vesszük.

Erre a vizsgálatra kimerítő anyagot szolgáltatnak azok 
a vizitációs akták, melyek Kurbélyi György püspök idejéből 
maradtak fenn.7

'A  memorandum: Mályusz E.: Sándor Lipót főherceg nádor iratai, 
Budapest, 1926, 808. köv. 1.

5 József nádor memorandumai: Domanovszky S.: József nádor iratai, 
Budapest, 1925, I. köt., 405, 442. köv. 1.

‘ U. ott, 417. 1.
* Ratio educationis publicae ..., Budáé, 1806, 188. 1.
6Veszp. püsp. lt., (Veszprémi püspöki levéltár), Synodus Dioecesana 

1821. fasc.-ban 1. pl. a kaposvári esperesi kerület papságának véleményét.
7 Kurbély püspökről monográfiát szándékozunk Írni. Ennek egy 

fejezete az iskolaügy.
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Kurbélyi Györgyöt Ferenc király 1809-ben nevezte ki 
veszprémi püspökké. Pápai megerősítése azonban évekig 
késett, mert egy hónappal kinevezése után Napoleon VII. Pius 
pápát fogságba hurcolta. Kurbélyi a megerősítését csak a 
pápa kiszabadulása után kaphatta meg. Püspökké is csak 
ekkor (1814-ben) szenteltethették. Egyházmegyéjét alapo
san meg akarta ismerni s ezért felszentelése után egy évvel 
megkezdte vizitációját. Ezt a nagy feladatot a három várme
gyére (Veszprém, Somogy, Zala) kiterjedő egyházmegyében 
három év alatt (1815—1817) végezte el. Csak a püspöki szék
város vizitációja maradt az 1818-i évre. Kurbély szinte türel
metlenül várta, hogy egyházmegyéjét megismerhesse. 18ló
ban körlevélben értesítette papságát, hogy még ebben az évben 
megkezdi vizitációját. Egyúttal a bérmálás szentségét is sze
rette volna hiveinek kiszolgáltatni, de addig is, míg a püspöki 
rendet felveheti, elkezdi a vizitációt. Kérdőíveket küldött szét 
az espereseknek és a föespereseknek. Vizitációjában a tan
ügyet igen fontosnak tartotta. A föesperesek kérdőíveiben ér
deklődik aziránt, kik azok a plébánosok, akik a szegényügy 
és a tanügy terén kitűnnek.8 * Vizitációs szándékát egyúttal a 
helytartótanácsnak is bejelentette s a bejelentésben szintén 
kiemelte, hogy a látogatás alkalmával különös gondja lesz az 
iskolaügyre, mert ezen a téren eddig sok hanyagság for
dult elő*

A vizitációs jegyzőkönyvekben10 az iskolára vonatkozó 
vizsgálat csakugyan alaposan le van fektetve. Belőlük a kö
vetkező képet nyerhetjük az egyházmegye területén levő isko
lákról.

Az anyaegyházakban általában mindenütt volt iskola- 
épület. Csak két helyen (Gyékényesen és Olláron) hiányzott. 
Az épületek azonban sok helyen rossz állapotban voltak. Épí
tési anyaguk nem ritkán fa, tömésfal, fonásfal; a tetőzet pedig 
szalma. Somogybán mintegy harminc, Zalában szintén ennyi, 
Veszprémben tízegynéhány iskoláról tudjuk meg, hogy nem

8 Veszp. ptisp. It. Acta visitationis canon, parochiarum, 1813—1832, 
No 64. és 172, továbbá Circulares 1811—1S20, fol. 16. köv., fol. 45. köv., 
fol. 86. köv.

•U. ott, Acta visit. 1813—1832, No. 263. és 264.
10 A somogyi és zalai plébániák vizitációs jegyzőkönyvei nemcsak 

eredetiben vannak meg, hanem protokollumokba tisztázva is, a veszprém- 
megyeiek csak eredetiben vannak meg.

R egnuin . 26
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téglaépítmények s a legtöbbször igen rossz állapotban vannak. 
Somogybán mindössze két iskola volt, melyről a jegyzőkönyv 
dícséröen nyilatkozik. Az egyik a szili, melyet a Hunyadiak 
építettek („honorificentissima”), a másik a marcali, Széchenyi 
Ferenc gróf alkotása („eximia”). Zalában a keszthelyi isko
láról, Festetich György alkotásáról tehető fel, hogy minta
szerű volt. Veszprém megyében a szentkirályszabadjai isko
láról mondja a jegyzőkönyv, hogy jó állapotban van, továbbá 
a káptalan által emelt siófoki iskoláról („insignis”). Máskü
lönben még alig néhány évtizede álló épületeknél sem ritka a 
megjegyzés, hogy rossz. Ebből a szempontból egészen feltűnő 
kivétel a pápakovácsi iskola, amelyet Esterházy Károly egri 
püspök építtetett még 1749-ben és a vizitáció mégis jó álla
potban találta.

A leányegyházakban természetesen még rosszabbak az 
állapotok. Csak a legritkább esetben találjuk a megjegyzést, 
hogy az épület „szolid” anyagból (téglából?) épült. Máskü
lönben — mint a gálosfai iskolánál — rendszerint azt jegyzik 
meg, hogy „more patrio” tömésfalból áll és náddal van fedve. 
Csak itt-ott akad a filiákban jó karban levő épület és egészen 
ritka, ha kiváló jelzőt kap (Egres, Szorosad, Ederics, Dab- 
ronc). Kuppon, Pávakovácsi filiájában, a tanító lakásától kü
lönálló, egészen új épület az iskola. A filiákban azonban leg
alább 30—40 százalékban nem akad se iskola, se tanító. Kíilsö- 
vat kilenc filiájában pl. egyetlen iskola sem volt. A gyermekek 
a protestáns iskolákba jártak. Ugyanez volt a helyzet Mar- 
caltő filiájában, Görcsönyben is.

Az épület azonban még nem jelenti szükségképpen, hogy 
külön tanterem is van benne. Somogybán 6—7, Zalában 5—6, 
Veszprémben 2—3 anyaegyház volt, melynek iskolája nem 
rendelkezett külön tanteremmel. A tanitó lakása rendszerint 
egy szobából és konyhából, meg egy-két mellékhelyiségből 
állt. Ritka, ha a tanítónak két lakószobája van és csak egy 
helyen (Miklósiban) volt a két lakószobán felül még külön 
tanterem is. Ahol tanterem nincs, ott a tanító kénytelen lakó
szobájában tanítani. Ennek legtöbbször iskolakerülés a követ
kezménye, mert a tanulók nem fértek el. Buzsákon pl. 75 tan
köteles gyermek volt, de csak öt járt iskolába, mert nem volt 
tanterem. Borzaváron 100 tanköteles gyermek lett volna, de 
nem volt terem, úgyhogy a 35 valóban járó gyermek a tanító 
szobájában szorongott, ösküben és Szentgálon a tanító élés
kamrájában folyt a tanítás. De sok helyen a meglévő tan-
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terem is olyan kicsi, hogy a tanköteles gyermekeknek csak 
töredékét képes befogadni.11

Az ideális állapot a legnagyobb ritkaság. Csurgón 50 a 
tanköteles gyermek, a terem befogadóképessége viszont 100. 
Zalaapátiban két tanterem van, egyenként 50 férőhellyel a 
100 tanköteles számára. Tüskeváron 120 gyermek fért a tan
terembe, tanköteles azonban csak 80 volt. Szűcsön is kb. ez 
a helyzet.

Ahol az épület rossz, a tanterem is persze ilyen. Gyula- 
kesziben istállót alakítottak át iskolává, Tördemicen egy 
ócska, régi konyhát, az ácsteszéri tanteremről viszont azt 
mondja a jegyzőkönyv, hogy istállószerü, sötét és rosszleve
gőjű, a lókútiról, hogy „spelunca latronum“. ,

A filiákban hetvennél több helyről jelentik, hogy az isko
lában nincs külön tanterem. Ezzel szemben kb. ugyanannyi 
helyen volt ugyan, de nem a mai fogalmak szerinti méretekben. 
Nem egy helyen csak 10—15 gyermek fért. a teremnek nevezett 
szobába, úgyhogy néha itt is kiáltó ellentét van a tanköteles 
gyermekek és a férőhelyek között. Mint üdítő kivételt kell 
kiemelni Balatoncsicsó egyik filiáját, Tagyont, ahol csak IS 
a tanköteles gyermek, a tanterembe viszont 40 fért.

A tantermek felszereléséről nagyon ritkán esik szó a 
jegyzőkönyvekben. Általában azonban hiányos lehetett. Nagy
atádon 50 tanuló járt az iskolába, a felszerelés viszont csak 
egy asztal és két pad, úgyhogy a gyermekek nagyrésze a 
földön ült. Berzencén 40 gyermek részére három pad, Kéthelyen 
60 gyermek részére hat pad szolgált. Szulokon a vizitációig 
egyáltalában nem volt pad az iskolában, Tihanyban és Csóton 
sem, pedig az utóbbi helyen télen-nyáron 72 gyermek járt 
iskolába. Nágocson viszont a berendezés elegendő, fiúk és 
lányok külön padokban ültek. Somlóvásárhelyen és Tüske
váron megjegyzik, hogy a padokon kívül táblák is vannak az 
iskolában.

A tanítókról szintén igen érdekes adatokat tartalmaznak 
a jegyzőkönyvek. A társadalmi réteg, melyből a tanítóság jött, 
csak ritkán határozható meg. Mindössze 12—13 esetben talál
juk a jegyzőkönyvben a megjegyzést, hogy a tanító nemes

11 A legfeltűnőbb esetek (zárójelben közöljük a tankötelesek számát, 
azután a férőhelyeket) : Kercseliget (73 : 30), Látrány (54 :15), Szülök 
(100:50), Zákány (200:80), Nemesapáti (226:50), Pacsa (100 : 20), 
Bezeréd (80 : 40), Sümeg (286:100), Felsőiszkáz (106 : 50), Vaszar 
(185:100), Tapolca (506:300).

26*
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származású (Aigner Antal látrányi tanítónál, hogy „nobilis 
et sanguine et moribus“). Feltehető tehát, hogy a többi job
bágy sorból, esetleg a városi polgárság köréből származott. 
Külföldi (német, morva, cseh) származású is akadt. Életkoruk 
ritka esetben került feljegyzésre. A megadott esetekből azt 
mondhatjuk, hogy a tanítóság zöme 25—45 éves volt.

A tanítók iskolai végzettségéről a vizitáció igen tarka 
képet ad. Körülbelül másfélszáz azoknak a tanítóknak a 
száma, akiknél semmiféle megjegyzés sincs a végzettségről. 
Talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltesszük, hogy 
a legtöbbnek csak elemi iskolai végzettsége volt. Félszáz körül 
jár azoknak a száma, akiknél a jegyzőkönyv meg is mondja, 
hogy nincs latin iskolájuk. Ezeknek közel a fele anyaegyházi 
iskolában tanított. Négy-öt filiális tanítóról megjegyzik, hogy 
írni-olvasni tud, de a káptalantóti tanító még a helyesírást sem 
tudta. A középiskolát járt tanítók között is sok van, aki csak 
a gimnázium alsó négy osztályának (a grammatikának) vala
melyikét végezte el. A felső osztályokba jóval kevesebben 
jutottak el, a mai középiskola VII.—VIII. oztályának megfe
lelő filozófiai akadémiát pedig csak elvétve végezte el egy-egy 
tanító. Veszprém vármegyében az utóbbi kategóriából egyet 
sem találunk. Zala megyében legjobb a helyzet. A gimná
zium felső két osztályát elvégzett tanítók száma 30 körül jár, 
ezekből mintegy 12 filiákban tanított. A filozófia első évfolya
mát (logikát), vagy a másodikat (fizikát) azonban ebben a 
megyében is mindössze 5 tanító végezte el.

A tanítóság szakképzettségéről az 1778-ban kibocsájtott 
„Projectum Budense” intézkedett először. Az első Ratio Edu
cations u. i. a népoktatásról csak vázlatos keretet adott. 
A Projectum szerint a tanítóképzés az 1776-ban felállított tan
kerületek székhelyein levő központi „nemzeti“, vagy „normá
lis” iskolákban történt. A jelöltek a 4—5 hónapot felölelő tan
folyamon először elméleti képzést kaptak, azután két héten át 
megfigyelték a nemzeti iskolában a tanítást és végül egy héten 
át a vezető tanító felügyelete mellett próbatanítást végeztek.1* 
1779-ben azonban Mária Terézia a tanítóképzés megkönnyí
tésére elrendelte, hogy a tanítójelöltek a kisebb városokból és 
mezővárosokból a legközelebbi három vagy négy osztályú jól 
szervezett „nemzeti iskolákat” is látogathatják elméleti és 11

11 Fináczy E. : A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában, II. köt., Budapest, 1902, 280., 290. 1.
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gyakorlati kiképzés céljából.13 Ez a képzés persze csak so
vány eredménnyel járt, úgyhogy 1801-ben Károly főherceg, 
majd Teleki László és végül az 1807-es országgyűlés is sür
gette a tanítóképzés reformját és szabályszerű tanítóképzők fel
állítását.14 A második Ratio Educationis azonban még mindig 
a régi rendszer mellett maradt, mert a preparandia elvégzését 
nem írta elő kötelezően. A tanítói pályázatoknál tehát ezután 
sem követelték meg.15 A veszprémi egyházmegyében a prepa- 
randiát végzett tanítók száma a vizitáció idejében még nem 
érte el az ötvenet. Ezek között is van néhány, aki a prepa- 
randiát latin iskola nélkül végezte el. Aránylag a legjobb a 
helyzet Somogy megyében. Itt közel 20 tanítónak volt prepa- 
randiája. Zalában és Veszprémben voltak egész esperesi ke
rületek, melyekben egyetlen tanítóról sem mondják a jegyző
könyvek, hogy a preparandiát kijárta volna. A legtöbb tanító 
Győrben, Pécsett és Keszthelyen, a Festeti eh György által a 
század elején létesített nemzeti iskolában végezte el a prepa- 
randiai tanfolyamot. Van egy pozsonyi preparandiás (a szig
ligeti tanító), két csehországi (a feúri és zalaapáti tanítók) és 
egy morvaországi (az akai mester).

A tanítók kivétel nélkül mindenütt egyúttal kántorok is. 
Ezért találjuk a jegyzőkönyvekben a kérdést, hogy tud-e 
a tanító orgonálni, énekelni és érti-e a szertartásokat. Az or- 
gonálást a preparandiákban tanították,16 a legtöbb tanító azon
ban, mint segéd (promagiszter) sajátította el. Néhol természe
tesen ebben a tekintetben is súlyos kifogások merültek fel. 
A barcsi tanító pl. nem tudott orgonálni, a nagygannai éne
kelni, az öreglaki nem értett latinul és ezért sok hibát ejtett a 
szertartásokban. Ezzel szemben akadt néhány tanító, aki más 
hangszeren is játszott, a zalaapáti cseh-német származású 
tanító pedig bevallása szerint majdnem minden hangszerhez 
értett.

A tanítók nyelvismerete általában a magyarra korláto
zódik. Tizenöt körül jár azoknak a tanítóknak a száma, akik
ről a jegyzőkönyvek azt mondják, hogy legalább közepesen 
tudnak németül. Szláv nyelven még kevesebb beszélt. A nagy- 
kanizsai tanítók latinul, magyarul, németül és horvátul tud
tak, a dabronyi mester is tudott a magyar mellett latinul és 
németül. Viszont magyarul nem tudott a bakonyoszlopi, aki

11U. ott, 302. 1.
14 Domanovszky i. m. 417. 1., Komis i. m. 383. és 410. 1.
ls Ratio, 21. és 23. 1.
16 Ratio, 23. 1.
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német volt és alig beszélt magyarul a súri cseh származású 
tanító. A zalaapátiról ellenben megjegyzik, hogy magyarul 
is tud.

A második Ratio rendelkezése szerint a falusi iskolák 
igazgatója a plébános volt, de a kerületi tanfelügyelő alatt 
állt. A valláserkölcsi felügyeletet azonban továbbra is a 
püspök gyakorolta az iskolák felett.17 A jegyzőkönyvek tanii- 
sága szerint a tanítókat a plébános alkalmazta „cum consensu 
communitatis penes ratihabitionem Dominii“. Kurbély a föl
desúr befolyását mindenütt biztosította s ahol ez a kikötés a 
jegyzőkönyvben nem volt meg, sajátkezüleg szúrta bele. A pá
lyázók képességeit a plébános próbálta ki. Itt-ott azt a meg
jegyzést találjuk, hogy a tanító az esperes előtt tett vizsgá
latot. A leányegyházaknál néha felmerül a panasz, hogy a 
nép kijátssza a plébánost és az ö tudta nélkül fogad fel tanítót. 
A filiákban az is megtörtént, hogy a tanítót év közben hirtelen 
elbocsájtották s felvették az első jelentkezőt. Kétes erkölcsű 
és tudású fiatal vándortanítók különben országszerte járták 
a falvakat; még olyan helyeken is, ahol különben jól beren
dezett iskolák voltak, magániskolát nyitottak és ezzel elvon
ták a gyermekeket a rendes tanítástól. Paintner Mihály győri 
főigazgató Sornyik János veszprémi püspöki helynököt érte
sítette, hogy a király ezt megtiltotta, mert az ilyen vándorta
nítók „fucum faciendo” csak a tehetősebb emberek erszényére 
pályáznak. A plébánosok tehát akár karhatalom igénybevé
telével is távolítsák el őket a falvakból.18

A tanítónak a tanításon felül más kötelességei is voltak. 
A legtöbb helyen lámpással és csengővel kellett a papot beteg
hez kísérnie. A szombat délutáni litániát még néhány anya
egyházban is ö imádkozta egyedül az iskolásokkal. A filiák
ban a vasárnapi és köznapi misét pótló délelőtti közös ájta- 
tosságokon mindenütt a tanító volt az előimádkozó, a vasár
napi litániát, sőt némely helyen még a temetést is egyedül 
végezte. A legtöbb anyaegyházban is ö volt a harangozó, csak 
ha segéde volt, végeztette vele a harangozást. A harangozásért 
legtöbbször külön díjazás járt a tanítónak. Gamáson pl. ter
mészetben kapott minden földműves jobbágytól egy-egy 
tavaszi és őszi „harangozó kévét”. Tapolcán a péntek délutáni 
harangozásért külön egy szekér széna dukált neki, de oly fel
tétellel, hogy a harangot „hosszasan meghúzni köteleztetik”.

17 Ratio, 182. 1.
18 Veszp. püsp. lt., Circulares 1811—1820, pag. 6., 1811 okt. 20.
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A tanítók jövedelme nem volt egységesen szabályozva 
és a legtarkább forrásokból tevődött össze: a tanítóföldböl, pár
bérből, stólából, készpénzjáradékból, a tanításért szedett tan
díjból, harangozódíjból, jegyzői fizetésből. A helyzet tehát 
még mindig olyan, mint Mária Terézia idejében: kevés fixum 
és sok accidentia.18 19 A vizitáció alkalmából a tanítók jövedel
mét pénzre átszámítva összesítették. Somogy megyében az 
anyaegyházakban csak három tanító akadt, akiknek az ősz 
szesített jövedelmük a 200 frtot meghaladta (Karád 250, Ka
posvár 274, Marcali 210 frt), ötven körül járt azonban azok
nak a száma, akiknek a jövedelme évi 70—100 frt között moz
gott, sőt néhánynak a jövedelme még az 50 frtot sem érte el 
(Kőröshegy 23, Kercseliget 41, Újfalu 40, Miháldi 47 frt). 
Zalában két anyaegyházbeli tanító 300 írton felüli jövedelmet 
élvezett (Nagykanizsán 344 frt, ebből készpénzben kapott 200 
frtot, Tapolcán 348 frt, benne ugyancsak 200 frt készpénz
ben). Viszont ebben a megyében is voltak feltűnően kisjöve
delmű helyek (Nagyrécse 38 frt és még néhány hozzá hasonló 
gyenge hely). Veszprém megyében három vidéki tanító jöve
delme haladta túl a 200 frtot (Vaszar 216, Olaszfalu 202, Pere 
marton 201 frt). A püspöki székvárosban a „püspöki tanító” 
173 frt 42 kr jövedelme a következő forrásokból tevődött 
össze: Bajzáth püspök alapítványából 23 frt, Dengell Dávid 
zsidó alapítványából 2 frt 42 kr, a „didactrum” heti két garas 
lenne, de most a drágaság miatt kilencet szed, ezt a szegények 
kivételével minden gyermek fizeti, kilenc havi tanítást szá
mítva: 108 frt, a várostól kap 40 frtot. A Szt. László-iskola 
tanítója részint készpénzben, részint természetiekben 221 frt 
16 kr-t kapott, de a székesegyházi kántorságért még külön 
147 frt 30 ki járt neki.20 Veszprém megyében aránylag sok 
100—200 frt között mozgó tanítói jövedelem volt, de az egé
szen kicsinyek itt sem hiányoztak (Halimba 48, Nagyszőllös 
38, Lepsény 35 frt stb.). Csak ritkán fordul elő, hogy a leány-

18 Fináczy i. m. I. köt. 241. 1.
20 A veszprémvárosi tanítók jövedelme: Yeszp. ptisp. It. Aeta Visít. 

Cathedralis Ecclesiae Wespr. csomóban. Veszprém városában „nemzeti 
iskola“ is volt, melyben 1784 óta a zirci apátság tagjai tanítottak, ugyanok 
voltak az igazgatói is. Villax Ferdinánd zirci apát 1832-ben Pécsett a líceum
ban és az akadémián tanszékeket vállalt és ekkor a veszprémi elemi iskolá
ban megfelelő díjazás fejében a tanítást a ferencrendieknek adta át. A rendi 
névtár adatai szerint azonban a zirci rendtagok csak 1808-ig igazgatták az 
iskolát, tanítók meg az 1790-es évekig voltak. V. ö. H o rv á th  K o n s ta n tin :
Zirc története, Veszprém, 1930, 155. 1. és S c h e m a tism u s  C o n g re g a tio n is  de 
Z ir c  S . O rd. C is t. 1942—43, 39. 1., 199—207. 1.
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egyház tanítója több jövedelmet húz, mint az illetékes anya
egyház mestere (Edericsen pl. több volt a tanító jövedelme, 
mint Nemesvitán). Általában a filiális tanítók jövedelme még 
nyomorúságosabb, mint az anyaegyházbelieké. Nem egynek 
a jövedelme még a 20 irtot sem érte el és alig tízé haladta 
meg a 100 irtot (a legjobb az urkutai tanítóé: évi 192 irt). 
Uyeníormán nem volt nagyon csábító a íilialista tanítókra a 
Ratio biztatása, hogy ha három évig kitartanak, jobb, állást 
kapnak.

A valóságban a tanítók jövedelme az összesített számot 
ritka helyen érhette el. Az egyes jövedelemrészletek gyakran 
csak papiroson voltak meg. A tanítói íöldek nem hozták meg 
a íelértékelt jövedelmet. Tördemicen pl. a harmadosztályú 
íöldek közé sorolták ezeket, mert a tanítók gyakran változtak 
és nem trágyázták rendesen íöldjeiket. A legtöbb helyen a 
többi jövedelemrészletek is csak hiányosan íolyhattak be. Csat
kán a tanító íizetése papiroson 168 írt 59 és fél kr volt, de 
megjegyzik, hogy a valóságban csak 104 frt 44 kr-t tesz ki, 
amiből a tanító nem képes állásához mérten családját eltar
tani. A párbérgabonát a maga hátán kénytelen összehordani, 
mert a hívek még szekeret sem adnak neki. A tandíj külön
böző volt és ez sem folyt be rendesen. Kapornakon panaszko
dik a tanító, hogy a fejenként egy szemeszterre járó 15 kr-t 
nem tudja behajtani és ezért megváltásképpen évi 30 frtot és 
30 szekér fát kér. Máshol is vannak panaszok, hogy a tan
díjat nem fizetik rendesen.

Ahol a tanító fizetése jobb volt, néha érdekes kikötéseket 
is tesznek a szerződésekben. A tapolcai tanító az évi 200 frt 
készpénzből köteles eltartani a segédtanítókat és a harangozó- 
kat, tehát „továbbá az oskolába járó gyermekeket harangozással 
terhelni, vagy evégett oskolában háltotni szabad nem lészen”. 
Külön kap, hogy „a gyermekek fűtéssel, söpréssel, vagy más 
egyebekkel ne terheltessenek”. Fát azonban a gyermekek köte
lesek hozni és a város a tanító tetszésére bízza, vájjon min
dennap egy-egy darabot hozzon-e minden tanuló, vagy he
gébe hat öl fát kíván-e a várostól.

A felsorolt példák bizonyítják, hogy a legtöbb tanító 
valóban alig tudott jövedelméből megélni. Nemcsak Csatkán 
panaszkodik e miatt a tanító, hanem máshol is, különösen a 
filiákban. A mezőlaki tanítóról mondja a jegyzőkönyv, hogy 
csak az isteni Gondviselés tartja. Kőröshegy filiáiba a nyo
morúságos fizetés miatt nem akad tanító. De még Kaposváron 
se tud a tanító 274 frt 6 kr fizetéséből megélni, szabad órái-
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bail tehát kénytelen asztalosmesterséget folytatni. Ilyen mel 
lékkeresetre nem egy utalást találunk. Szabóság, szövömes- 
terség s hasonló az, ami a mester megélhetését úgy-ahogy biz
tosítja. Kárán (Törökkoppány filiájában) nyáron azért nem 
tanít, mert ha nem végez mezei munkát, éhen hal. Ha a jegyző
könyvek nem is említik, feltehetjük, hogy igen sok helyen 
űzött a tanító üres óráiban valami mesterséget.

A leggyakoribb jövedelmi forrás, mely már nem is szá
mított mellékjövedelemnek, hanem rendes fizetésrésznek, a 
jegyzőség volt. Fináczy azt írja Mária Terézia koráról,21 hogy 
akkoriban az ország 2800 tanítójából legalább 2000 egyúttal 
nótárius is volt. A két hivatalt annyira egynek tartották, hogy 
az 1770—1771-i összeírásokban a két megjelölést: tanító és 
jegyző néha felváltva is használták. Már akkor is panaszok 
hangzottak el, pl. Zichy Ferenc győri püspök részéről a két 
foglalkozás összekapcsolása ellen, mert a jegyzői munka a 
tanító iskolai munkáját nagyon akadályozza. De szétválasz
tani a két foglalkozást nem lehetett, mert a tanító csak így 
tudott megélni. A helyzet a XIX. század elején sem változott. 
Hiába tiltotta a Projectum Budense is, hogy a tanítók nótá- 
riusságot vállaljanak.22 Ennek foganatja nem volt, nem is 
lehetett, ugyannyira, hogy a második Ratio is kénytelen 
volt kompromisszumot alkalmazni. Egy helyen kimondja 
ugyan, hogy a tanító legfeljebb kántor lehet,23 de később mégis 
megengedi, hogy ha a tanítónak van segédje és a falu külön 
jegyzőt nem tud tartani, a tanító vállalhatja a nótáriusságot.24

A veszprémi egyházmegyében is hajszálnyira a tere- 
ziánus kor viszonyait találjuk. Az anyaegyházak tanítóinál 
120 tanítóról kifejezetten mondják, hogy egyúttal a falu jegy
zői is. A filiákban még több, a tanítók 80—90 százaléka viselte 
ezt a tisztséget. Pedig a nótáriusság sem hozott sokat a taní
tónak. Az anyaegyházakban ugyan évi 80—40—50 frt is elő
fordul, mint jegyzői jövedelem, de Zalabéren pl. csak évi 4 
frtot kapott. A filiákban még kevesebb járt a jegyzöségért: évi 
4—8—17—32 frt Mindamellett ez is jelentett valamit a tanító 
számára s ezért hiába mondják nem is olyan ritkán a jegyző
könyvek, hogy a jegyzőség a tanítósággal összeegyeztethetet
len. Igaz, hogy az ellenkező kijelentésekre is találunk példákat.

111, m. I. köt. 239. köv. 1.
11 Fináczy, i. m. II. köt. 278. 1.
** Ratio, 10. köv. 1.
*«U. ott 184. 1.
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Mégis azoknak a plébánosoknak volt igazuk, akik a külön
választást helyeselték. Az ilyenek többen is voltak. Még ke- 
vésbbé volt képes a mester zavartalanul tanítani, ha jegyző és 
árvapénztáros is volt (Szulokon), vagy az uradalomban gaz
dasági ellenőri teendőket is végzett (Lesencetomaj).

Amint láttuk, a tanítóknak csak kis hányada végezte el a 
preparandiát. Legtöbbje tehát csak azzal a készültséggel lépett 
pályájára, melyet mint segédtanító (promagister, instructor) 
gyakorlati úton szerzett. A második Ratio elrendelte, hogy 
segédet az a tanító tartson, aki öreg, vagy más munkával van 
elfoglalva, vagy ahol sok a tanuló.25 Segédtanítókkal tehát a 
veszprémi egyházmegyében elsősorban az anyaegyházakban 
találkozunk; a filiákban mindössze Somogybán van kettő. 
Akad közöttük 30 éves (Reziben idősebb, mint a mester), de 
14—16 éves is. Átlagos életkoruk 18—20 év között mozog. 
Iskolai végzettségük csak ritkán van megadva, de ezek az ese
tek is mutatják, hogy meglehetősen tarka volt. A kaposvári
ról is megjegyzi a vizitáció, hogy „singulariter rudis“. Van 
azonban néhány teljes filozófiát végzett promagister is (Ber- 
zence, Kéthely, Kanizsa, Dióskál, Rezi, Gyulakeszi, Sümeg).

A promagister teendőit Szentgróton ezzel a lapidáris 
mondattal fejezi ki a jegyzőkönyv: „continuo pulverem scho- 
lasticam inter pueros haurire“. Részletesebb leírást találunk 
pl. Ácsán, ahol előadás előtt és után előimádkozott, a tanuló
kat templomba kísérte, előadás alatt szigorúan felügyelt a 
rendre és ha a tanító a nótáriusságban volt elfoglalva, ö gya
koroltatta a tanulókat a kijelölt anyagban. Csatáron a mise 
alatt a gyermekekkel a rózsafüzért mondta, a mise alatti éne
keket, halotti búcsúztatókat énekelte, különösen pedig a taní
tónak „in rebus oeconomicis” segített. Sok helyen a segédta
nító volt egyedül a gyermekekkel az iskolában, mint Szent- 
balázson, ahol csak 5—6 tanuló járt iskolába, s ezért a mester 
csak ritkán nézett be. A promagister itt 16 éves volt, normális 
iskolát végzett és csak ruhát kapott a mestertől, képzelhető 
tehát, hogyan tanított.

A segédtanítók fizetésüket legtöbb helyen a tanítótól 
kapták. Ismerve a tanítók jövedelmét, elgondolható, mennyi 
jutott belőle a segédeknek! Évi 50—60 frt volt a legnagyobb 
készpénzfizetés (Kaposvár, Marcali, Kéthely, Sümeg, Nagyka
nizsa), amit a promagister elért. Néhol 80 frt mellett élelmet 
és lakást kapott, vagy 24 írthoz stólarészesedést és élelmet

“ U. ott 11. 1.
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(Zalaapáti). A legtöbb helyen csak 12—20—30 frt van meg
jelölve mint a promagister jövedelme. Itt-ott ehhez még egy- 
egy pár csizma, egy fejelés, egy pár fehérnemű járt. De volt 
hely, ahol csak ruhát és élelmet kapott, pl. a gyulakeszi, filozó
fiát végzett promagister; vagy csak ruhát élelem nélkül. Kará- 
don meg egyenesen kijelentik, hogy a promagister semmit 
sem kap, mert iskolája nincs és a mester orgonálásra és taní
tásra oktatja. A jegyzőkönyvekben szereplő számadatok azon
ban sok helyen csak a vizitációkkor szerepelhettek. Alighanem 
az volt a valóság, hogy a segéd — mint egy helyen mondják 
— a tanító tetszése szerint „modo plus, modo minus” fizetés
ben részesült.

A tanításban követett módszerről hallgatnak a feljegy
zések. Valószínű azonban, nem járunk messze az igazságtól, 
ha erre a korra is alkalmazzuk Fináczy ítéletét a tereziánus 
korról, hogy a tanítás alighanem igen patriárkálisan, minden 
módszer nélkül folyt.26 Akkor a hittantanításra nagy gon
dot fordítottak, de általában csak az olvasást gyakorolták. 
Az írás már magasabb fok volt, a számolást pedig igen ritkán 
tanították. A második Ratio se kívánt sokkal többet a falusi 
iskoláktól. Ezekben á tanítás anyaga: hittan, állampolgári kö
telességek, olvasás, írás, számolás és a latin nyelv elemei, 
utóbbira azonban csak a tehetségesebb gyermekeket, főképpen 
a falusi nemesek gyermekeit kellett a mesternek oktatnia.27 
A Ratio megszerkesztése közben hosszú vita folyt a fölött, 
hogy a városi iskolákban a népiskola harmadik osztálya beke
rüljön-e a középiskolába? A Ratio azután a városi iskolák 
harmadik osztályát csakugyan átcsatolta a grammatikai isko
lához s ezt a rendelkezést a legtöbb helyen végre is hajtot
ták.28 Módszer és tanítási anyag szempontjából a veszprémi 
egyházmegyében azok az iskolák vezethettek, amelyek tanítói 
preparandiát végeztek. A nagykanizsai iskola első osztályá
ban heti 4 órában tanítottak hittant, 12 órában olvasást, 2 és 
fél órában az írás elemeit, 2 és fél órában az iskolai szabá
lyokat („regulae seholasticae”), fél órában kézírásból olvasást 
és egy órában számolást. A második osztály anyaga a követ
kező volt: heti 2 óra hittan, 2 óra bibliai történet, 6 óra írás, 
3 óra magyar és német olvasás, 2 óra latin olvasás, 1 óra kéz
írás olvasása, 2 óra helyesírás, 2 óra számolás, azonkívül 2

26 I. m. I. köt. 253. köv. 1.
27 Ratio, 9. köv. 1.
28 Komis, i. m. I. köt. 274. és 356. 1.
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óra „exercitia in diversis thematibus” és fél óra „exercitium 
velocioris scripturae”. Ezzel szemben áll, mint falusi iskola, 
a dabronyi. Ebben betűismeret, magyar olvasás, magyar szép
írás, magyar helyesírás, számolás, hittan és „regulae ingenui- 
tatis” volt a tananyag.29

A tankönyvekről szintén nem tudósítanak a jegyzőköny
vek. A második Ratio a falusi és kisvárosi iskolák számára 
előírta a katekizmust, egy alphabeticont, azután szépírási táb
lákat, a négy számtani alapműveletet, egy olvasókönyvet ter
mészettudományi, gazdasági, polgári kötelességekről szóló 
olvasmányokkal és a végén latin szemelvényekkel, de csak 
olvasási gyakorlatok céljából.30 Hogy azután a veszprémi egy
házmegyében hány gyermek kezében fordultak meg ezek a 
könyvek, arról szintén nincs feljegyzésünk. Bajosan hihető, 
hogy a falvakban minden gyermek el lett volna látva a szük
séges tankönyvekkel. Az urkutai üveggyár igazgatója ingyen 
és bőségesen látta el a gyermekeket tankönyvekkel és író
papírral, hogy ezzel is előmozdítsa az iskolalátogatást. Hogy 
a tankönyvek terén nagy hiányok lehetettek, arra a csökölyi 
eset mutat rá. Itt a plébános a hittani kérdéseket is papírra 
írta fel a gyermekeknek.31

A tanítás eredményéről csak néhány feljegyzés maradt. 
Ezek is megerősítik a Fináczy által mondottakat. Nemesvitán 
25—80 iskolásból a legtöbb példásan tudta a katekizmust, de 
csak 8 tudott jól olvasni, 10 sillabizált, 5 ismerte a betűket, egy 
„cum fructu” deklinált, egy pedig konjugált. Ősiben 27 fiúból 
8 írt, 7 olvasott, 15 sillabizált és 5 kezdő volt. Dabronyban, 
ahol 18 fiú és 16 leány járt az iskolába, (a tanulókból 3 volt 
nemes) 32 szorgalmas volt, 2 pedig hanyag. A nagykanizsai 
iskolába összesen 106 gyermek járt (ezek közül 46 volt leány), 
társadalmi osztályok szerint 3 nemes, 127 polgári és 22 plebe
jus. Az első osztály tanítási eredménye a tanító hibájáéból csak 
közepes volt, a másodiké azonban kitűnő.32 A második Ratio 
előírta, hogy falun és kisebb mezővárosokban egy tanító és

ы  Informatio de nationalibus scholis . . .  opp. Magno Canisiensis. Meg
található Veszp. püsp. lt. „Relationes de fundationibus piis fase. III. Reversa- 
les V. A. Csurgoiens. super fund, aut legatis 1815/16.“ c. csomóban. U. itt a 
dabronyi iskoláról szóló jelentés is.

,0 Ratio, 25. 1.
51A korabeli általában használt tankönyvekról és a tanítás elméleti 

módszeréről részletesen Kiss Áron ír: A magyar népiskolai tanítás törté
nete, Budapest, 1883, 232. köv. 11.

52 A kanizsai, ősi és dabronyi eredmények Yeszpr. püsp. lt. Relationes 
de fundationibus piis, fentebb idézett fasciculusban.



két osztály legyen, nagyobb mezővárosokban és kisebb váro
sokban két tanító és két osztály.33 A falvakban azonban nem 
igen van arra nyom, hogy a tanítók a tanulókat két osztályba 
választották volna szét.

A tanítás nyelvére vonatkozó tudósítások is gyérek; 
Kanizsán magyarul és németül, Kőröshegy egyik filiájában, 
Szenesen németül, a másikban magyarul és németül taní
tott a mester. Feltehető azonban, hogy általában mindenütt a 
hívek anyanyelvén folyt a tanítás.

A tanítók erkölcsi viselete és kötelességteljesítése ellen 
a vizitációs jegyzékekben nincs sok kifogás, öregségből fa
kadó unottság a tanításban, lustaság, ilyen és hasonló pana
szok hangzanak el. A szentgáli tanítót „negligentissimus, idi
óta, szabadszájú“ jelzőkkel illetik. Ez a legsúlyosabb jellem
zés. Rosszabb általános jellemzéseket olvashatunk azonban 
azokban az espereskerületi jegyzőkönyvekben, amelyek 
1821-ben, már Kurbély halála után készültek a küszöbön álló 
nemzeti zsinat pontjainak megvitatásáról. A tanítók tudatla
nok, énekelni se tudnak, tehát hogy rossz éneküket elpalástol
ják, zúgatják az orgonát. Iszákosak, mert mint jegyzőknek 
sokszor van dolguk a bírónál. Ezért a nép a legtöbb helyen 
nem is tiszteli a tanítót. A filiákban — írják a kanizsai kerület 
papjai — sok helyen maga a tanító a korcsmáros. Mit tanulhat
nak itt a gyermekek, kérdik. Követelik, hogy aki mást nem 
tud, mint cimbalmozni, ne lehessen tanító, bár most a rossz 
fizetés miatt — sajnos — csak haszontalanok, minden hájjal 
megkent paniperdák mennek a tanítói pályára, olvassuk a sú
lyos ítéletet ezekben a jegyzőkönyvekben.34

A Projectum Budense a tankötelezettségről nem adott 
határozott utasításokat, csak a tandíj behajtásáról. A szülők
nek csak annyit ír elő, hogy kötelesek gyermekeiket iskolába 
küldeni. A tankötelezettség idejéről azonban nem szólt.35 Erről 
a második Ratio sem intézkedett. A veszprémi jegyzőkönyvek
ben azonban már határozottan meg van jelölve, hogy a gyer
mekek hat évestől tizenkét éves korukig kötelesek iskolába 
járni. Mint annyi minden más, ez is csak írott malaszt maradt. 
A veszprémi egyházmegyében még az anyaegyházakban is 
szinte általános, hogy jóval kevesebb gyermek jár iskolába,

“ Ratio, 9. és 15. 1.
84 Veszp. püsp. lt. Synodus Dioecesana 1821, a kaposvári, csökölyi, 

csurgói, kanizsai, sümegi, pápai esperesi jegyzőkönyvek.
85 Fináczy, i. m. II. köt. 277. 1.
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mint amennyi a tankötelesek száma. Amellett figyelembe kell 
venni, hogy az iskolalátogatás csak a téli hónapokban volt 
rendszerint többé-kevésbbé kielégítő, tavasszal még a télen 
járó gyermekek is elmaradtak. A bakonyöszlopi plébános sze 
rint egyenesen „operám perdere“ lenne a tanítást nyáron is 
megkísérelni. De még a télen járókról sem szabad azt hin
nünk, hogy rendszeresen jártak iskolába. Ácsteszéren pl. 100 
tankötelesből télen 70—80 járt (karácsony előtti kezdettel már
ciusig), de ezek is csak egy-kétszer jöttek ketenkint. Lókuton 
100 tanköteles volt (60 fiú, 40 leány), ezekből 30 járt, de ők is 
elmaradoztak, különösen szombati napokon, amikor a tanító
nak egy krajcárt kellett volna hozniok. Igaz — mondja a plé
bános —, hogy az iskola rossz állapotban van, de ennek a nép 
az oka. Bezzeg korcsmába a gyerekeket is elviszik táncolni, 
meg inni. Több helyen említik a jegyzőkönyvek, hogy 10 éves 
koruk után mind elmaradnak a gyermekek az iskolából.

A második Ratio is csak óhaj formájában fejezi ki, hogy 
a tanítás ideje falun is egész évre terjedjen ki. Rögtön hozzá
teszi azonban; „verum hoc a paucis sane licebit expectare“. 
Szükséges is, mondja, hogy a parasztgyermek már korán 
szokjék hozzá a munkához. Ezért az iskola igazgatója szabja 
meg helyenként a tanítás idejét és a vakáció tartamát, de adja 
tndtul rendelkezését a kerületi tanfelügyelőnek is.36 A Ratio 
máskülönben is gyakran határozatlan, nem egyszer csak ajánl 
(„poterit“ stb.). így érthető, hogy a tanítás ideje a veszprémi 
egyházmegye területén is igen változatos volt. A tanítás folyt 
adventtól húsvétig (Szólád), mindenszentektől Szentgyörgyig 
(Aszófö), mindenszentektől Űrnapjáig (Paloznak), minden
szentektől a tavaszi munka megkezdéséig, de a kicsinyek 
azután is járnak (Felsöörs), november 1. és május 1. között 
(Kisgörbő), négy hónapon át (Nyirád), három hónapon át 
(Jákó és Ajkarendek), karácsony élőitől március 1-ig (Ács- 
teszér), a legjobb esetben is tehát alig 17 hétnél több ideig, 
mint Mária Terézia idejében.37

Vannak az anyaegyházakban is egészen kirívó esetek a gyermekek 
is k o la lá to g a tá s á r ó l . Barcs: 90 tankötelesből 12, Berzence (215 :40), Zákány 
(200-ból egy sem), Szülök (150-ból egy sem), Rád (71 : 4), Pacsa (200 : 20), 
Káptalanfa (112:22), Szentgál (100 : télen 20, nyáron egy sem). Annál 
inkább érdemlik meg a megemlítést azok a plébániák, amelyekben ideális, 
vagy azt megközelítő volt az állapot. Kaposvárt a 125 tankötelesből 108, 
Gamáson 87-ből 60—70, Monostorapátiban 80-ból 72, Tüskeváron 80-ból 75,

88 Ratio, 11. köv. 1.
87 Fináczy, i. m. I. köt. 288. 1.



Külsővaton 65-ből 50, Ajkarendeken 77-ből 62, de „nyáron“ egy sem, Ba- 
konyszentlászlón 75-ből 60, de itt is csak télen. Siófokon télen mind a 150 
gyermek járt, nyáron azonban itt is üresen állt az iskola. Városlődön 140 
volt az iskolában a férőhelyek száma, 150 tankötelesből pedig 120 járt isko
lába. Ezekhez hasonló állapot volt még néhány helyen. Szűcsön meg egye
nesen példátlan esettel találkozunk. Itt 100 volt a férőhely, 89 volt a tan
kötelesek száma, a vizitációkor viszont 96 gyermek volt az iskolában, tehát 
hét gyermek tanköteles koron alul, vagy felül volt. Egyetlen ilyen eset a 
filiákban is akadt: Kisszőllősön (Felsőiszkáz filiájában) az iskolás gyer
mekek száma a tankötelesekét tízzel haladta meg. Máskülönben a filiákban 
alig van iskola, melyben e tekintetben kielégítő állapot lett volna, de van 
iskola nem egy, mely még télen is üresen állt. A tanítási idő a filiákban még 
rövidebb lehetett. Csak egyszer találunk adatot arra, hogy a tanító négy 
hónapig szokott tanítani. Tucatszámra vannak filiális községek, melyekben 
nem volt iskola s itt a néha elég nagyszámú ifjúság teljesen oktatás nélkül 
maradt. (Sárhidán pl. 50 gyermek). Az ugyanis valószínűen szintén példát
lan eset volt, ami Peremartonban történt, hogy a tehetősebb filialisták a 
materbe adták gyermekeiket kosztra, hogy iskolába járhassanak.

Említettük már, hogy egyes filiális helyeken katolikus 
iskola híján a szülök protestáns iskolába járatták gyerme
keiket. Érthető, hogy a plébánosok ezt az állapotot nem jó 
szemmel nézték, mint pl. a nemesvitai plébános, akinek leány- 
egyházában, Déden volt ugyan katolikus iskola, de a csekély 
jövedelem miatt a tanítók egy évnél tovább nem maradtak 
meg és a szülők a protestáns iskolába küldték gyermekeiket. 
A plébános azonban egy ízben, amikor a protestáns tanító 
nem volt az iskolában, megjelent ott és kikérdezte a protestáns 
gyermekeket, hogy a protestáns hittanóráról kiküldik-e a kato
likus tanulókat. Kitűnt, hogy nem, amiben a plébános méltán 
lelki veszedelmet látott a katolikus gyermekekre.

összehasonlítva az elmondottakat Fináczy leírásával a 
tereziánus korról38 láthatjuk, hogy a Projectum, az 1791-es 
országgyűlési lelkesedés, s az- 1806-os Ratio ellenére is talán 
csak az iskolák és tanítók száma, meg a tanítók szakképzett
sége tekintetében fejlődött némileg a népoktatás a XVIII. szá
zadhoz viszonyítva. Egyébként maradt minden a régiben. Min
den valószínűség szerint nemcsak a veszprémi egyházmegye 
területén, hanem az ország más vidékein is. Iskolák építése 
a gyakorlat szerint a földesurak kötelessége lett volna. Ők 
adták a telket és építési anyagot. A felépítés és a karbantartás 
rendszerint a lakosság kötelessége volt. A második Ratio 
bátortalanul csak annyit mond, hogy az iskolákat a földes
urak jóindulatába kell ajánlani és kérni kell őket, hogy legye-
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nek pártfogóik.39 Ha a földesúr a fenti egyik, vagy másik ado
mányt nem adta meg, amire nem egyszer van panasz, nem 
csoda, ha a jobbágyság nem tudta és jó ürügyet találva a föl
desúr szűkmarkúságában, rendszerint nem is akarta egyma
gában felépíteni és fenntartani az iskolát. Tévedés azonban 
azt hinni, hogy csak nálunk voltak ilyen vigasztalan állapo
tok. Bajorországban а XIX. század elején szintén igen ked
vezőtlen állapotok voltak a népoktatás terén. Az iskola fenn
tartása és a tanítói fizetés itt is a községek terhe volt. A taní
tók a csekély fizetések miatt itt is mellékkeresetekre szorultak. 
Az iskolaszobák szűkek voltak, a bútorzat pedig hiányos. Még 
1821-ben is egy helyen 126 volt a tankötelesek száma és csak 
a harangozó tanította őket a saját szobájában, ha nem volt 
dolga a földjén. Bajorországban is sok a panasz az iskola- 
kerülésre. A szülök pásztorkodásra, sőt koldulásra is hasz
nálták gyermekeiket.40

A z iskolamulasztásokra természetesen nálunk is megta 
lálták az indokolást. Abból az egyöntetűségből, mellyel szinte 
mindenütt ugyanazokat az okokat sorolják fel, de különben 
is ismerve a jobbágyság akkori sanyarú helyzetét, bízvást 
mondhatjuk, hogy nem mind volt puszta ürügy. Akad a kifo
gások közt olyan is, amikor pl. a plébános jelentése szerint 
jómódú szülők puszta zsugoriságból nem akartak gyermekeik
nek könyveket venni és a tanítót fizetni, tehát inkább nem 
küldték a gyermekeket iskolába. Tagadhatatlan azonban, hogy 
komoly okok is szerepelnek a mentegetődzések között. Ilyen 
a nagy szegénység, mely mindegyre visszatér a felsorolások
ban s amely nemcsak a tandíj megfizetésére tette képtelenné 
a szülőt, hanem különösen arra, hogy télen megfelelő ruhát 
vegyen gyermekének. Hahóton az iskola fűtetlensége miatt is 
panasz van s írják, hogy a gyermekek nem tudnak fát vinni az 
iskolába. Szerepelnek gazdasági okok is: a szülök kénytelenek 
befogni gyermekeiket a libapásztorkodásba, mert a vidék he
gyes s ezért a község kénytelen lenne több pásztort fogadni, 
ezt viszont nem bírja anyagilag. Azután a szülök rászorulnak 
gyermekeik keresetére is. Az iskolamulasztás okait egész rend
szerbe foglalva sorolja elő az oszlopi plébános. A szülök kép 
télének fizetni a tanítót és gyermekeiket ruházni. Azt mond
ják, ők sem jártak iskolába, nem kell tehát a gyerekeknek sem **

** Ratio, 184. 1.
40Géczy M. Immaculata: A Miasszonyunkról nevezett szegény iskola 

nővérek rendjének története és nevelési rendszere, Szeged, 1941, 6. 1.
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járniok. Ez a szülök felfogása, de a plébános szerint a föok az, 
hogy a gyermekek nyáron elfelejtik, amit télen tanultak, a ta
nulást tehát minden ősszel újra kell kezdeniök s így a szülök 
azt hiszik, hogy úgyis hiába minden. Pedig — mondja a plébá
nos —, ha csak két évig járnának rendszeresen, minden gyer
mek megtanulna írni-olvasni. Az iskolamulasztás egyik gyakori 
és kétségtelenül súlyos oka az is, amire a gelsei plébános írni 
tatott rá, hogy a hatóságok a tanügyre vonatkozó felsőbb ren - 
delkezéseket nem hajtják végre és megtartásukat nem szorgal
mazzák.

Említettük, hogy Kurbély már a vizitáció bejelentésekor 
biztosította a királyt, hogy a tanügyre különös gondja lesz. 
A vizitáció során talált hiányokat nem is hagyta szó nélkül. 
Ha arra jött rá, hogy a plébános részéről van a hiba, ezt a 
tényt a jegyzőkönyvben, melyben különben ritkán fordul elő 
személyi megrovás, megörökítette (pl. Káptalantóti íiliáinál). 
Elismeri a gyékényesi plébános érdemeit az iskolaügy körül, 
de — fűzi hozzá — ameddig el nem éri, hogy minden gyer
mek iskolába jár, „nihil se in re scholari fecisse arbitretur“. 
Szinte kivétel nélkül ott találjuk a jegyzőkönyvekben a figyel
meztetést, hogy a plébánosok szükség esetén karhatalom 
igénybevételével is szorítsák a szülőket gyermekeik iskolába 
küldésére. Csalogassák a gyermekeket jutalmazással is az 
iskolába. Az oszlopi plébános rezignált kijelentését, hogy a 
nyári tanítás megvalósítása kilátástalan, indulatosan áthúzza 
a jegyzőkönyvben. A plébánosoknak szinte a szájába rágja az 
érveket, melyekkel elérhetik az iskolábajárás fellendülését. 
Kössék a plébánosok a szülök lelkére, hogy isteni és emberi 
törvény kötelezi őket gyermekeik taníttatására. Kívánja ezt 
a gyermekek java, de a szülőkre is vigasz és segítség, ha gyer
meke tanult lesz. Gyakran hangoztatja а bonum publicumot, 
mely az alattvalók műveltségétől is függ. Ilyenfajta érvek
ben fáradhatatlan a püspök.

Kurbélyt bizonyára elégtétellel töltötte el az a tapasz
talata, hogy az egyházi patronátusú iskolák általában jó álla
potban voltak. Összesen 62 pélbániának volt egyházi patro- 
nátusa, ezeknek kb. a fele tartozott a veszprémi püspök és 
káptalan kegyurasága alá. Ezekből Kurbély mindössze három 
anyaegyházi és kilenc filiálisi iskolaépületnél talált komoly 
kifogásokat. Elenyésző szám volt ez a többi mellett.

Az iskolalátogatás előmozdítására is sokat tettek az egy
háziak. Bajzáth püspöknek több helyen voltak alapítványai, 
ősiben ő és Lekovits János kanonok akkora alapítványt teí-

27Regnum .
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tek, hogy kamataiból évi 58 írt jutott a mester fizetésének ja
vítására. Bajzáth városlődi alapítványából évi 13 frt szegény 
gyermekek ingyen taníttatását tette lehetővé. Kapolcson a 
tanító Kiss nagyprépost alapítványából 50 frtot kapott sze
gény gyermekek ingyenes taníttatására. Az eredmény — sze
gezi le a jegyzőkönyv — meg is látszik: a gyermekek szor
galmasan járnak iskolába. Kurbély kanonokjai is szép alapít
ványokat tettek iskolai célokra. Kopácsy József veszprémi szü
lőházát adta iskola céljaira és az iskola fenntartására nagy 
alapítványt tett. Ugyanennek az iskolának Külley János ka
nokok 2000 frtot, a paloznakinak pedig 5000 frtot adott. 
Balassa kanonok ezt az alapítványt 100 írttal növelte. Koloss- 
váry Sándor kanonok alapítványai a mesterek segélyezésére 
13.400 frtot tettek ki. Kurbély első nagyprépostja, Zsolnay 
Dávid fejedelmi alapítványa a veszprémi Davidicum, erre a 
többi kanonok is nagy összeget hagyományozott.41 A tihanyi 
apátság évente 15—20 katekizmust, bibliát és olvasókönyvet 
adott ingyen a tanulóknak.

Az egyszerű plébánosok sem maradtak azonban el a 
nagyjavadalmasok mögött. Pápakovácsiban a vizitáció előtti 
plébános tett 200 frt alapítványt két szegény gyermek ingye
nes tanítására. Világiak ilyen célú alapítványairól is tudósí
tanak a jegyzőkönyvek. Medgyesi Somogyi János alkancellár 
alapítványából a bakonyjákói tanító 40 frtot kapott. Ezért 
kötelessége volt a szegény gyermekeket ingyen tanítani és 
velük az alapító lelkiüdvéért hetenkint öt Miatyánkot elmon
dani a templomban.

Elégtétellel vehette tudomásul Kurbély azt is, hogy a 
falusi lelkipásztorok általában nagy megértéssel viseltetnek 
a tanügy iránt és tőlük telhetőén iparkodnak segíteni. Az osz- 
lopi plébános szerint „apud omnes cultas nationes inauditum 
quid”, hogy ne legyen valahol külön tanterem. A nagy vizifcá- 
ciót megelőző főesperesi látogatáskor (1813) jelentette Lekovits 
János főesperes, hogy Pátzai Ferenc nagyberényi plébános az 
iskola építése alatt a plébánián adott helyet az iskolának, ne
hogy a tanítás hosszú ideig szüneteljen, sőt maga is tanította

41 A kanonokok alapítványairól részben a jegyzőkönyvek tudósítanak. 
L. továbbá Meszlényi A.: Gr. Zichy Domonkos veszprémi püspök egyház
látogatása 1845—1846-ban (A veszprémi egyházmegye múltjából, 7. sz.), 
Veszprém, 1941, 131. 1. és Strauss Antal kanonok kéziratos munkáját a vesz
prémi kanonokokról, melyet Pfeiffer János barátom szívességéből használ
hattam.
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a gyermekeket.42 A szentbékállai plébános arra akarta rávenni 
a szülőket, hogy vasárnap mise előtt legalább egy órára küld
jék a gyermekeket iskolába. A gamási plébános 1000 frt tökét 
hozott össze a tanító fizetésére és az iskola ellátására. A deval
váció miatt azonban a töke kamatai még a tanító fizetését sem 
hozták meg. A legérdekesebb azonban Szalay István zalabéri 
plébános javaslata: Kösse az állam a házasság megengedését 
az írni-olvasni tudáshoz. Szalay öt évig volt a pozsonyi gene
rális szeminárium növendéke. Ebből egyszeriben megértjük 
ezt az aufklärista ízű, de a tanügy iránti őszinte lelkesedést 
mindenesetre szépen dokumentáló indítványt.

Kurbély plébánosai buzgóságát a tanügy terén azzal ho
norálta, hogy a királyhoz küldött jelentésében azokat, akik 
kitűntek, külön kiemelte. Somogybán a szegénygondozásban 
mutatott buzgóságuk mellett az iskolázás terén is érdemeket 
szereztek Waldstein Ferenc attalai esperes, Koller Ignác 
nágocsi esperes, Tömör János marcali esperes, Cziffray Imre 
expaulinus gamási plébános. Veszprém megyében különösen 
sok plébános részesült ebben a kitüntető megemlítésben: Ko
vács Antal t. kanonok, palotai plébános, Schnupfhagen 
György somlóvásárhelyi, Nyesd János peremartoni esperes
plébánosok, Веке Kristóf foki, Séf fér József hajmáskéri, 
Csobrántz Ferenc ősi, Vlasits Antal felsöiszkázi, Odor Ferenc 
vaszari és Materényi Gábor csóti plébánosok.43

A Kurbély halála után megtartott zsinatelökészítö, espe
reskerületi jegyzőkönyvek is sok indítványt tartalmaznak a 
tanügy dolgában. Ezekből az indítványokból is kitetszik a 
veszprémi papság komoly megértése a közműveltség iránt. 
A panaszok, a hiányok miatt még igen élénkek, de a papság 
nemcsak panaszkodik, hanem mindig megadja a segítés mód
ját is. Egyértelmű a kívánságuk, hogy a tanító ne legyen 
jegyző is, mert a keszthelyi kerület papsága szerint a nép nem 
bocsájtja el a tanítót, akármilyen rosszul tanít is, ha mint 
jegyző beválik. A pápai kerület papsága még a kántorság ősz- 
szekötését a tanítósággal sem tartja kívánatosnak. Ugyanők, 
de a veszprémi és cseszneki kerület papjai is sürgetik a pre- 
parandiák felállítását. A kaposvári kerület azt kívánja, hogy 
minden esperesi kerületből legalább egy tanítót képezzenek ki

42 Veszp. püsp. lt. Acte Visitationis Parochiarum 1813—1832, Lekovits 
jelentése szám nélkül.

45 U. ott No. 233, 240, 251. A Zala megyéről szóló jelentésben előso
rolta általában a kiváló papokat, de a tanügyben buzgólkodók nincsenek 
külön kiemelve.
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a preparandiában, aki azután a többit tanítsa. A sümegi kerü
let papsága minden egyházmegyei szeminárium mellé kíván 
egy preparandiát. Egységes az egész egyházmegye papságé
nak követelése, hogy a tanítóknak adjanak megfelelő fizetést; 
a kanizsai papok szerint erre külön fundust kellene létrehozni. 
Van kerület, melynek papsága a tanítói nyugdíj bevezetését 
indítványozza. A karádi kerület a kiváló tanítók számára ju
talmakat javasol, sőt az iskolalátogatás fokozására a szülők 
jutalmazását is jónak találná. A cseszneki kerület papjai ké
rik, hogy a szegény tanulókat mindenütt ingyen lássák el 
könyvekkel. A devecseri esperesi kerület papsága szükséges
nek tartana évenként két szülői konferenciát, melyeken a szü
lőket kellene kioktatni a tanügy fontosságáról.44

Bár a jegyzőkönyvekben a panaszok még igen komolyak 
(fentebb hallottuk a tanítóság súlyos kritikáját), mégis ta
gadhatatlan, hogy Kurbély vizitációjának néhány éven belül 
már számbavehetö javulás volt a következménye. Horváth Já
nos kanonok, següsdi föesperes Kurbély parancsára 1820 nya
rán végiglátogatta főesperességét. Jelentette, hogy Kéthelyen 
65 gyermek volt az iskolában, akik jól tudtak írni, olvasni 
és számolni. Buzsákon 100 gyermekre méretezett iskola épült. 
Hárságyon az iskola üres volt, ezért a főesperes megrótta a 
népet, mire ígéretet kapott, hogy ezentúl a szülök gyermekei
ket elküldik az iskolába. Tarany filiájában, Háromfán szor
galmasan jártak a gyermekek iskolába. Nagyatádon 85 tanulót 
talált az iskolában. Az épület itt ugyan rossz, de a nép haj
landó újat emelni, ha a kegyúr is támogatja. Horváth végig
veszi főesperessége minden községét és mindenütt szóvá teszi 
a hiányokat, de az örvendetes dolgokat is.45

Tőle erednek azok a betoldások is, melyek az esperes
kerületi jegyzőkönyvekből készült és a nemzeti zsinatra egy
házmegyei javaslatként felküldött elaboratumban találhatók. 
Ezekben elmóndja, hogy Kurbély vizitációjakor Somogybán 
még majdnem minden iskola üresen állt, amikor azonban ö 
három év múltán végiglátogatta a főesperességét, már nem
csak az anyaegyházakban, hanem sok filiában is szépen be
népesedett iskolákat talált. A nemzeti zsinat számára javas
latot is tesz: A 6—10 éves gyermekek télen-nyáron kötelesek

44 Veszp. püsp. lt. Synodus Dioecesana 1821. Ebben a kerületi jegyző
könyvek.

45 Vcszp. püsp. It. Acta Visit. Parochiar. 1813—1832, Horváth jelen
tése 1820 aug. 12-ről (szám nélkül).
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iskolába járni, azután 12 éves korukig legalább télen, végül 
12—15 év között vasár- és ünnepnapokon a katekézisen vegye
nek részt. Követelje a zsinat, hogy a leányok az iskola elvég
zése előtt ne mehessenek szolgálni, inasból pedig ne lehessen 
addig segéd. A plébános a házasság előtt a pároktól kívánjon 
bizonyítékot, hogy tudják a hittant. Bajor példára el kellene 
rendelni, hogy akik hétköznap nem járnak iskolába, legalább 
vasárnap legyenek kötelesek ismétlőbe járni.46

Kurbély egyik utóda, Zichy Domonkos három évtized
del később egyházmegyéjének öt veszprémvármegyei esperesi 
kerületét vizitálta. Érdemes ennek a látogatásnak főbb ered
ményeit Kurbély vizitációjával összevetni. Hiányok még akkor 
is voltak bőven. Vagy két tucat községben igen rossz volt az 
iskolaépület, hiányos volt a felszerelés is néhány iskolában, 
nem volt elegendő számú pad és könyv. Az iskolalátogatás 
kérdésében is felbukkannak a régi panaszok, a mentegető okok 
is a régiek. De talált a vizitáció igen sok örvendetes jelenséget 
is. Az öt esperesi kerületben nem kevesebb, mint 27 iskola
épületről mondják el, hogy igen jó, sőt öt iskola „csinos, tágas, 
világos“ dicsérő jelzőt kap. Iskola már csak 10 filiálisban nin
csen. A tanítók már csak néhol jegyzők, fizetésük átlagosan 
már 150—200 frt. A tanítóság felének már van tanítói és kán
tori oklevele, egynegyede pedig legalább 4—5 latin iskolát vég
zett. Csak egynegyede rendelkezett csupán elemi iskolai vég
zettséggel. Részletesebbek a beszámolók a tanítás anyagáról 
is. Pápateszéren kezdöfokon az abc-t tanulják, majd az írást, 
ezután következik kézírások olvasása, számvetés, természet- 
tudományi ismeretek elsajátítása és Magyarország földrajza, 
a helyesírás gyakorlása. Természetesen ó- és újszövetségi bib
lia és katekizmus szintén beletartozik az iskolai anyagba. 
A hittanórákon imádságokat tanulnak, hit, remény, szeretet és 
a szentségeket. Mindennap misére járnak a tanulók, templomba 
menet és jövet énekszóval, párosával vonulnak. Körmeneteken 
és temetéseken is párosával és énekszóval vesznek részt. 
Vasárnap nemcsak meghallgatják a prédikációt, hanem fel is 
mondják, délután pedig a keresztény tanításon vesznek részt. 
Bakonykoppányban a tanítás anyagában világföldrajz, ma
gyar és egyetemes történet is szerepel. Egyszóval nagy a hala
dás módszerében és anyagában egyaránt. A tanítás mindenütt 
egységesen, november 1-én kezdődik s bár csak ritka az iskola,

46 Yeszp. püsp. It. Projects Dioec. Wespr. ad puncta Synodi Nationalis
18.  1.



melyben az előírt időpontig, augusztus 1-ig tart, a legtöbb 
iskolában mégis legalább Szent György napjáig járnak a 
tanulók.47

A Mária Terézia halálától Kurbély püspök székfogla
lásáig terjedő három évtized a népoktatás szempontjából a 
veszprémi egyházmegye területén a mozdulatlanság vigaszta
lan korszaka. Kurbély egy évtizedes püspöksége alatt (1809— 
1821) a tanügyet kiemelte a tespedés állapotából. A három 
évtized múltán észlelt örvendetes javulásban ott lüktet a rég 
elporladt püspök hajthatatlan erélye és papjainak a magyar 
közműveltség iránt lángoló buzgalma is.
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47 Meszlényi, i. m. 132. köv. 1.



Horváth Konstantin:

Hogyan szerezte meg Henrichau a 
zirci apátságot?

Amikor Héderváry János skopiai püspök lemondott a 
ciszterci rend javára zirci apátságáról 1659-ben, és I. Lipót 
király Ujfalussy Márton magyar származású lilienfeldi cisz
terci szerzetest 1660-ban zirci apátnak kinevezte, a ciszterci 
rend viszanyerte ugyan az apátság birtokát, de az apátság 
utódlásáról nem volt szó a kinevező okiratban. Mikor azután 
1678-ban Márton apátot török portyázók meggyilkolták, zirci 
fogadalmas még nem lévén, a zirci apátság betöltése komoly 
kérdés elé állította Lilienfeldet, Ujfalussy első otthonát.1 Jogi
lag a király nem nevezett ki senkit apáttá; a zirci apátság 
ekkor csak gondot és kiadást jelentett; birtokainak legnagyobb 
része a török hódoltság területén és amihez hozzá lehetett 
férni, az is a rá igényt tartó világi urak kezén volt. Csaknem 
20 év múlt el, mikor Braun Zsigmond lilienfeldi apát 1697 
szeptember 25-én Lipót adománylevelével a zirci apátság 
birtokosa lett; az ö kinevező okiratában azonban már így ren
delkezik a király a zirci apátság jövendő betöltéséről: ita 
tarnen, ut idem Sigismundus abbas Campililiorum et con- 
sequenter praefatus sacer ordo Cisterciensis, in casu reális 
eiusdem abbatiae de Sircz vacantiae, semper aptam et idoneam 
e medio ordinis sui personam pro abbate nobis praesentare 
debeat et teneatur?

Arról az adománylevél nem beszél, hogy a lilienfeldi apát 
önmagát praesentálhatja zirci apátnak, miután a lilienfeldi 
apátságra már kinevezték. Talán már ekkor felmerült ez a gon
dolat, de írásba még nem foglalták. Viszont ha más személyt 
terjeszt fel kinevezés végett, hogyan tud megindulni a magyar 
zirci apátság feltámasztása, a sok építkezés, hacsak nem lilien
feldi segítséggel, pénzzel? És ebben az esetben milyen lesz és 
milyennek kell lennie az anyaapátság és a leányapátság apát
jai egymáshoz való viszonyának? Mennyire köteles az anya
apátság támogatni a leányapátságot és mennyire, hogyan 
köteles a leányapátság visszatéríteni a reá áldozott vagyont?

1 Horváth Konstantin, Zirc története, Veszprém, 1930. 119. 1.
* Zirci Apátsági Levéltár =  ZL C 85 b.
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A ciszterci életnek Magyarországon való új megindítása min
denkit lelkesített, de mikor a gyakorlati kérdés megoldása 
került szóba, mikor a távolság, a felszabadító háborúkkal járó 
zavaró körülmények a gazdálkodásban annyira érezhetővé vál
tak, és különösen mikor Lilienfeldnek olyan apátja van, akinek 
építkezésekre és monostorának fejlesztésére minél több pénzre 
volt szüksége, akkor mindenki, de a lilienfeldi apát is meghát
rált. ő  Lilienfeld nyugati szárnyát kiépítette, tervbe vette a 
könyvtár beboltozását, kifestését, művészi szekrények készí
tését, a templomtorony kicserélését, művészeket foglalkozta
tott.® Mi volt ehhez képest az a néhány száz forint, amit Sólyból 
1699-ben,3 4 vagy a pápai gazdaságból remélhetett nagy tervei
nek végrehajtásához. Leggyakrabban Bécsben élt; világiakkal 
töltötte be a gazdaságilag fontos állásokat. És még két éve sem 
nevezték ki zirci apátnak, máris a zirci apátság eladásából 
remélte, hogy terveihez megfelelő pénzhez jut.

Zsigmond apát adománylevelében ha nincsen is kifejezet
ten megírva a király óhaja, hogy Zirc minél előbb építtessék 
fel, azonban név szerint fel van említve benne Ujfalussy Már
ton adományleveléböl folyó kötelessége: minden kétértelműség 
kizárásával az adomány azért történik: ea tarnen lege et con- 
dilione, ut dum facultas affulserit vei idemmet modernus dona- 
tarius aut successores ipsius in futurum sive in dictae abbatiae 
primaevo loco, ubi ecclesia et coenobium exstructum fuerat, 
sive alio quopiano pro temporis illius commodiori ratione juxta 
intentionem fundatorum ejusdem abbatiae in quantum fieri 
poterit, in administratione divini officii et sacrovum satisfacere 
non omittat aut negligat.5 Kétségtelen, hogy Zsigmond apátnak

3 Sebastian Brunner, Ein Cisterzienserbuch, Wien, Woerl, 1881, 
1811 1.

4 Truffin Jeromos „administrator“ 1699 aug. 10-én az elpusztult 
Sóly falu visszatért lakóival szerződést köt. Eszerint: 1) a falu fizet 
együttesen 100 frt-ot újév napján; de ezen kívül sem tizedet, sem kilen
cedet, sem censust nem fizet; 2) a malom felépítéséhez az uraság adja 
a vasat, malomkövet és a kőművesek munkáját; a kézimunkát, a gát 
rendbehozásával együtt a falu végzi; 3) a most megvett két malomkő 
elkopása után egyiket mindig az uraság, a másikat a falu szerzi be; 4) 
az olaszfalusi réten a köveskútnak nevezett rész lesz Sóly rétje, mint 
volt valaha; 5) a remélhető, de most zálogban levő három házhelyért az 
uraság kap évenként 110 frt-ot; 6) az olaszfalusi, zirci vagy akii mak- 
koltatás a magmarhán kívül úgy van megengedve, hogy „az öreg sörtés 
marhátul tíz-tíz pénzt, .az aprótul öt-öt pénzt tartoznak fizetni“ ; 7) a 
házépítéshez a faizás meg van engedve. ZL C 88.

5 ZL C 85 b.



425

dicsőségére szolgált volna, ha az ö apátsága szólítja életre 
Zircet; különösen mióta a ciszterci nagykáptalant'ól megkapta 
hivatalosan is a lilienfeldi apát azt a feladatot, hogy a magyar 
volt ciszterci apátságok ügyét mozdítsa elő. Viszont az az apát
ság, mely anyagilag, szellemileg és a rendtagok számát tekintve 
még nagyobb biztonsággal vállalhatja az eshetőségeket ilymesz- 
sze és nehéz munka sikeréért, az az ezidöben legszebben 
virágzó sziléziai Henrichau volt. Apátja Kaiért Henrik nem
csak a monostor belső életét, szerzetesszellemét tudta fejleszteni 
és nagyra emelni, hanem eleget tudott tenni a barokkor-kívánta 
művészi, tudományos, pompázó és gazdasági követelmények
nek is, anélkül, hogy monostora szelleme romlott volna. 
A dijon-i egyetemes káptalan 1683-ban gyönyörű munkája 
elismeréséül infulával tüntette ki, Auersberg Ferdinánd herceg 
pedig 1694-ben aranykereszttel méltányolta tevékenységét.6

Egyéni és rendi érdek találkozott abban, hogy a lilienfeldi 
apátságtól megvegye a henrichaui apátság Zircet, ha a Zsig- 
mond apát cessátiójáért kívánt összegben a két apátság meg 
tud egyezni. Henrik apát, aki már 18 éve állott apátsága élén, 
Wabrzig Ábrahám személyében7 nagyon alkalmas személyt 
talált arra, hogy teljhatalmú megbízottja legyen a tárgyalások 
alatt Bécsben. Kétszer volt perjel otthon az anyamonostorban, 
körültekintő, jogi és anyagi ügyekben egyformán jártas, apát
jának bizalmasa, aki rendtársainak szeretetét és tiszteletét is 
egészen bírta. A lilienfeldi apát a tárgyalásokkal Prister Alfonz 
rendtagot bízta meg, aki azonban mindvégig inkább a háttér
ben segítette az ügy elöbbrejutását, hiszen apátja még olyan 
fiatal, hogy személyesen intéz mindent, még a tárgyalást is. 
Mindkét fél szívesen tárgyalt, mert szándékuk teljesen meg
egyezett, de az eladás összege majdnem holtpontra juttatta 
a tárgyalást. Lilienfeld 32.000 frt.-nál alacsonyabb megállapo
dásról hallani sem akar; Henrichau dönteni csak úgy akart, 
ha P. Ábrahám személyesen megnézi az alig egy éve megkez
dett magyar gazdálkodást és beszámol otthon egyéb tapaszta
latairól is. Ezért P. Ábrahám 1699 szeptemberében, mikor a 
vétel ügyében először járt Bécsben, e hó 27-én eljött Győrbe, 
onnan 28-án Pápára, 29-én pedig Budára, ahol nyolc napot 
töltött. Október 8—11-ét ismét Pápán és Győrött töltötte, hogy 
onnan Bécsbe távozzék. Nov. 12-töl 26-ig történtek a fontos 
tanácskozások a zirci apátság feltámasztása ügyében. Wabrzig

6 Zirc története 125. 1.
7 Az ügyről szóló levelezés ZL Zirce vonatkozó iratok 605—660.1.
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Ábrahámot az itt tartózkodás alatt szerzett tapasztalatok 
a zirci apátság megvételének legbuzgóbb apostolává, de egyút
tal a legreálisabb gondolatok felvetőjévé is tették.8 Érvelése 
annak bizonyítására, hogy Zirc 80.000 frt.-nál többet ér, meg
győző volt.

Zirc negyven évvel ezelőtt, amikor még az egész terület török 
járom alatt volt (1659) 8000 forintért került Lilienfeld kezére a Thuryak 
birtokából; azóta sok megváltozott Zirc javára.

A török uralom alatt semmi, vagy alig valami jövedelemre tehetett 
szert a birtokos, mert lehetetlen volt bármit is behajtani; tehát meg kel 
lett elégedni azzal, amit a jobbágyok önként adtak. Ma már nem ez a 
helyzet. Koppány maga, melyet most vettek vissza 200 írt-ért (Ujfalusy 
Márton 200 frt-ért adta bérbe a Vratarits családnak), 1659-ben még vilá
giak kezén volt; tehát ezzel is növekedett az apátság értéke. Ehhez kell 
még számítani mindazt, amit közben a törökök adóként behajtottak és 
ami valóban az apátságot illette volna meg, valamint Lilienfeld kiadását 
ebben az utolsó 40 esztendőben, hogy Zircet birtokként megtarthassa, 
amivel szintén növekedett értékben az apátság.

1659 óta vettek Pápán házat is (1682-ben az Űj-utcában 60 frt-ért, 
egy pár karmazsin csizmáért és 2 köböl búzáért) és Badacsonyban szőlőt 
(1681-ben Tóthy Lengyel János szigligeti kapitánytól 1 holdat). A mos
tani jövedelem pedig 1699-ben megközelíti a 900 frt-ot. Mert a szőlő 
1698-ban jövedelmezett 270 frt-ot; termett u. i. 45 akó bor, akóját 7 frt-tal 
kell számítani; Sólyban az adó 100 frt, Polányban 68 gabona-kereszt és 
80 frt, Berénden 12 kereszt, Tevelen 36 kereszt, Ivánczházán 3 dámvad 
és 3 frt, Koppányban 172 kereszt és 8 frt, Olaszfaluban 26 frt. Négy köz
ségben a legeltetésért járt 250 frt. Mindezt egybevéve 737 fr t  és 228 
kereszt a jövedelem; ez utóbbit pénzre átszámítva: 220 kereszt (egyben- 
egyben 17 kéve van) ad 138 mérő búzát; mivel egy mérő egy frt-ot ért, 
tehát a keresztek értéke 138 frt. A birtokok jövedelme így 875 frt.

Nem szabad azt sem elfeledni, hogy mihelyt megnövekszik a job
bágyok száma, emelkedik a földművelés és állattenyésztés is, s az erdő
ből nagy jövedelmet lehet remélni, ami addig nem volt a jövedelembe 
beszámítható.

Hogy összehasonlítást is tegyen Henrichaunak már meg
lévő birtokai és a megvásárolandó zirci apátság között, azt 
állítja, hogy a tíz visszavett község (Zirc, Olaszfalu, Kovács- 
berénd, Polány, Venyim, Előszállás, Karácsonyszállás, Kop
pány, Tevel) többet ér, mintha a sziléziai Neuhoff, Reimen, 
Ratsch, Wilwitz, Zinckwitz, Muschwitz, Zesselwitz, Bertzdorf, 
Peterwitz, Doberzau, Buchwald és Neuchofferwald válnának 
elhagyott községekké (persze a majorokat nem számítva).

8 Okt. 8-án volt Polányban, mely ekkor legnagyobb részt protes
táns falu; ott a protestáns lelkésznél lakott. Budán a fürdőt is hasz
nálta. (Elszámolásában: Pro balneo Budáé duarum dierum 18, okt. 10-én 
Pápán a konyhának hagyott 19 gr-t fürdésért és ruhamosásért, Pictori pro 
effigie Regis et Reginae. . .  13 frt 16.)
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Többre értékeli a birtokokat Zircen egybevéve, mint két gim- 
melnitzi uradalmat, vagy a két kunerni, vagy sitendorfi ura
dalmukat, pedig ezek között egyet 30!000 forintért vettek meg, 
úgy, ahogy most áll.

Azt nagyon jól látta P. Abrahám, hogy ezen kívül még 
szükség lenne vagy 4000 frt.-ra, hogy a kiküldendö jószág- 
kezelő páter és vele még másik kettő tudjon élni, a falut lassan 
fel tudják építeni, a monostort romjaiból feltámasztani, a laká
sokat alattvalóiknak felépíteni, állatokat venni; ebből az összeg
ből kellene a hivatalos kiadásokat is fedezni, melyek kapcso
latban vannak az adásvétellel, a királyi megerősítéssel stb.u 
Kaiért Henrik henrichaui apát tudta, hogy a lilienfeldiektöl 
kért összegen kívül még lesz monostorának kiadása. A Ma
gyarországot megjárt Wabrzig Abrahám sokféle kételyt el 
tudott oszlatni. Ha 4000 frt.-ot nem is tudott ígérni az apát az 
ott meginduló és felépítendő élet biztosítására. 3000 frt.-ot maga 
is szükségesnek ítélt. Különösnek tűnt fel, hogy a lilienfeldiek 
ily jövedelmet tudnak most kimutatni és mégsem tudták a zirci 
birtokok jövedelméből a jószágkormányzó páter eltartását és 
a szükséges dolgok fenntartását fedezni. Igaz, hogy csak az 
1698-as évben kezdett valami módon lendületet venni a lilien- 
feldi gazdálkodás és nem is nagyon sikerült ez a gazdasági év, 
de már a következő években remélni lehetett az önellátást.

Sokkal nehezebb volt a közjogi, már ekkor érzett bonyo
dalom. A megveendő zirci birtokokon a járandóság és a szol
gáltatások jogi elbírálása és értékelése épúgy nem kerülte el 
Henrik apát figyelmét, mint a magyarországi kevert vallás
kérdés. Sajátságos, hogy a szerződéstervezetbe ezt Lilienfeld 
nem vétette be, holott éppen a Magyarországot járt P. Ábra
hám felvilágosító szavai után méltán aggasztotta az esetleges 
jövendő birtokost. Mind az eladó, mind a venni szándékozó 
apátság közös alapja a Miksa-féle 1575-ben megírt adomány 
levél. volt. Mivel az ebben felsorolt, a zirci apátsághoz tartozó 
birtokok között még voltak olyanok, melyek nem voltak még 
a lilienfeldiek kezén, ez is méltán aggodalmat kelthetett Hen- 
richau apátjában: visszakerülnek-e azok a birtokok (pl. Pen- 
tele, Ságh, Usai, Ivánczháza)? Szerzetes szempontból is, meg 
jövedelem szempontjából is a halastavak hiánya, valamint az a 
körülmény, hogy eddig mindenki, aki magának kis házat épí
tett, az eddigi szokásra hivatkozva, engedély nélkül vágott az 
erdőben annyi fát, amennyire csak szüksége volt és nem kér- *

* ZL Zircre vonatkozó iratok, 608—610. 1.
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dezte senkitől, hogy mennyibe kerül, nem lesz-e az apátság 
remélhető jövedelmének akadálya?

P. Abrahám tudott*mindenre megnyugtató feleletet adni.
Ebben megnyugodva, Henrik apát másodszor is elküldi 

megbízottját Bécsbe. P. Ábrahám szívesen ment. Csak azt kérte, 
hogy ha most másodszor vissza kell térnie Bécsbe, választhas
son magának egy kísérőt a három testvér: Peschel Adolf, 
Sebastian Vilmos és Elsner Kandid közül; a másik kiválasztott 
majd akkor kísérje el a henrichaui apátot, amikor az először 
jön meglátogatni új apátságát. Hat évre ö maga vállalkozott 
arra, hogy vezeti a megveendő apátság ügyeit, azzal a remény
nyel, hogy utána minden halasztás nélkül visszatérhet anya- 
apátságába. A vágyakozás nagyon közelinek mutatta tervei 
megvalósítását.10

Apátjának ajánlólevelével és a lilienfeldiek 80.000 frt 
vételárat felajánló megbizatásával 1699 december 1-én meg is 
indult azzal a biztos reménnyel, hogy az adásvételi szerződést 
hamarosan nyélbe tudja ütni. Minden símán ment; igaz, hogy 
dec. 7-ig még 1000 frt.-ot kellett ráígérnie a vételárra, de ugyan
akkor a szerződés vázlatos szövegét és Ujfalussy Márton zirci 
s Braun Zsigmond lilienfeldi apátnak zirci apáttá való lcine- 
vezöokmányát elküldi a szerződés végleges megszövegezése, 
aláírása és pecsételése végett és kifejezi határozott reményét, 
hogy karácsony előestéjén már újra Henrichauban fog 
ebédelni.

De Kaiért Henrik henrichaui apát válasza késik. P. Ábra
hám minden sürgetése ellenére is. Az apátnak óvatossága és 
előrelátása sokkal nagyobb volt, semhogy ily nagy összeget 
és monostorának fejlődését kockára tette volna. Nagyon is jól 
tudta, hogy negyven évvel ezelőtt azért sikerült Ujfalussy Már
tont zirci apátnak kineveztetnie a lilienfeldi apátságnak, mert 
az magyar volt. Ez föltétele volt a magyar apátság birtokba
vételének. Milyen lesz Henri chau és Zirc viszonya, ha Zirc 
felépül és megerősödik? Hogyan viszonylik jogilag a hen
richaui apát és a zirci apát egymáshoz, a két ország jogát 
tekintve, mikor a vétel csak úgy észszerű, ha e két személy min
denkor egy és ugyanaz? Miképpen tudja visszaszerezni, vagy 
van-e joga majd visszaszerezni azt az összeget magyar apát-

10 Ügy vélte, hogy hosszú és nehéz útra indul, ezért kérte apátját, 
hogy unokanővérét, aki vendéglős volt Henrichauban, jó indulattal 
segítse; sógorát alkalmazza tanítónak valahol; unokaöccsét pedig, aki 
tanuló volt Neisse-ben, segítse néha, hogy majdan, ha iskoláit elvégezte, 
felvételre jelentkezhessen Henrichauban.
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ságábol a henrichaui javára, mellyel most a magyart vissza
váltja és felépíti a henrichaui apátság pénztára terhére? Zirc 
és Henrichau viszonya egy század múlva éppen eme kérdések 
miatt — elmérgesítve még a nemzetiségi kérdés keserűségével 
-— romlik meg és lesz oly feszültté, hogy a törés, a szakítás 
elkerülhetetlen. Szinte prófétai látást kell tulajdonítani ennek 
a jövőbelátó apátnak, aki végül is nyiltan kifejezte aggodalmát 
magának a lilienfeldi apátnak is.

Ezt annál szükségesebb volt megtenni, mert a lilienfeldi 
apátot is az eladásban nagyon vegyes érzelmek vezették. Első
sorban az apát nagyon el volt adósodva; nagyarányú épít
kezéseket kezdett és tervezett; céljainak elérésére nem volt elég 
az elődjétől reámaradt tekintélyes összeg. A pénzszerzés egyik 
módja így mutatkozott előtte legszebb színben. Ekkor u. i. még 
nem múlt el talán egy év sem, hogy a ciszterci generális a gene 
rális káptalannal együtt megbízta öt, hogy legyen a Magyar- 
országon meginduló ciszterci élet komisszáriusa; a kitüntető 
megbízatásból származó méltósághoz és megtiszteltetéshez a 
valóságos tevékenység és siker dicsőségét ö szerezhette meg 
azzal, hogy a zirci apátságot valóban feltámasztatja olyan 
apátsággal, melynek erre vagyona és szándéka megvan, és amit 
megtenni ö maga képtelen volt. Ezért találunk leveleiben annyi 
kitételt, hogy Henrichau vállalkozása a ciszterci rend általá
nosságának lesz nagy hasznára és dicsőségére, viszont a hen
richaui apátban éppen az áldozatok reálitása és saját monos
torának érdekei méltán keltettek fel aggodalmakat.

Aggodalma csak növekedett a lilienfeldböl hozzájutott 
hírek nyomán. Igaz, hogy az egész lilienfeldi konvent egy
hangú aláírásával s pecsétjével megerősített nyilatkozatot 
adott ki, hogy helyesli apátjának szándékát és a ciszterci rend 
ujrafeltámasztása céljából beleegyezik Zirc eladásába, mégis, 
miért akarja a lilienfeldi apát kijelentéseivel mindig azt a lát
szatot kelteni, hogy nem tenné meg ezt a lépést, ha . . . ,  és ekkor 
mindenki csak az apát adósságaira kénytelen gondolni. Miért 
veszik körül a lilienfeldiek apátjukat és kifogásolják lépését, 
vagy legalábbis keveslik a kikötött árat? Vagy ismerve apát
juk eljárását, az eladás esetén méltán attól félnek, hogy a zirci 
birtokok elvesznek Lilienfeld számára, de egyúttal az érte 
kapott pénz is elolvad apátjuk kezében? A tervezett szerződés 
is nagyon hirtelen történt; a tárgyalások menete és ideje, is a 
legalkalmatlanabb időben volt; az első, mikor a szerződés szö
vegét megerősítette a lilienfeldi apát, este 9 órakor, az utolsó 
este hat órakor volt; erre, mivel jól író emberük nem volt
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Kessler dr., a lilienfeldi jogtanácsos leírta gyorsan a szerző
dést és este nyolc órakor már postára is adták. Henrik apát
nak mindez nem tűnt fel elég komolynak és — nem erősítette 
meg, nem írta alá az eléje terjesztett szerződést, annak ellenére, 
hogy azt megbízottja, P. Ábrahám is szinte szokatlanul sür
gette Bécsböl. A szerződéstervezetben nem voltak részletesen 
felsorolva a zirci apátság birtokai sem; ily nagy összeg kifize
tésekor feltétlenül szükség van a való tényállás megismerésére 
és az összeg visszafizetésének biztosítására abban az esetben, 
ha valami a valóságban nem felel meg a szerződés pontjainak. 
Egészen új volt az apát és a henrichaui konvent előtt egyfor
mán, hogy a magyar apátságokat a király tölti be a neki fel
terjesztett személyek közül. Ki biztosítja Henrichaut arról, 
hogy, ha a zirci apátság jövendő tagjai közül nevezne ki apátot 
a király, az majd gondol a távoli Sziléziára, és igyekszik visz- 
szafizetni mindazt, amit az anyamonostor Zircbe befektetett, 
mikor elég lesz neki önmagáról gondoskodni? Ki biztosítja 
azt, hogy akár most is az első megerősített zirci apát éppen 
a henrichaui lesz? Ha csak maga a paternitas marad meg, mint 
szép szó, jelző vagy dicsőség, az vajmi kevés azokhoz a ter- 
hekhez képest, melyeket Henrichau Zircért vállalna a vérei 
esetén. Különös és lehetetlen dolog szerződésben kötelezni a 
vevőt arra, hogy minél előbb meg fogja indítani a szerzetes
életet ott, ahol még nyoma sincsen az épületeknek és a lakó
helynek. Ezt a mindenkori apát józan ítéletére és belátására, 
nem pedig az adásvételi szerződésre kell bízni.11

E gondolatokat az 1700-ik esztendőt megelőző december 
26 és 27-én írta le a konvent perjele és az apát; és ez lett való
ban problémája az XVIII. századnak is Zirc történetében. 
Azok az aggodalmak azonban, hogy képes lesz-e majd a zirci 
apátság jövedelme eltartani az apátot s rajta kívül még a test
véreket is, vagy hogy lesznek-e egyáltalán testvérek, jönnek-e, 
és honnan jönnek Zircre szerzetesnek, nem bizonyultak helyt
állóknak. Ezek inkább csak azt fejezték ki, hogy Henrichau 
már nem bízott a szerződés megkötésében. De maga P. Ábra
hám sem. A lilienfeldi apát nem válaszolt. Akik Lilienfeldröl 
Bécsbe jöttek, nyíltan hirdették, hogy az terjedt el mindenfelé: 
„Das mitt Zirtz alles zuruck gehe.“ A lilienfeldi apát nem ment 
Bécsbe, nem fogadott el meghívásokat, nem izent semmit; mél
tán gondolt már hazamenetelre Henrichau kiküldötte, akinek 
terve, hogy már karácsony vigíliáján otthon lesz, úgy sem

11 ZL Zircre vonatkozó iratok 623—626. 1.
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valósulhatott meg. Jelenti is apátjának jan. 15-én, hogy más
nap hazaindul és jan. 24-én otthon lesz. De ekkor már el is kül
dötte Henrichauba Somogyi Ferencnek, a magyar királyi 
kancellária titkárának feleletét mindazokra a komoly nehéz
ségekre, melyeket apátja és konventje az általuk visszautasí
tott szerzödésszövegben kifogásoltak.

Somogyi szerint egyházi ügyekben mások javára való 
lemondásban a szavatosság maga az, ha az összes okleveleket, 
melyekkel az eladó bír és bírhat, kiadja az átvevőnek. Való
ságban maga a király az egyetlen szavatoló. De még a világi 
adásvételnél sem szükséges a szavatosság, ha megveszi a vevő 
a dolgot a teljes tulajdonjoggal. Tehát külön szavatosságot 
kívánni Lilienfeldtöl az eladandó birtokokat illetőleg nem kell. 
Az adománylevél-tervezet szerint „quamprimum“ a szerzetes- 
élet megvalósítására a felépítendő Zircen, csak tanács, de be kell 
venni a szövegbe, hogy annak idején valamikép meglegyen, 
ami miatt adják a földi javakat. Az adománylevélnek „pleno 
jure“ kitétele eléggé kifejezi azt, hogy az alapításba belefekte
tett összeghez a birtokos apátságnak mindenkor joga van; joga 
van azt a felépítendő Zirctöl maga számára megkövetelni. Hogy 
mennyi ideig lesz a henrichaui apát egyúttal Zirc apátja is, 
arra az volt a felelet, hQgy nem csak addig, míg a kiadások 
Zirc részéről megtérülnek, hanem továbbra is. Az eladó 
lilienfeldi apátságot kötelezni az adománylevélben arra, hogy 
biztosítsa a kiadások visszafizetését minden esetben, valóban 
olyan újítás lenne az adománylevelek szövegében, amelyet Hen- 
richau kérhet ugyan, de megkapni nem fogja; de felesleges 
is, mert ez annyira magától értetődő dolog, hogy az ellenkezője 
még nem történt meg eddig.12

A henrichaui apát hallgatott. Ügy tűnt fel, hogy hiába 
volt P. Ábrahámnak két utazása Bécsbe, a sok levelezés, hiába 
volt még az eladni szándékozó Lilienfeld is szorult helyzetben, 
a zirci apátság eladásából nem lesz semmi. De P. Ábrahám 
nagyszerűen meg tudott felelni a jogi nehézségekre, melyeket 
a szerződés-tervezetben véltek a henrichauiak felfedezni, más
részt már az első alkalommal magával hozta az eladandó zirci 
apátság gazdasági leltárát is, ami a nagyon kezdetleges gaz
dálkodás mellett és a birtokok legnagyobb részének üzembe
helyezése nélkül is tekintélyesnek tűnt fel. Míg tehát egyrészt 
a Miksa-féle adománylevél 1575-ből, Ujfalussy Márton kinevező

"U . o. 633. 1.
15 U. o. 635—637. 1.
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oklevele 1660-ból és Zsigmond lilienfeldi apát kinevezése rész
letesen is felvilágosítást adhatott a birtokokról és több kételyt 
el tudott oszlatni a henrichaui konventben, addig az 1699-ben 
elhozott leltár újra és újra csábítóvá tette a zirci apátság meg
szerzésének gondolatát.

Két falut bérbe adtak 1699-ben 150 írt-ért, másik kettőt 90-ért; 
Sólyból a jövedelem 100 frt-ra, Olaszfaluból 40-re rúgott és egy vad
kanra. Berénd két dámvadat és 12 forintot szolgáltatott be, Koppány 
10 frt-ot és 172 búzakeresztet, Tevel 3 frt-ot és 36 keresztet, és itt már 
saját gazdálkodásából termett 346 kereszt. Polány adott 80 frt-ot, 11 
ártányt és 58 keresztet, a méhek dézsmájaként 3 frt-ot, 20 drb szárnyast 
és vajat is. A büntetéspénz 51 frt-ra rúgott, a makkolásból pedig össze
jött 40 frt. Az összes pénz 579 frt-ot tett ki, a keresztek száma pedig 
612; mivel a keresztek 306 mérőt adnak és mérőjét 1 frt 4 ezüsttel lehet 
számítani, ez 361 frt 4 ezüstöt tesz ki; az összes jövedelem tehát 940 frt 
4 ezüst.

A pápai gazdaságban a felszerelés, mely a tulajdonjoggal átszállna 
minden ellenszolgáltatás nélkül az új birtokosra, a következő: A kápol
nában van egy kehely, kazulákkal és minden felszereléssel, mely szük
séges a misézéshez. A majorban van: jármos ökör 6, tehén 6, tinó 3, 
kétéves borjú 2, egyéves borjú 3, vasalt kocsi 1, szekér 1, takaró 2, új 
borona 1, nagy láncok 2, kasza 2, kapa 4, fúró 2, sütővas 1, fejsze 3, 
baromfi 30, réce 8, lúd 6.

Végül volt a gazdaságban több olyan dolog, különösen az állatállo
mányban és a magtárban, amit megkapna ugyan az új birtokos, de 
pénzen meg kell vennie: egy pár ökör (52 frt 30 garas), négy ló (180 
frt), búza 60 köböl (75 frt), zab 10 köböl (6 frt), tönköly 19 köböl (11 
frt 24 garas), összesen 324 frt 54 garas.

Hogy a gazdálkodást meg lehessen kezdeni az új birtokosnak a 
megvétel esetében, megmaradna vetőmagnak 12 köböl búza, 10 köböl zab, 
10 köböl tönköly, és a majoros számára az új év áprilisáig 30 köböl; 
összesen 62 köböl. Az ezen felül még található szemes termést a major 
ló- és ökörfogatával Borsmonostorra, Lilienfeld birtokára kell szállítani: 
természetesen az ezüstnemíieket is. Magában a rezidenciában van a nagy
szobában: kerek asztal 1, asztalkák 2,- szőnyeg 3, asztalterítő 4, asztal- 
ruha 30, zsámoly 2, szék 6, jóállapotban egy reda 1, új megvasalt kocsi 
1, szalonna 4, nagy láda 1, rézfazék 2, egy szék a nagyobbik szobában.

A csend nem jelent munkátlanságot. Míg Henrik henrich
aui apát új szerződésformulán dolgozik, addig P. Ábrahám 
levelében a legudvariasabb hangon igyekszik meggyőzni Zsig
mond lilienfeldi apátot, hogy Zirc megvétele leghatározottabb 
szándéka a henrichauiaknak, csak a monostor áldozatos ki
adásai megtérítésének formális megfogalmazása hiányzik még, 
amitől sem az apát, sem konventja Henrichauban nem tekint
hetnek el. P. Ábrahámnak nagy szolgálatot tesz eddigi jóaka- 
ratú barátja és munkatársa Bécsben és Lilienfeldben, az apát
ság alperjele, Wieser Krizosztom, valamint P. Alfonz, a lilien
feldi apát megbízottja Bécsben. Mindketten fölöslegesnek ítélik
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a kiadások visszafizetésének biztosítását a zirci apátsági 
javakból, mert ezt így tette eddig is Lilienfeld és más monos
torok is hasonlóképpen cselekszenek. Zsigmond apát érinti 
legigazabban a kívánt feltétel komoly oldalát, mikor kijelenti, 
hogy azért nem jó ezt említeni, mert a magyarok a vagyonnak 
az országból való kivitelét nehezményezni fogják, vagy nem is 
fogják megengedni, ha e figyelmeztető betoldással erre rá
jönnek.

Közben P. Alfonzot kinevezi apátja raunbergi plébános
nak; Zsigmond apát most P. Tecelin által fejezi ki vágyát, 
hogy e soká húzódó ügyet már egyszer tető alá akarja hozni; 
ez azért is szükségesnek mutatkozik, mert hiszen tavasz van 
és a birtokosnak mindenképpen érdeke, hogy a tavaszi munkát 
megkezdjék. Nem hiába sürgeti a pápai jószág adminisztrá
tora, Militits Pál, hogy szőlőben és másutt is megkezdődik 
a munka és a munka pénzt kíván. A megoldás útját újra P. Áb- 
rahám tárgyalási módjában látja-a lilienfeldi apát, azért azt 
kéri, hogy harmadszor is utazzék Henrichauból Bécsbe.14

P. Ábrahám nem ment Bécsbe; de apátja Lilienfeldre 
egy átgondolt és nagyon ügyes szerződésmintát, a király
hoz írt kérvényt és a henrichaui konvent határozatát küldi 
meg azzal, hogy Zsigmond apát, mint a Magyarországon 
helyreállítandó apátságok komisszáriusa továbbítsa azt Lipót 
királyhoz. Ebben a Miksa-féle adományozólevélre való hatá
rozott célzással már nem csak általános szavakkal emlé
kezik meg a zirci apátság birtokairól, hanem legalább a 
birtokolt községek nevei fel vannak sorolva. A szerzetesélet 
bevezetésének időpontja is nagyon óvatosan van körülírva: 
. . .  de instaurando ibidem, ubi primum commode fieri poterit, 
divini cultus officio . . .  A zirci és henrichaui apátságok egy
máshoz való viszonyát körülíró sorokat, melyek az apátok 
sorrendjét előírják, már csak azért is idézni kell, mert egy 
század gyakorlatával ez lett a jogszokás is: . . .  Regia Majestas 
Sua . . .  per Confirmatorias Regias litteras Suas futurae conti
nuae aut saltem ad recuperationem exponendae summae immu
tabili Abbatum Henrichoviensium ad Zircensem quoque abba
tiam successioni benignissime assentiatur, eatenus nempe, ut 
non alii, quam Udem ipsi Henrichovienses Abbates. . .  / 'o 
more regni praesentari semper de casu in casum valeant ac 
debeant, ita quidem ut D. Venditor ejusmodi Confirmationem 
ac installationem, quibus ipsémét eam obtinuit, procurare tene-

14 U. o. 644. 1.
Regnum. 28
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atur impensis, attamen a praefato Emptore exsolvendis“.15 Ills 
ezt egészen nyíltan megírta a királyhoz intézett kérvényében 
is: „ . . .  benignissime annuere dignetur, ut Sacratissimae Maje
stati Suae, Ejusque in Regno Hungáriáé Successoribus non 
alii, quam futuri pro tempore Abbates Henrichovienses in 
Zircenses quoque Abbates, si non longius, eousque saltem pro 
more Regni praesentari valeant ac debeant, donec aequam 
super exponendo redemptionis huius pretio Henrichoviensis 
Regiis confirmatoriis clementissime inserendo humillimis 
Ecclesia indemnitatem rursus nanciscatur, de quo ipso Litteris 
precibus contendens ..  .16

Ennek megírására felbátorította Zsigmond apát biztatása 
is, aki viszont Somogyi Ferenc kancelláriai titkárnak ígéretére 
a legbiztosabb reményeket táplálta és keltette fel Henrik apát 
ban is.

A henrichaui konvent mindenegyes tagja ünnepélyesen 
kijelentette, hogy a rend magyarországi új megtelepedését és 
terjesztését kötelességének ismeri és apátja rendelkezésére 
tétovázás nélkül megy el a messzi idegenbe is; valamint ezen
túl minden novicius is, mielőtt letenné a fogadalmat, hasonló 
irányítást kap. A pénz kiutalására megtörténtek a lépések; 
Henrik apát már arra gondol, hogy hamarosan elmehet P. 
Ábrahám Bécsen át Zircre. Elmúlt április, május, június és 
a fontos iratok még nem érkeztek vissza a magas hivatalok
ból. Elintézésük megakadt. Megakasztotta ezt a magyar 
kancellária. Azok, akik eddig mindig előzékenyek voltak, 
maga Somogyi Ferenc titkár is, attól a pillanattól kezdve, hogy 
a magyar monostor javainak átszállításának gondolata fel
merült, ellentmondottak és megtagadták eddigi együttműkö
désüket. A befejezettnek látszó ügy ismét hónapokig húzódott. 
1700. év jubileumi szentév volt. P. Ábrahám is belefásul a sok 
munkába; szeretne már egészen visszavonulni és a szentév 
gondolatának és kegyelmeinek élni; Henrik apát aggodalmát 
is csak még növelte az, hogy beteg lett, kezén támadt dagana
tok még levélírásra is képtelenné tették. Meg volt győződve, 
hogy vagy a királynál, vagy a magyar kancelláriánál a hosszú 
hallgatás a sikertelenség jele; pedig annyira bízott Zsigmond 
apátban is, akinek szava hatékony volt minden ügyben a ma
gyar kancelláriában.17

15 ZL C 27.
18 ZL Zircre vonatkozó iratok 648. 1.
” U. o. 653-654. 1.
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Július 17-én azután P. Tecelin egyszerre világosságot 
derített a nagy hallgatásra.

Valóban nem volt járható az eddig megkezdett xit. Más, 
nagyobb hatalmakhoz kellett fordulni; és ekkor a legnagyobb 
hatalom Kollonich Lipót bíboros volt. Az ö Ígérete mindennél 
többet ért. Mivel teljhatalmat kapott a császártól, hogy a ma
gyar egyházi vagyont illetőleg a magyar kancelláriától telje
sen függetlenül intézkedjék, az ö szavában és hatalmában 
bízni kell. Ez merész húzás volt Zsigmond apát részéröl, 
épúgy, mint nem sokkal előbb Henrik apáttól határozott és 
bátor lépés volt a szerződésmintát és a királyhoz terjesztendő 
kérvényt úgy megszerkeszteni, ahogy azt benyújtotta. És még 
ennek ellenére is csak négy hónap eltelte után kapnak bizta
tást és csak karácsonyra, december 23-án jött meg a végleges 
válasz.

Henrik apát elérte célját. Lipót király 1700 december 
17-röl keltezett adománylevele teljes egészében felemlíti és 
magáévá teszi azt a szerződést, melyet Henrik apát készített 
és melyet az első, egyik konventtöl sem elfogadott szerződés 
dátumával látott el ( . . .  ad mentem certarum litterarum irans- 
actionalium et contractualium inter eosdem abbates . . .  per 
praesentes in omnibus suis punctis et clausulis et articulis 
per nos benigne ratificatarum, roboratarum et confirma
tarum . . .) Ugyancsak felvétette a király az adománylevélbe 
Ujfalussy Márton adománylevelének megemlítését, ezzel tehát 
a Miksa-féle birtokfelsorolást is, amivel az általános kifejezé
sek helyett a birtokok névszerinti felsorolása is megtörtént. 
A szerzetesélet feltámasztását is csak bennfoglalóan említi 
meg az adománylevél. Végül, ami legfontosabb volt, az apáti 
successiora vonatkozólag így rendelkezik: Ita quidem ut non 
alii, quam juxta tenorem supratactarum litterarum cessio- 
nalium et contr actualium praevio modo per nos confirmatarum 
ipsi abbates Henrichovienses in casu reális eiusdem abbatiae 
de Zirtz vacantiae pro abbate per eundem Sac. Ordinem mo
nasterii Henrichoviensis nobis semper praesentari valeant 
atque debeant.18

Világosabban nem lehetett volna Henrik apát vágyát ki
fejezni . . .  Nagy különbség van Ujfalussy adománylevele és 
ezen oklevél között. Mennyi gondja volt valamikor a lilienfeldi 
apátságnak azzal, hogy magyar legyen az, akit prezentálni 
tud a királynak 1660-ban! Mennyi vita volt arról, hogy miért

18 Z L  C 27.

28*
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csak magyart fog a magyar kancellária megerősíteni a zirci 
apátság méltóságában! És mikor Ujfalussy erőszakos halála 
után csak 20 év múltával nevezi ki Braun Zsigmondot a király 
zirci apátnak, ebben az adománylevélben is a kikötés az, hogy 
majd egy alkalmas személyt mutasson be neki a zirci apát
ságra való kinevezés végett. És most a henrichaui kinevezés
től kezdve nyiltan és kifejezetten önmagukat fogják már min
dig a henrichaui apátok prezentálni a királynak a zirci apát
ságra, miután saját apátságukat ugyanattól a személytől, a 
császártól már megkapták volt. Eltűnt egy roppant nagy jogi 
feltétel, kívánság és csak egy század múlva robbant ki ennek 
érvényesítése, de akkor szinte elemi, pusztító erővel.

Már csak a kifizetés, a hivatalos kiadások fedezése és az 
átvétel volt hátra. König Lajos boroszlói kereskedő már 1700 
májusában megkapta a megbízatást, hogy a rendelkezés után 
fizesse ki váltóval a lilienfeldi apátságnak a vételárat az apát 
megbízásából; ugyancsak a megerősítésért járó 300 forintot, 
valamint a kancellária rendes kiadásait is. De mivel az egész 
ügy 1700 legvégére marad, csak 1701 március 30-án történik 
a vételár kifizetése, amikor a henrichaui apát, nagyon is óva
tosan, mindenről nemcsak felvilágosítást, hanem részletes 
nyugtát is kíván.

P. Ábrahám március 1-én indult útnak Magyarország 
felé. Amit a tárgyalások végén már remélni sem mert, hogy 
nagyon nagy fáradságos munkájának gyümölcsét még meg 
fogja érni, mégis beteljesedett. Sebastian Vilmossal, két kocsi
rakománnyal és néhány szerencsét próbáló sziléziai családdal 
jöttek a gazdaságot átvenni.

Pápán március 25-én, nagypénteken adta át a reziden
ciát a lilienfeldi apátság nevében Bojtos István örsi apát, Uj- 
váry Ferenc harmincados és Miletics Pál gazdatiszt. A ház 
kápolnájában a Te Deum eléneklésével befejeződött a kis ün
nepség; június 30-án az új apátot P. Ábrahám képviseletében 
még beiktatják; de P. Ábrahám, mint aki életének fömunkáját 
ezzel be is fejezte, már július 18-án meghalt. A pálosok sír
boltjában nyugszik a mai napig. Utódja Sebastian Vilmos lett, 
akit ö maga választott maga mellé és aki alatt megkezdődött 
170 év után Zirc újkori élete.19

'• Zirc története 124—125. 1.
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Jajczay János :

Az antik rom és oszlop szimbolikus 
jelentősége a Jézus születését ábrá
zoló műveken.

Jézus születésének, — a fizikai tényeken túl — mély 
jelentőségű metafizikai alapja van. A misztikus esemény kez
dettől fogva nemcsak a hittudósokat érdekelte, a művészek is 
a maguk módján és a maguk eszközeivel kiveszik részüket a 
titok megfejtésében, magyarázatában. Nem egészen függetle
nül attól, hogy a vallási és liturgikus életben a szimbolika 
fontos szerepet játszik, a jelképesség erejét, gondolatot 
ébresztő kifejező voltát a művészet is örömmel kiaknázza. 
Erre különösen alkalmas az az esemény, amit szimbolikusan 
így szoktunk kifejezni: „Az Ige testté lön“. A Karácsony 
misztériumához, — amikor róla beszélünk, nem szorosan a 
Szentéjt értjük alatta, hanem az egész karácsonyi kört és ebbe 
a Három Királyok története is beletartozik — egyenesen illik 
a jelképes beszéd. Éppen ezért a képek, valamint a szobrászati 
alkotások, amelyek a Szentéjet vizuálisan érzékeltetni akar
ják, zsúfoltak az allegorikus gondolattól.

A képletes beszéd a képzőművészetben nem szereti a 
túlzó, reális kifejezést, azonban az alkotó az eseményt nem 
mindig elvontan, ködbeburkolva kívánja a nézővel közölni. 
A modenai dómban levő, Guido Mazzoni által mintázott Pre- 
sepio alakjai vaskosak, reálisak. A művész minden köntörfala
zás nélkül adja tudtul a második Istenszemély születésekor 
történő eseményeket, de lemond arról, hogy képzeletünket sza
badjára engedje, sőt meghatározza, hogy a dolgok felől mit 
gondoljunk. így például a segítőasszony, vagy szolgálólány, 
— aki afféle Ostade-szerü zsánerfigura -— a Gyermek táplálé

kát szélesre dagadt arccal fújja, hogy kihűljön. Elhihetjük, 
hogy az ilyen epizódszereplők helyzetét a képzőművészek a 
miszteriumjátékoknál figyelték meg s mert tetszett, alkotásai
kon megrögzítették. A miszteriumjátékok ilyetén való meg
figyelése egyébként egyszer-másszor nyilvánvalóvá is lesz, 
például Hans Multscher berlini Wurzbacher-oltárán, ahol a 
színpadon József térdreborul s bélelt kétujjas kesztyűs kezét
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a hideg ellen — mert hiszen a gyermek Jézus karácsonykor, 
télen született, — összecsapdossa. Konrad von Soest wildun- 
geni festményén Szent József nagy igyekezettel fújja a para
zsat, amely fölött a tejet melegíti. Az ilyen reális ábrázolások 
nem engedik elmélkedni a nézőt, sőt tudatosan vonják el 
figyelmünket a transcendens dolgokról, természetes esemény 
elé állítván bennünket, nem ködös, elfátyolozott gondolatot 
keltő jelképpel fejezik ki a cselekményt. A reális helyzet
teremtés az alkotó művész pszichológiai fogása. A reálításra 
törekvő művek mestere a nézővel a megtörtént tényt láttatja, a 
valóságos ökröt, szamarat, a bruegeli arcú parasztokat és az 
életképszerü helyzetet.

A Jézus születésével kapcsolatos képzőművészeti alkotá
sokon egyes szereplők sohasem jelképes vonatkozásúak. Jgy 
például Szent József akár önmagával van elfoglalva, vagy 
gondolataiba merül, szomorú vagy passzív, elvonult a hát
térbe, vagy aktívan tevékenykedő, sohasem jelképes, mindig 
reális alakja a műnek, amint nem szimbolikus értelmű a 
Gyermek, Mária és az Angyalok, ők az Ujtestamentum által 
feljegyzett esemény természetes szereplői. Ugyancsak egy
értelműek a késő Középkorban vagy Reneszánszban készült 
oltárokon szereplő donátorok, akiknek arcképeit a festő a 
képre festi. Aminthogy nem jelképesek a Jézus születésénél 
szereplő Szentek sem, akikkel mint a nagy esemény tanúival 
igen gyakran találkozunk a reneszánsz-képeken.

Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy a karácsonyi kör
höz tartozó művek szinte minden más szereplője és tárgya 
nyerhet szimbolikus vonatkozást. így például az előbb emlí
tett Multscher képen a ház falában, amely mellett a Jézus 
születése jelenet lejátszódik, egy kis fülkében többek között 
boroskancsót és kenyeret látunk. Nem kell különösebb fan
tázia annak megállapításához, hogy Multscher a borral és 
kenyérrel, már a Kisded születésekor mire céloz. Vagy az 
említett Soest művön a tűz élesztősével fejlesztett lángnak, 
igenis szimbolikus a jelentése. Meggyőződésünk, hogy a jele
net apró célzásaival, minden életképszerűsége, naturalizmusa 
ellenére — hiszen olyan korban készült a mű, amikor vágyód
tak a képletes beszédre — még általunk is sok század után, 
— könnyen felismerhető értelmet fejeznek ki. Az erőszakos 
belemagyarázás esetleges vádja ellen védekezésül — mielőtt 
voltaképeni célunkhoz érnénk és az oszlop, valamint a rom 
szimbolikáját tárgyalnók — mutassunk rá, mennyire zsúfol
tak jelképes ábrázolásokkal a Jézus születésével kapcsolatos
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képzőművészeti alkotások. A segítőasszonyok szerepeltetésé
vel kapcsolatban a protoevangeliumból tudjuk, hogy József 
egy héber asszonyt hív segítségül. Pseudo Máté közlése alap
ján ennek az asszonynak nevét is ismerjük, Zelominak hív
ták. Mellette segédkezik és a kezére jár egy Salome nevezetű 
nő. Salome nem hitt abban, hogy szűz szülhetett volna gyer
meket s ezért bűnhődnie kell. Nem egyszer úgy látjuk, hogy 
amikor a víz hőmérsékletét próbálja ujjával, keze megbénul, 
arca eltorzul. Zelominak nincsenek kétségei. Ő a hívőket, 
Salome a hitetleneket jelképezi. Ezt Giovanni di Paolo, a 
római Pinacoteca Vaticana-beli Szentéjt ábrázoló alkotásán 
más formában, jól megfigyelhetjük. Az egyik segítő asszony 
áhítatosan szemléli a Kisdedet, míg Salome bosszúsan for
dul el.

A szamár és az ökör sem véletlenül, mint az istálló tarto
zéka, szerepel a Jézus születése müveken. A szamár nemcsak 
azért áll szuszogva a jászol mellett, mert némikép jelképesen 
utal a jövőre. (Ezzel menekül utóbb Egyiptomba a Szent Csa
lád és ezen vonul majd Jeruzsálembe Krisztus, amelynek a 
néphit szerint ezóta van kereszt a hátán.) A szamár a közép
kori szimbólika szerint megtestesítője a makacsságnak, buta 
Ságnak, ostobaságnak. A két állat az istállóban az egész állat
világot is jelképezi. Az ökör a tiszta, a szamár a tisztátalan 
állat. Előbbi a zsidókat, utóbbi a pogányokat jelképezi. De 
szimbolizálja a két állat a két latort is. Azt, amelyik megtér és 
azt, amelyik hitetlen marad. A középkori embernek mindezt 
eszébe juttatta az állatok szerepeltetése, ők ezt az allegorikus 
képnyelvet ismerték, számukra nem volt rejtvény.

A pásztorok ajándékozta bárány jelentőségére, értelmére 
a Jézus születését ábrázoló müveken nem vesztegetünk sok 
szót. Nyilvánvaló, tudjuk, hogy maga a kis Jézus az áldozati 
bárány, aki a világ bűneit megváltja. Ábrázolása célzás a 
húsvéti bárányra is. A rossz, a középkori értelmezés szerint 
minden állat alakját fel tudja venni, csak az ártatlan bárányét 
nem. A bárány, ellentéte a szennyes sertésnek. Maguk a tanít
ványok is bárányok.

Hogy a szimbólummal való kifejezési vágy mennyire élt 
a képzőművészekben, említsük meg, hogy néha nyulat is ábrá
zoltak, pl. Girolamo dai Libri, a veronai Museo Civico-beli 
Jézus-születése képén. A nyúl a harc, a cselszövés elleni jel 
kép; a jó és rossz közötti ellentét kifejezője. A középkori értel
mezés szerint a három, nyúl a Szentháromságot jelenti. Az 
előbb említett képen csupán két nyulat látunk. Ezek az Atya
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és Szentlélek jelképei. A harmadik nyúl azért hiányzik, mert 
hiszen a Fiú megszületett s a képen valóságban van jelen, így 
nem kellett egy harmadik nyúllal jelképezni. A kakas is sze
repel néha a Jézus-születése képeken (pl. a budapesti Szép
művészeti Múzeum egyik német mesterének müvén). A kakas 
jelképe a fénynek, világosságnak, de jelentheti a Megváltót is, 
aki a sötétségből a világosságba vezet.

A bárányokkal kapcsolatos a pásztorok szimbolikus vonat
kozása. Csábító, de hosszadalmas lenne a vallásos képzőművé
szeti alkotásokon, és különösen a kérdéses müvekkel kapcso
latban, az ö szerepeltetésüket kifejteni. Senki ne gondolja, nem 
staffázs szerepét játsszák, legalábbis addig nem, míg tisztá
ban voltak a pásztor szimbolikus jelentőségével. Csak később 
váltak zsánerfigurává. Nemcsak azért ábrázolják, mert némi- 
kép rajtuk keresztül fedezik fel a parasztot, s nem azért helye
zik egy-egy képre, vagy szobrászati alkotásra művészeti fogás
sal, hogy a durvaarcú pásztorok ellentétjei legyenek a fősze
replőknek. Ott látjuk őket már egy Lateráni-múzeumbeli
IV. századi római szarkofágon is az ökörrel, szamárral és a 
Kisdeddel. Ugyanakkor azonban s ez szembetűnő — Máriát, 
valamint Józsefet a szobrász nem faragta ki; talán éppen a 
szimbólum erejének fokozása szempontjából, nehogy az Anya 
és a Nevelőapa, a pásztorok jelképes értelmét lerontsa, vagy 
gyengítse. A pásztor jelképe a patriarchának, a királynak, 
de a próféták is pásztorok. A nyájat őrző pásztor a nép veze
tője, tanítója már az Ötestamentumban is, és amint tudjuk, 
maga az Atyaisten is pásztorként jelenik meg, hogy szomjas 
népét a forrásnál megitassa s a veszélytől megóvja. Krisztus 
is szívesen nevezi magát pásztornak, aki nyáját legelteti, az 
elveszett juhokat megkeresi s a farkasoktól védi. A Fastor- 
Bonus hatalmát Péterre ruházza, amikor azt mondja, hogy 
legeltesse nyáját. A pásztorok, akik a szegények menedékéhez 
jöttek, a jámborság jelképei, ők, a baromi sorban élők nem 
lepődnek meg, hogy istállóban, jászolban s nem trónuson, bíbor
ban találják a Királyok Királyát, akit az állatok lehellete 
melegít. Ragyogó arcú angyal hirdeti a pásztoroknak az égi 
örömet. Angyal vezeti őket. A pásztorok ellentétjei a Három- 
Királyok, akik a müveiteket, előkelőket jelentik. Ezt is szimbó
lumnak foghatjuk fel.

A Mágusokat vagy a Három-Királyokat csillag, szinte 
természetellenes üstökös vezérli. A bölcsek a planétát ismerik, 
mely szerint az üstökös tömegszerencsétlenség jele. Valóban 
bajt hoz azokra, akik nem hisznek az isteni Megváltóban.
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A csillagoknak szinte minden népnél személyes vonatkozásuk 
is van. A csillag a lélek szimbóluma. A csillag mint égi fény, 
a sötétbeborult föld felé tör. Fény vezeti a bölcseket. De a. 
csillag a remény jele is. Némelyek szerint a csillag voltaképen 
angyal.1 Amidőn megérkeznek a színhelyre a Bölcsek, akkor 
a vezérlő csillag trónálló angyallá válik. Mint ilyet látjuk a 
ravennai S. Apollinare Nuovo mozaikján, vagy Benedetto 
Antellami Háromkirályok dombormüvén a pármai keresz
telő-kápolna főkapuja felett s Marcione a Chiesa di S. Maria 
della Pieve-beli dombormüvén Arezzóban. A csillag, itt a böl
csek fölött már angyal alakban, füstölőt lóbál. Még Giotto 
képén is a padovai Cappella dell’Arena-ban ott szerepel a tradí
cióhoz híven a csillagból lett angyal. íme egy csillagsugár a 
Jézus születése képeken, a szimbólumok sorozatát fejezheti ki. 
A bölcsek jelenete, a Három-Királyok szerepeltetése a képző
művészek számára voltaképen nem más, mint ürügy szimbo
likus, képletes kifejezés halmozására. Amint már említettük, a 
szegény pásztorok ellentétjei. Keletről jönnek, mert onnan jön 
a világosság, a fény. Három emberfajtát jelképeznek: a sémi
tát, a hamitát és a japhetitát. Három világtájat és három élet
kort is: Menyhért az aggastyán, Boldizsár a középkorú, 
Gáspár az ifjú. A magukkal hozott ajándékok is jelképesek. 
Az aranyat a király fiának, tömjént az Isten fiának, myrr- 
hát az ember fiának hozzák, mondja Iränaeus egyház
atya. De az ajándékok más értelműek is lehetnek, mert az ara
nyat a királynak, a tömjént az ég és föld urának, a myrrhát 
a felkentnek ajándékozzák.2 Az aranyat még azért is hozzák, 
hogy az Újszülött gazdag legyen, a tömjént, hogy jó illat száll
jon az istállóban, hol született az Isten Fia, a myrrhát, hogy 
erősítse a Gyermeket. A hódoló királyok közül a fekete ritkán 
térdepel, csak éppen készülődik, ezzel azt kívánják jelképezni, 
hogy az első megtértek, akik imádták Jézust a kereszténység
ben, fehérek voltak. Koronájukat leveszik fejükről, a földre 
helyezik, vagy felajánlják a Kisdednek. Ez is elismerése kép
letesen az alárendeltségnek.

A jelképes ábrázolásnak lehetősége valóban kimeríthetet
len a Jézus-születése müveken. A szimbolika, mert az eredeti 
jelentés az idők folyamán feledésbe merült, a későbbi alkotáso
kon sablonná vált, néha értelmetlennek tűnik azok előtt, akik

'Kehrer Hugó: Die heilige drei Könige in der Legende und in der 
deutschen bildenden Kunst bis A. Dürer. Strassb. 1904. Bd. 2. 58. lap.

* Kehrer Hugó i. m. Bd. 2. S5. 1.
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a szimbolikus jelentést nem ismerik fel. Ilyennek gondolhat
nék, ha magyarázatát nem tudnék adni, a Reneszánsz óta az 
alkotásokon szokásossá vált oszlopábrázolásnak. Mint ahogy 
az egész születési jelenetnek romok közé való elhelyezése 
könnyen feleslegesnek tűnhetik, ha nem ismerjük mély jelen
tőségét. Akad műtörténész, akinek a romok közt való ábrázo
lás feltűnik, de — nyilvánvaló — mert nem ismerte fel a szim
bolikus jelentőségét, nem is fűz hozzá magyarázatot.*

Giotto és követői a Jézus születésével kapcsolatos jele
netet egy istállószerű házacskába helyezik. Például Massaccio 
Három-Királyokat ábrázoló képén a berlini Múzeumban még 
nyoma sincs az antik romnak és oszlopot sem fest a képre. 
Nekik még erről a szimbólumról nem volt tudomásuk. 
Francesco di Giorgio Jézus-születése képén (sienai Akadé
mia) az összeácsolt istálló már romokhoz támaszkodik. Luca 
Signorelli Három-Királyok képén (Párizs, Louvre) egy klasz- 
szikus épület előtt játszódik le a jelenet. Sandro Botticelli, 
Londonban lévő Karácsony-éjén még a régi hagyományt kö
veti, míg a firenzei Uffizi-ben lévő Három-Királyok című 
művén az istállószerű épület egyik oldala rombadölt épületre 
nehezedik. Domenico Ghirlandaio képén (Firenze, Ospizio 
degli Innocenti) a jelenet már oszlop által tartott istállóban 
történik. Leonardo vázlatai (Firenze, Uffizi; Párizs, Louvre) 
egyaránt antik épületrészeket sejtetnek. Ettől kezdve szinte 
kivétel nélkül a barokkig, sőt gyakran még a barokkban is 
megtaláljuk az antik romokkal tarkított színteret. Nem vélet
len s nem csupán a művészek szeszélye a hely megválasztása 
a rombadölt klasszikus épületek között. Értelmét először csak 
abban találhatjuk, hogy a Reneszánszban ürügyül szolgál a 
klasszikus iránti vágyódás kielégítésére. Másodszor, egyszerű 
a szimbólum, amennyiben a siralmas, rombadölt antik világra 
épül a most született új világ, mert ezen az éjjelen, Karácsony 
szent éjjelén, a szó szoros értelmében véve istenek buktak le 
trónjukról. A hely tekintetében a Reneszánszban természete
sen semmiféle pozitív illusztrálásról nincs szó. A művészek a 
maguk szabad elgondolására támaszkodnak.

Jakab protoevangéliumában, amelyet a 150. év körül írt, 
Justinianus vértanú 155, Origines 215 körül feljegyzi, hogy 
Jézus barlangban született. A barlang már az ókorban, főleg 3

3Neena Hamilton: Die Darstellung der Anbetung der Heiligen drei 
Könige, in der toseanische Malerei von Giotto bis Leonardo. Strassburg. 
1901. 95. lap.
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az antik mitológiában is titokzatos hely, ahol sok különös tör 
ténik. Jeremiás (7. 11.) a barlangról szólva mondja, hogy 
latrok háza a barlang, Máté szerint (2. 11.) az imádás egy ház 
ban történik. Szent Ágoston pedig úgy tudja, hogy a Három- 
Királyok hódolata istállóban játszódott le. A hely szigorú 
ábrázolásáról a művészek már a kezdet kezdetén lemondtak. 
A katakombafestészetben a helyet nem jelölik meg. A korai 
mozaikon a színhely nem ismerhető fel. A későbbi római 
mozaikok idejében házszerü hely előtt történik a Bölcsek hódo
lata.4 Az bizonyos, amikor barlangot, istállót, szegényes házat 
ábrázoltak, akkor egyik vagy másik szerző írásához ragasz
kodva illusztrálták az eseményt.

Mutassunk rá nyomatékosan, hogy a romok ábrázolása, 
a szanaszét heverő törmelék ezeken az alkotásokon — ilyes
miről az írás nem szól — nem illusztrálás, hanem sokatmondó, 
fontos szimbólum és pedig annak a gondolatnak kifejezése, 
hogy a világ egy rombadölt világon újjáépül.

Talán még jelentősebb az a képletes beszéd, amelyet a 
képzőművészek a Reneszánsztól kezdve az oszloppal fejeznek 
ki a Jézus születésével kapcsolatos alkotásokon. Főleg eleinte, 
a flamand festészetben válik az oszlop, vagy pillér alkalma
zása közkedveltté. Az istállót, vagy a csűrszerű épületet egy- 
helyt kő-, máshol márványoszlop támasztja alá. Ez az oszlop 
első pillanatra olyannak tűnik, mintha csak úgy véletlenül 
került volna a romok közül a fagerenda helyére. Ennek az 
oszlopnak a szerepeltetése, amint már más is észrevette,5 nem 
lehet csak formalisztikus alkalmazás. Ha csak egyszer szere
pelne, úgy azt hihetnök, hogy véletlenül, a művész szeszélye * 
folytán került az alkotásra, de az oszlop- és pillérábrázolásból 
a Reneszánsz folyamán rendszer vált. Az oszlop hozzátarto
zott a Jézus-születése, vagy Három-Királyok képéhez. Kér
dés, vájjon mi indokolja az oszlop szerepeltetését? Mit jelent
het és mi az értelme? Akad szerző, aki azt hiszi, hogy a Medi- 
tationes vitae Christi, amelyet régen Szent Bonaventura írásá
nak tulajdonítottak, egy szószerint vett mondata megmagya
rázza az oszlop szerepét, amely szerint, amikor az idő eljött, 
Mária az oszlophoz támaszkodott ( . . .  „appodiavit ad quan- 
dum Columnem, quae ibi erat“) s úgy szülé meg egyszülött 
fiát.6 Az oszlopnak ilyen betüszerinti értelmezése a Rene-

* Hamilton i. m. 95. 1.
5 Reinhardt F rauenfelder. Neue Züricher Zeitung, 1939.
6 Reinhardt Frauenfelder. Neue Züricher Zeitung. 1939.
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szanszban — amikor a szimbólumok, ha már nem is olyan 
erősek, mint a középkorban — mégis csak sokkal többet mond 
és jelent, mint az illusztrálás, nem is szólva arról, hogy Szent 
Bonaventúra állítólagos írása nem vált olyan köztudomásúvá, 
hogy azt minden szobrász, festő ismerhette volna. Emile Mâle7 
azt hiszi, hogy az oszlop alkalmazása a misztikus játékokra 
vezethető vissza s mint ilyen, ezek maradványa. Azonban ez a 
tetszetős állítás sem magyaráz sokat, bár el tudjuk képzelni, 
hogy a templom, vagy később a bejárati kapu egyik oszlopát 
talán célszerűségi szempontból is valóban felhasználták a 
színpadi istálló alátámasztásánál, ami annyira megtetszett a 
festőknek, hogy a képekre is ráfestették. Ebben — elhisszük — 
lehet némi igazság, de nem indokolja, hogy miért szüksé
ges a képekre odafesteni majdnem minden esetben. Mert a 
XV—XVI. században szinte kivétel nélkül minden alkotáson 
megtaláljuk az oszlopot. Hugo van der Goes (Firenze, 
Uffizi) Portinari-oltárán az oszlop valóban olyannak tűnik, 
mintha a közeli templom tartozéka volna. Annál kevésbbé lát
szik azonban ilyennek az oszlop Rogier van der Weyden 
képén (Berlin, Deutsches Museum), ahol a közelben nincs is 
templom, holott ez a kép éppen azoknak az alkotásoknak 
egyike, ahol valószínűleg először szerepel. Ha már az írás
hoz való ragaszkodásban, vagy az értelmezésben keressük a 
magyarázatot az oszloppal kapcsolatban, úgy elsősorban az 
Ö- és ÍTjtestamentumban sok vonatkozást találhatunk.8 Mégis, 
minden merész hipotézis helyett feltesszük a kérdést: vájjon 
az oszlop, vagy pillér, amelynek közelében a Megváltó földi 
királysága és dicsősége kezdődik, s amelyet a művészek a 
XV—XVI. században — lehet, a klasszikus iránti tiszteletből, 
a Reneszánsztól kezdve (és ez igen elfogadható feltevés), 
mert szívesen hisznek abban és ezt demonstrálni is akarják, 
hogy az antik szelem egyik alátámasztója, tartó-oszlopa az 
Egyháznak — alkalmaznak, nem utalás-e egy másik oszlopra, 
amely földi élete végénél, a megszégyenítésnél szerepel? Kérd
jük: nem utalás ez az oszlop a szégyenoszlopra? Garofalo 
Három-Királyok képén (Ferrara, Pinacoteca) a hódolat romok 
árnyékában történik. Az oszlopot, azt a bizonyos szégyen- 
oszlopot az Égben, a passió többi eszközével angyalok tart
ják, mint diadalának szimbólumát. Garofalo szántszándékkal,

7 L’art religieus. 3. kötet. 87. lap.
8 Mózes II. k. 33. 9., Jób 9, 6. Zsoltárok 74, 4, Eszter 1, 6., Pál 

Timóthoz írt levele I. 3, 15.
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kifejezetten utal a karácsonyi körhöz tartozó müvén Jézus
nak, az oszlop és romokhoz való kapcsolatára.

Amikor az említetteken kívül, sok német, flamand festő
nél és úgyszólván minden olasznál, aki Jézus születése képet, 
vagy Három-Királyokat festett, a Reneszánszban megtaláljuk 
az oszlopot, lehet, elhisszük, hogy ez az állítólagos Bonaven- 
tura-írás illusztrációja, vagy a miszteriumjáték maradványa, 
de legalább annyira jogosultnak tarthatjuk, hogy a klasszikus 
iránti szeretetböl, az antik és kereszténység viszonyának hang- 
súlyozásából s végül a szégyenoszlopra való utalásból került 
mint szimbólum a képzőművészeti alkotásokra.



K ádár Z o ltán :

Szent István koporsójának triumfális 
jelképeiről.*

A magyar föld koraközépkori művészeti emlékei közt 
sajátos helyet foglal el a székesfehérvári mauzóleumban őrzött 
XI. századi kökoporsó. Ez az emlék, mint Gerevich Tibor 
kutatásai bebizonyították,1 még számos olyan stíluselemet tar
talmaz, amely a későbbi magyarországi középkori művészet
től, a tulajdonképpeni románkori művészettől külön
bözik, s egy korábbi, még ókeresztény hagyományo
kat folytató preromán ízlést tükröz. Ez a rövid cikk nem 
taglalhatja a kérdés stílustörténeti problémáját, ez egy hosz- 
szabb későbbi tanulmány célja, — ezúttal csak azt a kérdést 
szeretnénk néhány adattal megvilágítani: kinek tetemeit zárta 
magába ez a szarkofág, bizonyítható-e az a föltevés, hogy 
Szent István királyé volt? Ezt a kérdést felirat hiányában 
csak az döntheti el, hogy a koporsón szereplő jelképes ábrá
zolások közt van-e olyan, amelyik jellegzetesen az uralkodó 
szimbolikájához tartozik. Minthogy pedig az uralkodó a kora- 
középkori felfogás szerint az örökkévaló Istent képviseli a föl
dön, téhát a koraközépkori művészet uralkodóábrázolásainak 
szimbolikája tele van a diadalmas Krisztus-király jelképei
vel,2 — tehát csak azok a jelképek lehetnek uralkodói szimbó
lumok, amelyek valami módon a triumfáló Krisztus jelképei
vel is kapcsolatba hozhatók. Természetesen a koporsón sze
replő motívumok közt csak azokat lehet szimbolikusnak tar

* (Egy nagyobb, az Archeológiái Értesítőben megjelenő tanulmány 
rövidített részlete.)

•Gerevich T.: Magyarország románkori emlékei, Budapest, 1938. 
156—159. 1., CLX1II. tábla (a szarkofág szerinte 1040 körül készült italo- 
bizantin mű.

2 Középkori uralkodóeszmények cristologiai vonatkozásaival leg
utóbb Treitinger foglalkozott: Die oströmische Kaiser- und Reichsidee,
Jena, 1938. passim, főként 32 skk., 162. skk. 1. — A keresztény művészet 
uralkodói jelképeinek a Krisztus-triumphus-sal való kapcsolataira ld. : 
Grabar, A.: L’empereur dans l’byzantin. Paris, 1926, passim, főként III. 
rész. L ’Art impérial et l’Art chrétien. 189. skk. 1. — továbbá Schramm, R. F. : 
Das Herrscherbild in der Kunst des Mittelalters. Vorträge d. Bibi. War 
bürg, Vorträge 1922—23. I. 1924.
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tanunk, amelyeknek kimutathatóan még a XI. században is 
mélyebb jelentése volt.

A szarkofág közepét a hosszú oldalakon középütt rozet- 
ták és oszlopok közt egy-egy szembenéző, hatszárnyú kerub 
alakja díszíti. A kerub a koraközépkori művészetben majd
nem mindig Krisztus triumfális ábrázolásaival kapcsolatos: 
az ismert emlékek közt legelőször 586-ban készült Rabula- 
kódex egyik miniatűrjén szerepel, melyen Krisztus kerub- 
kocsin megy a mennybe.3 A szír kódexnek ez a különös jele
nete Ezekiel látomásán alapszik (Ezek. XLVII. 8—9). Ezt 
a látomást, amely nemcsak Krisztus diadala, de egyúttal a sges 
resurgentium-ra, is vonatkozik, ábrázolja a Cosmas Indieo- 
pleustes-kódex egyik miniatűrje, amelyen Krisztus drágaköves 
trónon ül a mennyben, alatta kerekeken négy kerub áll.4 
A IX—X. század művészetében a Maiestas Domini jelenetben 
a mandorlával körülvett Krisztus mellett gyakran szerepelnek 
kétoldalt a kerubok, mint mennyei dicsőség jelképei, lent pedig 
a Föld és a tenger jelképei, vagy pedig Krisztussal egybefog
lalva mandorlában láthatók, a mandorla körül a négy evan
gélista jelképével, a rambonai diptyehonon pedig a trónon ülő, 
gyermekét tartó Istenanya mellett áll egy-egy kerub.5 A tor- 
cellói dóm XII. századi mozaikján az Utolsó ítélet jelenetében 
két kerub áll Krisztus alatt, lejebb pedig a crux invicta 
keresztfáját ékesíti egy-egy kerub.8 Tehát a kerubok Ezekiel 
látomásának, akár a Hymnus Ambrosianus-nak vagy a művé
szeti emlékeknek tanúsága szerint, keresztény felfogás szerint *

* Hauttmann, M. : Die Kunst des frühen Mittelalters, Berlin, 1921). 
(Propyläen Kunstgesch. VI.) 187. tábla (Firenze, Biblioteca Laurenziana.)

4Stornajolo, C: Le miniature della topográfia cristiana di Cosma 
Indicopleute. Cod, vat. gr. 699. Milano. 1908. 41. L, 39. tábla (szerinte 
IX. századi). A kerékszimbolumra 1.: Strzygowski J.: Asiens bildende
Kunst. Augsburg, 1930. 284. skk. 1.

6 P. o. metzi sacramentarium: Hauttmann: i. m. 299. tábla; sacra- 
mentarium a kölni St. Gereonból: Hauttmann: i. m. 321. tábla; Tutilo- 
tábla: Hauttmann: i. m. 333. tábla; rambonai diptychon: Venturi, A: 
Storia dell’arte italiana II. Milano, 1902. 214. L, 144. ábra (a vatikáni könyv
tár múzeumában). A rambonai diptichon és a Szent István szarkofág 
szimbolikájának kapcsolatára már Gerevich Tibor is utalt: i. m. 159. 1. 
Fontos ábrázolás még a fentiek megértése szempontjából az a Somogy vári 
relief is, melyen Szent István király és a hasonló nevű protomartyr ábrá
zolása van összekeverve, itt szeráfok szerepelnek: Dercsényi D.: A somogy - 
vári Szent Egyed apátság maradványai, Bpest, 1934, 28. skk. 1., 6. kép.; 
Gerevich: i. m. 170. 1. CLXIII. tábla.

'Hauttmann: i. m. 249. tábla.
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a Megváltónak a halálfölötti örök diadalát hirdetik. Az ural
kodói triumphus-sal kapcsolatban pedig, a fennmaradt emlé
kek közt, a német-római császári koronán jelennek meg a 
kerubok, ahol ök a trónoló Krisztus mellett állnak, körülöttük 
a per me reges regnant felirat hangsúlyozza, hogy a királyi 
hatalom s a hatalmat jelentő korona isteni eredetű,7 a diadal
mas Megváltótól származik. Mindebből világosan kitűnik, 
hogy a szóbanforgó szarkofágon szereplő kerubok a királyi 
hatalom szentségének, a király örökkévalóságának jelképei.

Az örökké sarjadzó, elnemmúló élet jelképe a szarkofág 
hátsó hosszanti oldalának két szélén álló egy-egy virágszerü 
életfa is.8

Az örökké megújuló élet gondolatát fejezi ki a koporsó 
egyik keskeny oldalát díszítő szimbolikus kép is: a pólyába 
burkolt csecsemőt vivő repülő angyal. Ez a jelkép szintén 
a triumfális jellegű egyházmüvészetböl ered. Toursi Szent 
Gergely (538—593/4) írja Mária haláláról: „ . . .  Dominus 
Iesus advenit cum angelis suis, et accipiens animam eins, tra- 
didit Michaelo angelo et recessit“. (Libri miraculorum, lib. 1. 
cap. 4.)9 Ezt a jelenetet a bizánci művészet úgy ábrázolta, hogy 
a Megváltó az arkangyalnak Mária lelkét pólyásgyermek ké
pében adja át. Ennek a gnosztikus jellegű, az apokrif evangé
liumokból származó10 elképzelésnek idörendileg legkorábbra 
meghatározott ábrázolása a palermói Martorana egyik, II. Ro- 
gerius idejében, a XII. század derekán készült H KOIMHCIC 
feliratú mozaikja.11 Ez a képtípus úgyszólván napjainkig él 
az ortodox-szláv népek egyházmüvészetében, Mária lelkét 
vivő angyalok pedig a magyarországi románkori falfestészet
ben is szerepelnek, a jáki templom egyik freskóján a déli to
rony alsó terének boltozatán.12 A székesfehérvári szarkofág 
az egyetlen ismert emlék, amelyen a lelket jelképező oólyás- 
gyermeket manu velata vivő angyal nem Mária halálának jele
netében szerepel. Kétségtelen tehát, hogy ez az örökéletet jel
képező kompozíció csak olyasvalakivel kapcsolatban használ
ható, aki világhelyzeténél fogva, Máriához hasonlóan túlemel

7 Dehio, G. : Geschichte der deutschen Kunst, Berlin-Leipzig, 1923. 
I. táblakötet, 404. kép.

8 Az életfáról: Gerevich: i. m. 157. 1., Strzygowski: i. m. Bll. skk. 1.
9 Rouet de Journal : Enchiridion patristicum. 2290 b.
19Dalton, O. M.: Byzantine art and archeology. Oxford, 1912.663.1.
11 Dalton: i. m. 421. ábra.
19 Gerevich : i. m. CCXL. és CCXLTÏ. 2 táblák (XIII. sz. közepe.)
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kedik a földi szférán; ez pedig a középkor felfogása szerint 
elsősorban az uralkodó.

így tehát a szóbanforgó koporsón szereplő mindhárom 
jelkép: a kerub, az életfa, a lélekkel égbeszálló angyal, mind, 
mind azzal a koraközépkori szimbolikával kapcsolatos, amely 
a halálon győztes Krisztust és a mennybe felvett anyját, 
Máriát ünnepelte. Ezt a szimbolikát pedig csak olyan földi 
használhatja, aki Krisztus országát, a Regnum Chrisli-t 
akarja megvalósítani a földön, ezért ezek a jelképek bizo
nyossá teszik azt, hogy ebben a koporsóban Mária országának 
megalapítója, a szent korona első birtokosa, s a magyarság 
apostola, Szent István király nyugodott.

■

Regnum . 29



Kisbán Emil:

À kamalduliak eltörlése a lechnici 
remeteség tükrében.*

II. Józsefnek a szemlélődő rendek eltörlését elhatározó 
rendelete a kamalduliakat sem kímélte.

így került sor 1782 április 24-én a lechnici remeteség fel
oszlatására. A Helytartótanács a szomorú feladat végrehaj
tóiul Mogyoróssy Ignác kommisszáriust és Máriássy Xav. 
Ferenc, szepesmegyei alispánt, mint politikai megbízottat ren
delte ki. A mondott napon megjelentek a remeteségben s a 
refektóriumba gyfilt szerzetesek előtt felolvasták az 1782 feb
ruár 21-én kelt királyi okiratot. Ugyanekkor átvették a perjel
től és a prokurátortól a remeteségi kulcsokat, a pénztárt és 
a remeteségre vonatkozó fontos okmányokat, s még aznap a 
remeteség összes helyiségeit lepecsételték. A vagyon kezelé
sével és ágas-bogas gazdaságának további irányításával a re
meteség világi alkalmazottját, Drachoss Pál provizort bízták 
meg, akinek a gazdasági ügyek körüli jártasságáról eladdig 
számtalanszor meggyőződhettek.1

A remeteségben ezidőtájt 8 felszentelt pap, 4 fogadalmas 
klerikus és 5 laikus testvér, összesen tehát 17 szerzetes élt. 
A királyi kommisszárius azon kérdésére, vájjon a rend eltör
lése után mihez óhajtanak fogni, nemcsak az idősebbek, ha
nem a fiatalabbak is, többnyire valami betegségre hivatkozva 
kitértek a világi papi pályán való elhelyezkedés lehetősége 
elől. — Végleges elhatározás alapján a felszenteltek közül az 
alábbi 6 nyugalomba vonult:

Bencsik Sándor, a remeteség volt perjele. Az alig 54 éves 
férfiút megtörte a sok munka és a szigorú rendi fegyelem. •

Gersich Boldizsár, 48 esztendős volt ekkor s már vagy 
tíz éve félszemére vak. Szülőhelyére, Rohoncra vonult vissza, 
s ott is halt meg.

Az 54 éves Hipsák Márton szülőhelyén, Bakonybélben a 
rokon-rendben, a bencéseknél talált otthonra. Törődött test

* Részlet a rend készülő magyarországi történetéből.
1 Drachoss kezelte a tanulmányi alaphoz csatolt ungvári jezsuita java

kat; e mellett 6 támogatta a lechnici perjelt és procuratort a remeteség bir
tokainak gyümölcsöztetésében. 28. Ekl. Br. Eh. 1. OLHO.
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alkata, érzékeinek gyengesége és beteges állapota miatt kép
telen lett volna lelkipásztorkodásra.

Klenovics Mihály. 61 éves és már vagy húsz esztendeje 
beteg. A lengyelországi Scepanov faluban élő rokonaihoz 
akart menni, végül is a sasvári pálosoknál húzta meg magát. 
Ott élt 94 frt-nyi nyugdíjából, amit félévenként utalt ki a 
holicsi, majd a breckói harmincados hivatal.

őszy Celesztin. 36 éves. Nagyváradon; szülővárosában 
óhajtott letelepedni. A gyakorlat hiánya, meg gyenge testal
kata miatt húzódozott a lelkipásztorkodástól.

Az 52 éves Styaszny Hilárion is szülőhelyére, Yágúj- 
helyre ment. Állandó láb- és derékfájása miatt alkalmatlan 
volt a pasztorációs munkára.

A remeteség tagjai közül mindössze kettőben élt még a 
vállalkozó kedv, hogy a világban tevékenységet fejtsenek ki. 
Mindkettő a szepesi egyházmegyében helyezkedett el. A 34 
éves Arnoldt Ferenc szülővárosában, Késmárkon működött; 
viszont a 41 éves Mauksch Bonaventura, aki a kamalduliak 
közé lépése előtt vagy 19 évig szalvatoriánus ferences volt, 
egyideig szülei eperjesi házában élt, majd korábban megszer
zett pasztorációs gyakorlatát értékesítve, főleg a cipszerek 
között lelkészkedett igaz hivatástudattal.

Szerteszéledt a 4 fogadalmas klerikus is. Közülük egyik 
sem óhajtott a papi pályán maradni, viszont képesítés hiányá
ban világi állásra sem törekedhettek. A 38 éves Perennyey 
Gábor betegsége miatt édesanyja székesfehérvári házában, a 
26 éves Karkányi Emil szülővárosában, Érsekújvárod, a 26 
éves Búzás Dömötör Nagyváradon, mint világi ember, a 29 
éves Lieszkov Benedek szülőhelyén, az árvamegyei Arva- 
Leszkin élt a kincstár által folyósított nyugdíjból.

Az 5 laikus sorsa is hasonlóképpen alakult. A 66 éves 
Horváth Orbán szülővárosában, Nyitrán, a Máriahegyen épült 
egykori nazarénus kolostorban, amelyben akkortájt néhány 
világi pap is élt, mint konviktor húzódott meg nagy szerény
ségben haláláig. — A 43 éves Kosztolányi József, aki 20 éves 
korában árvaságra jutva lutheránus hitét elhagyta, nem tér
hetett vissza protestáns rokonai körébe. Tőlük u. i. semmiféle 
támogatást nem várhatott. így  a Vöröskolostor közelében tele
pedett le. Közben megkísérelte a világi pályán való elhelyez
kedést is. Kincstári szolgálatot óhajtott vállalni á lechnici 
uradalom gabona- vagy szőlöfelügyelöje mellett. Sikerült-e tö
rekvése, nem tudjuk. Az 51 éves Hinterhueber Willibald a 
sasvári pálosok kolostorában élt nyugdíjából, mert bármeny-

29*
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nyíre szeretett volna is távoli hazájába, Bajorországba rokoni 
körébe eljutni, gyengesége és borzalmas fekélyei miatt ez nem 
sikerült neki. Más rendbe való felvételét is súlyos állapota 
gátolta meg. — A 40 éves Egle Dénes szülőhelyén, a sváb
országi Schwaibelhausenban mint világi ember élt nyugdíjá
ból. Üj életét azzal az 500 frt-tal alapozta meg, amit belépé
sekor a zobori remeteségben helyezett el, s amit most elbocsá
tásakor visszakapott. — A 88 éves, görgői születésű Kendn 
Ezékiel annyira megszerette a remeteség környékét, hogy 
továbbra is a Vöröskolostorban maradt, mint sekrestyés. 
Élete végéig, mint tanult szabó, az egyházi ruhákat is javít
gatta.2

A bizottság egyébként nyomban összeírta a remeteség 
javait és jövedelmeit. Drachoss segítségével munkájukban a 
legpontosabban járhattak el. Érdemes belepillantanunk ez 
összeírás nyomán a remeteség anyagi javainak eltörléskori 
állagába. E szerint Ófalun, Lechnicen, Lesznicen, Nagyfran- 
kován, Kisfrankován, Hagyban és Huttapusztán voltak job
bágyaik, s e birtokok évi jövedelme több mint 2200 frt volt.3 
Ugyancsak ebből az összeírásból tudjuk meg, hogy az eltörlés 
évében a remeteség birtokai főleg szénát és hüvelyest termel
tek, hogy az uradalmak gazdasági épületeit jó karban tar
tották, s hogy mezőgazdasági fölszerelésük is mintaszerű 
volt.4 5 A magtárakban gabonaféléket és vetőmagot szép meny- 
nyiségben találtak, s állatállományuk is fejlett gazdálkodásra 
mutat.®

2 Conscriptio religiosorum et declaratio eorum. Num. 4. és Demissa 
Relatio de Religiosis virorum ac mulierum individuis abolitorum Monasterio- 
rum, quae in Archi-Diocoesi Strigo. degunt. Arch. Nov. Aepp. Strig. fase. 
178. №  84.

3 Ó fa lu : 82 lélek élt 31 jobbágy telken, 22 házas és 3 házatlan zsellér; 
az évi jöv. 507 frt; L e c h n ic :  69 j.; 28 jobb. tel., 8 házas, 2 htlan zsell.; é. 
jöv. 245 frt. 45 kr.; L e s z n ic :  64 j.; 19Vs jobb. tel., 18 házas zsell.; é. jöv. 
299 frt. 54 kr.; N a g y fr a n k o v a :  52 j.; 194/e jobb. tel., 8 házas, 1 htlan zsell.; 
é. jöv. 867 frt. 47 kr.; K is f r a n k o v a :  31 j.; 7e/e jobb. tel., 1 házas zsell., é. jöv. 
113 frt. 31 kr.; H a g y :  17 j.; 6e/e jobb. tel.; é. jöv. 227 frt.; H u tta p u sz ta :  4 
házas zsell. ök bérelték az idetartozó 50 mérő gabonát termő szántót, mal
mot, szőlőt stb. Évi jöv.: 75 frt.

4 A kolostor kezelésében álló lechniei uradalomban 15 szekér széna 
és 411 mérő hüvelyes, H a v k a  p u s z tá n  280 m. hüv., K a le n b e r g  p s z . 20 szekér 
széna és 655 m. hüv., Ó m a jo r  urad. 275 m. hüv.

5 A magtárakban 22 pozsonyi mérő búza; 75 p. m. rozs, 321 p. m. 
árpa; 99 p. m. árpa- és zabkeverék; 40 p. m. zab; 1 p. m. borsó; 4 p. m. 
kender; 80 p. m. serfőzéshez való ázott árpa (polenta). — Vetőmagvak: 
Lechnic: 12 p. m. búza; 14 p. m. rozs; 150 p. m zab; Havka: 4 p. m
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Serfőzdéjük felszerelése, a korviszonyokat tekintve töké- 
letesnek nevezhető. A serfözéshez és pálinkaégetéshez szük
séges különféle edényekkel, tartályokkal, üstökkel, tárlókkal, 
komlóáztatókkal stb. nagyszerűen fel volt üzemük szerelve. 
Ugyanezt írhatjuk kovács-, asztalosmühelyükről.

A királyi biztosok figyelme természetesen kiterjedt a 
remeteség minden helyiségére, s így azokról meglehetősen 
pontos képet alkothatunk magunknak (prokurátor szobája, 
pékműhely, borospince, refectorium, vendégházak, cellák, dis
pensa =  elosztó helyiség stb.) Innen tudjuk, hogy az ebédlöt 
értékes képek díszítették: Utolsó Vacsora, Szt. Romuald, Szt. 
Benedek, Nagy Szt. Antal és Paulus Justinianus. Sajnos, az 
alkotó művészek neve ismeretlen előttünk.

A kolostorban két vendégszoba is volt. Egy nagyobb és 
egy kisebb. A nagyobbat a Vöröskolostort a kamalduliaknak 
adományozó Mattyasovszky László püspök, Csáky és Bar- 
kóczy érsek, Szt. Adalbert prágai püspök és a magyar szentek 
közül Szt István, Szt. László, Szt. Imre képei, továbbá a majki, 
zobori, lanzséri, lechnici és velencei remeteséget ábrázoló 
képek, illetve tollrajzok ékesítették. A kisebb vendégszobában 
23 csekélyebb értékű kép volt. A remeteség konviktorának, a 
földrajztudományért lelkesedő Кару kanonok szobájában a 
térképeken kívül az ö és Szalbeck püspök arcképfestményei 
függtek 44 kisebb kép mellett.

Nem kevésbbé érdektelenek a remeteséghez tartozó temp
lomok felszereléséről, továbbá a remeteség alapítványi tőkéi
ről, összesen 8.817 frt-nyi összegről készült kimutatások ada
tai sem. Ez utóbbit Bencsik Sándor, a volt perjel készítette el, 
így akarva elősegíteni a remeteséggel szemben előzékeny bi
zottság vezetőjének, a betegeskedő Mogyoróssy Ignácnak 
munkáját. E kimutatást már csak azért is fel kellett a kincs
tári tanácshoz terjeszteni, mert az eltörlés alkalmából többen 
visszakövetelték pénzüket a kincstártól.

Miközben Mogyoróssy Lechnicen teljesítette szomorú 
feladatát, kommisszáriustársát, Máriássyt betegsége miatt 
Berzeviczy András ügyvéd, mint konkommisszárius helyette
sítette a remeteség többi birtokán folyó összeírásoknál. így a

rozs; 201 p. m. zab; Ómajor: 8 p. ni. rozs; 110 p. m. zab; 4 p. m. borsó; 
Kalenberg: 5 p. m. rozs; 10 p. m árpa-zabkeverék; 210 p. m zab; Ófala: 
50 p. m. zab. — Állatállomány: a remeteségben 6 ló (s jól felszerelt 
kocsik) ; Lechnicen 54, Ómajorban 33, Kalenbergen 43, Havkán 44 külön
böző korú szarvasmarha. Ómajoron intenzív juhtenyésztés folyt: 214 fejős, 
78 kétéves juh és 192 bárány bizonyítja ezt.
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sárosmegyei Berzevicén, Balásvágáson, Polonban, Stell- 
bachon, Feketekúton és Hainburg részbirtokokon.

A rendi vagyon összeírását az értékesítés követte. Azo
kat a tárgyakat, amelyekre a kincstár nem tartott igényt, elár
verezték. A 380 frt 1 Vi kr-ra értékelt tárgyak az 1784 január 
28-án tartott árverésen 509 frt 2 kr összegben keltek el. Sok 
tárgy azonban nem talált vevőre. Ezeket a biztosok ismét 
jegyzékbe vették és beterjesztették a kincstárhoz.

Ugyanekkor árverezték el a Vöröskolostor királyi bene- 
ficiumait is. Az 1540 frt 10 kr-ra becsült ingóság 1690 frt 
30 kr-ért cserélt gazdát. A serfőzdét, a vendéglőket, a vámokat, 
a malmokat, a mészárszékeket és néhány telket a városon 
kívül eső tartozékaikkal 1797 frt 20 kr-ért bérbeadták.®

íme a kép, a lechnici remeteség utolsó napjairól. Lakói 
sorsának alakulása sívár és szomorú. Mindegjúkük szívében 
a szeretett rend feloszlatása felett érzett fájdalom s a bizony
talan jövő érzése, amit természetesen nem tehetett kívánatossá 
a királyi rendelettel biztosított nyugdíj sem. De ök a lemondás 
hősei voltak, s nem irtóztak a további áldozatoktól. Eltek, 
ahogy megadatott nekik élni, — a szeretett remeteség áhítatos 
emlékeit őrizve szívükben.

Gazdaságuk pedig, amíg ök gazdálkodtak, — bár a bir
tok jövedelme évröl-évre csökkent, mégis jóval felülmúlta 
szükségleteiket, — most a kincstári gazdálkodás idején nem
csak nem volt hasznothajtó, hanem még ráfizetéssel is járt. 
A gyászos kincstári gazdálkodásra jellemző, hogy az amúgyis 
aláértékelt és sequestrált vagyon összértékének 144.674 frt 
40 5%! kr-nak, 1783-ban csak 3.693 frt 66 Щ kr tiszta haszna 
volt, ami még a birtokkezeléssel járó kincstári adminisztráció 
költségeit sem fedezte teljesen! •

• A Kassán 1784 febr. 22-én kelt s a kir. kincst. admin.-hoz intézett 
jelentés. E. 21. OLHO.



KumorovHz L. Bernât :

À királyi kápolnaispán oklevéladó 
működése.
(Á királyi kancellária fejlődése a XIV. és XY. 
század fordulóján.)

A XIII. századi gazdasági és társadalmi átalakulással 
párhuzamosan fokozatos fejlődés figyelhető meg a magyar 
kormányzatban s a vele szoros kapcsolatban álló igazságszol
gáltatásban. A jogaikért harcoló serviensek csak a király 
vagy a nádor joghatóságát hajlandók elismerni maguk fölött, 
másfelől arra törekszenek, hogy a saját kebelükből válasszák 
a helyi bírákat. Ez a törekvésük hozza létre az autonóm nemesi 
vármegyét és bíráskodását, de ennek megfelelően alakuT áf a 
központi igazságszolgáltatás is olyformán, hogy a nádor lesz 
a nemesség bírájává nemcsak a királyi udvarban, hanem a 
vidéken, a saját kúriájában, majd később a rendszeressé váló 
nádori generális kongregációkon is.1 * Ezzel egyidejűleg kiépül 
és megerősödik az országbírónak a nádort pótló, vagy inkább 
a királyt bírói minőségében állandóan helyettesítő központi 
bíráskodása. Az országbírói intézmény az eredetileg esetröl- 
esetre szóló királyi bírói természetű megbízásokból, s a század 
második felében egyre szaporodó bírósági exempciók és immu
nitások révén fejlődik ki önálló ügykörrel és saját kancel
láriával rendelkező királyi bírósággá, mint az oklevelek emle
getni szokták, praesentia regiavá? A király ezután csak a 
súlyosabb ügyekben gyakorolja személyesen bírói tisztét, s 
ítélöszékét a XIII. és XIV. század fordulóján az országbíró
tól való megkülönböztetésül már specialis praesentia régió
nak kezdik nevezni.3 De a központi bíráskodás nyomában fej-

1 Istványi G. : A generalis congregatio. Levéltári Közlemények. 1939 
és 1940/41. Különlenyomat 2—5. 1.

•A XIII. század közepe óta az okmánytárak sűrűn közölnek ilyen 
adatokat. Pl.: Pannonhalmi rendtörténet (P. rt.) TI. 298. 1. (1257), 321. 1. 
(1263), 330. 1. (1266), 331. 1. (1267), 333. 1. (1270), 336. 1. (1270), 340. 1 
(1273) stb.

* Hajnik I. : A király bírósági személyes jelenléte és ennek hely
tartója a vegyesházakbeli királyok korszakában. Budapest, 1892. 7. 1. (Sze
mélyes jelenlét.)
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lödik a megyéje is .4 A külső szervezettel együtt az egész vona 
Ion fokozatosan tökéletesedik a belső ügyvitel, s úgylátszik, a 
külföldi egyetemeken, elsősorban Párizsban és Bolognában 
tanult magyar diákok között kell keresnünk a reformmunka 
kezdeményezőit és irányítóit.5 Az oklevelek formulái és jogi 
szóhasználata, erre utal. Legfontosabb újításuk talán az, hogy 
a X IIl, század második felében nálunk is meghonosodik az 
igazságnak, tehát a való tényállásnak a kinyomozására irá
nyuló anyagi bizonyítás, s vele szükségképen a pereseljárás
ban is győzedelmeskedik az írásbeliség.®

Az Árpád-kori vívmányokat az Anjouk tovább fejlesztik. 
Eddig az igazságszolgáltatás súlypontja inkább a vidéken 
volt; ezt most központosítják, a nemességet a király bírói 
hatalmának vetik alá, s a nádor vidéki bíráskodását a királyi 
kúriába vonják.7 Ezzel karöltve a bírósági szervezeten is 
tágítanak, s a nádor és országbíró mellett a XIV. század utolsó 
harmadában kialakul a királyi különös, majd Zsigmond ural
kodásának utolsó éveiben, a király nevében önállóan működő 
jogszolgáltató intézményként a király személyes jelenléti 
bírósága. Ezóta, ha a király személyesen ítélkezik, ezt tanácso
sai vagy az országos nagybírák asszisztenciája mellet propria 
in persona teszi.8 Az Anjouk alatt elvvé lesz, hogy a birtok jogra 
vonatkozó perekben az ország rendes bírái ítélkeznek, és me
gyei ítélettel örökjog nem szerezhető.9 A megye tehát birtok
ügyekben háttérbe szorul, bűnügyekben és a helyi kor
mányzat dolgában azonban egyre erösbödö hatáskörre tesz 
szert.

Ez a fejlődés nemcsak a királyi udvar, hanem a megyék 
és a hiteleshelyek oklevéladó működését is bővítette egyrészt 
a központból származó parancslevelek kiállításával, másrészt 
a szolgáltatandó tanúskodás és jelentéstétel újabb és terhes, de

* Hajnik I. : *A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a 
vegyesházi királyok alatt. Budapest, 1899. 77. 1. (Perjog.)

8 Erról főleg a következő munkák tájékoztatnak: Szentpétery I.: 
Magyar oklevéltan. Budapest, 1930. (Oklevéltan.) — Hajnal I.: írástörténet 
az írásbeliség felújulása korából. Budapest, 1921. — Kumorovitz L. B.: Az 
authentikus pecsét. Turul, 1936. — Perényi J. : A francia iskolák hatása a 
magyar okleveles gyakorlat kialakulására, Budapest, 1938.

•P . rt. II. 328. 1. (1264.)
7 Hajnik : Személyes jelenlét 5. 1.
8 Hajnik : Per jog 43. 1.
•U. o. 23. 1.
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nagyon fontos feladatával.10 így nemcsak az eddigi oklevél
kibocsátó testületek munkaköre tágul, hanem különösen az 
országnak később megszervezett szélső övében, egyre újabb 
hiteleshelyek is alakulnak. Így jutnak kiterjedtebb oklevél
adáshoz a megye hatósága és a szolgabírák, az autonóm közü- 
letek és a kisebb tekintélyű konventek, s ezekével arányosan 
nő a központi bíróságok és a királyi kancellária írásbeli mun
kája.11 A központnak ez a közigazgatási és igazságügyi írás
belisége, másfelől pedig a perlekedő felek kényelme,12 teher
mentesítést kívánt, s egy stabil, udvari hiteleshelyszerü író
szervnek a felállítását tette szükségessé. Ennek a feladatnak 
szerencsés megoldása a XIY. század második évtizedében tör
tént meg, amikor az új munkakört egy eddig kevésbbé elfoglalt 
udvari méltóságra, a királyi kápolna ispánjára s a vezetése 
alatt álló papságra bízták.

A királyi kápolna szervezetét és oklevéladó működését 
elsőnek Gárdonyi Albert ismertette „A királyi kancellária 
eredete és kialakulása Magyarországon“ című tanulmányában, 
L914-ben.13 Gárdonyi azonban csak 1375-ig terjedően foglal
kozik ezzel az intézménnyel, s megállapításai csak részben 
fedik a valóságot, ott t. i., ahol a királyi kápolna ispánjáról 
kimutatja, hogy hiteleshelyi működést fejtett ki a királyi 
udvarban. A titkos kancelláriáról szóló fejtegetései ellenben 
nem helytállók. Erre Szentpétery hívta fel a figyelmet ugyan
csak 1914-ben,14 s a saját és Hajnik kutatásai eredményei alap
ján kimutatta, hogy „a titkos kancellári állásnak a hiteles- 
helyi működéshez semmi köze”,15 és megjegyezte, hogy „a 
titkos kancellária szervezetéről az Anjouk alatt jóformán sem
mit sem tudunk“.16 Ezen útmutatás alapján a speciális prae- 
sentia regiara vonatkozó kutatásainkkal kapcsolatban sikerült 
megállapítanunk, hogy a királyi kápolna ispánjának az udvari 
bíróságokkal kapcsolatos működése éppen 1374 táján kez
dődik el igazában, s kancelláriája csakugyan nem azonos a

10 L. a 6. jegyzetet.
11 Kumorovitz B.: A magyar királyi egyszerű- és titkospecsét hasz

nálatának alakulása a középkorban. A bécsi gr. Klebelsberg Kunó Magyar 
Történetkutató Intézet Évkönyve. 1937. 69—72. 1. (Egyszerű és titkos p.)

1! Szentpétery : Oklevéltan 158. 1.
“  Századok 1914. 89—106. és 174—196. 1.
14 Szentpétery I.: A királyi titkos kancellária történetéhez Századok 

1914. 440—445. 1.
15 U. o. 444. 1.
14 U. o. 445. 1. 1. jegyz.
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titkos kancelláriával.17 Értekezésünk bírálatában Gárdonyi 
megjegyezte, hogy „a comes capellae regiae szerepéről is ér
demleges eredményeket állapit meg (ez) az értekezés, ámbár 
tisztázatlan problémaként hagyja meg kancelláriájának a többi 
udvari kancelláriákhoz való viszonyát“.18 Említett tanulmá
nyunkban a comes capellae regiae kancelláriájával helyszűke 
miatt tényleg nem foglalkoztunk, bár témánk is más volt. 
Minthogy a kérdés bonyolult és érdekes, ez alkalommal sze
retnénk rá fényt deríteni. Teljesség kedvéért, de a tárgy áttekint
hetősége céljából is szükségesnek véljük, hogy kancelláriáján 
kívül a királyi kápolnaispán időnkénti munkásságáról is, leg
alább vázlatosan, teljes képet nyújtsunk.

A középkori magyar középponti adminisztráció és a vele 
kapcsolatos udvari írásbeliség egyes, még az alakulás stá
diumában levő ágazatai annyira összefonódnak, hogy egyiket 
sem tanácsos a másik nélkül vizsgálni. Eredményt csak akkor 
remélhetünk, ha az udvari írásbeliség teljes egészére figye
lünk. Ebben az ösködben a fénylő pontot a pecsétek jelentik, 
azért az eddig ismert diplomatikai anyagot a szfragisztika 
eredményeivel is kiegészítjük. Minthogy a magyar fejlődés 
bizonyos mértékben a nyugatinak függvénye, a teljes világos
ság igénye mellett annak vizsgálatát sem mellőzhetjük. így 
reméljük, hogy Hajniknak, Gárdonyinak és másoknak alap
jában véve jó, de helyenként félremagyarázott nyersanyagá
ban rendet és világosságot teremtünk.

Tanulmányunk több, mint amennyit a főcíme mutat, 
minthogy azonban a magyar királyi oklevéladás első műhelye 
a királyi kápolna volt, keretül, tárgyi és irodalmi okokból is, 
mást nem választhatunk.

.A magyar királyi kápolnáról (amely valószínűleg egy
idős a királysággal) és személyzetéről csak a XIV. század
ból vannak gyakoribb és összefüggő adataink. Ezek, de a 
korábbiak is, rendszerint akkor fordulnak elő, amikor a tes 
ttilet vezetöjejés tagjai az udvari írásbeliséggel kerülnek kap
csolatba. Ha ez a kapcsolat megszakad, a források is elnémul
nak. Ezen az alapon a királyi kápolnaispán működésében több 
korszakot különböztethetünk meg. Az első III. Béla uralko
dásának közepe tájáig terjed. Ekkor a királyi kápolna feje

17 Kumorovitz B.: A specialis praesentia regia pecséthasználata Zsig- 
mond korában. Domanovszky—Emlékkönyv 1937. 435—436. 1. (Specialis 
pr. r.)

18 Levéltári Közlemények 1937. 297—298. 1.
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a királyi oklevelek kiállításánál a pecsételést végzi, feladata 
tehát a királyi pecsét őrzése és a megpecsételés gyakorlati 
munkájának a végrehajtása volt. E mellett alattvalóival együtt 
vagy azok nélkül, gyakran az oklevélbefoglalt cselekmény 
tanúi között is szerepel.

így említi meg Szt. László 1091-i oklevele Séraphin és Copan,1* az 
1093-i Timotheus,*0 II. Béláé 1131-ben Fáncsika,19 20 21 22 * II. Gézáé 1146-ban Chéru
bin*2 királyi káplánokat. 1150-ben Gervasius királyi káplánról,** 1148-ban 
pedig a kápolna lejéről, Miklósról értesülünk.*4 Az utóbbi oklevél szerint 
„Nicolao. . .  regie capelle presidents, notario Barnaba existente hec carta 
assignata est“. Mivel a tanusor csak ezután következik, a királyi kápolna 
ispánja már itt is mint s ig i l la to r  szerepelhetett, korábban u. i. ez még mások 
feladata volt.25 * II. Géza 1158 körül kelt oklevelét „ ... per notarium Barna- 
bam. . .  stabiliri et per Nicolaum capelle sue comitem precepit sigillari“.20 
Ez a Miklós más esetekben is pecsétel, csak állását nem jelzik az oklevelek.27 
III. István alatt, 1162-ben, Sudan „magister capelle“ a pecsételő, de ez lehe
tett a feladata IV. István idejében, 1163-ban Tamás „magister capelle“-nek 
is, mert a privilégium „Hugone notario, Thoma magistro capelle Strigonii 
factum est“.

III. Béla uralkodásának első éveiben a királyi kápolna 
fejét felváltva magister capellenek28 29 * és comes capelleaek2* 
mondják az oklevelek. Ezek a kifejezések tehát egy sze
mélyre, a királyi kápolna főnökére vonatkoznak. Közülük 
1171—1172-ből Vidót és 1183-ból Radabanust ismerjük. 1183 
óta a királyi kápolna embereivel nem találkozunk többé, és 
feladatuk is módosult.80 Ez a változás az állandó királyi kan
cellária megszervezésével függ össze, amely most már állandó 
vezetőt, kancellárt kap az élére, aki a nagypecsét őrzését is 
átveszi. A pecsételés feladata ezóta alantasabb rangú kancel
láriai tisztviselőnek a feladata.31

A királyi kápolna ispánjai a XII. század nyolcvanas

19 Szentpétery I.: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegy
zéke. Budapest, 1923. (Erit. j.)

20 Fejér I. 481—482. 1. („Timotheus capellanorum ultimus“ Irta az 
oklevelet.)

21 Smiöiklas: Codex II. 42. 1.
22 Erit. j. 73. sz.
** U. o. 78. sz.
24 U. o. 77. sz.
25 Szentpétery : Oklevéltan 69. 1.
20 Erit. j. 90. sz.
27 U. o. 82. és 84. sz.
28 U. o. 117., 120. és 138. sz.
29 U. o. 116. sz.
"Szentpétery: Oklevéltan 87. 1. és Gárdonyi i. m. 91. 1.
81 Szentpétery : Oklevéltan 62—71. 1.
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éveiben a bizalmasabb jellegű királyi gyűrüspecsét őrzését 
vették át, s a vele megerősített oklevelek kiállítása körül jutót- 
tak'szérëphez.32 III. Béla és Imre idejében az a szokás hono
sodott meg, hogy az oklevélre ráerösített nagypecsét viász- 
mezejébe, ellenőrzésül és a kézbesítéshez való hozzájárulás 
jeléül, rányomják a királyi gyűrűspecsétet.33 Ez a munka a 
királyi gyűrüspecsét őrzőjének, tehát a királyi kápolna ispán
jának a feladata lett. Mivel a gyürüspecsétes oklevelek rit
kák, az ellenőrzés tényét pedig nem jegyezték rá a nagypecsé
tes oklevelekre, nevüket ebből a korszakból nem ismerjük.

A XIII. század hatvanas éveiben új cím tűnik fel a 
királyi udvarban: a nótárius specialis, illetve a nótárius se- 
cretarius címe.M Számuk a század vége felé egyre nő, s IV. 
László idejéből tíznél többnek a neve is ismeretes.35 Egyikük 
fontosabb szerepet tölt be, mert ö a király titkára és a királyi 
gyűrüspecsét őrzője és kezelője. A király velük íratja bizal
masabb természetű okleveleit, és a diplomáciai munkában is 
jelentős a szerepük.36 Néha apocrisiarius a nevük. Megbízható 
adatok szerint az apocrisiarius, illetve a nótárius secretarius 
és a nótárius specialis egyúttal a királyi kápolna ispánja. 
A comes capellae regiae tehát új néven a XIII. században is 
folytatta a III. Béla korában módosult tevékenységét, s a XIV. 
században, körülbelül 1317 táján már önálló udvari oklevél
kiadó szervvé alakult.37 A királyi kápolnaispán működésének 
ezt az ismét két alkorszakra oszló harmadik periódusát az 
Anjou-kori kancelláriai fejlődés bonyolultsága miatt nagyon 
körültekintően és sokféle anyagnak a kutatásba vonásával kell 
vizsgálnunk.

1874-ig a saját nevében, de királyi pecsét alatt állította ki 
okleveleit. Egyházi állását tekintve, eleinte prépost, később 
püspök, címe pedig a huszas évek óta a comes capellae regiae 
mellett „secretarius cancellarius“. Főleg ez utóbbi tévesztette 
meg az eddigi kutatókat egészen Szentpéteryig, noha műkö
dését, 1374-ig terjedően, Gárdonyi nagyon helyesen udvari 
hiteleshelyi működésnek minősítette.38 Oklevelei bevallásokra,

«U. о. 87. 1.; Gárdonyi i. m. 91. 1.
88 Szentpétery : Oklevéltan 70. 1. 6. jegyz.
3 4 - 3 5  XJ. o. 87. 1.
88 Gárdonyi i. m. 93. 1.
87 Szentpétery, a 14. jegyz.-ben i. m 441. 1.
88 Gárdonyi i. m. 187. és 195. 1. E részben végig erre az értekezésre 

kell utalnom. 1375-től 1435-ig kifejtett működésével kívülünk senki sem fog
lalkozott részletesebben.
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továbbá királyi és más bírói (elsősorban országbírói) parancs
levelekre adott jelentésekre oszlanak. Találunk köztük ügy
védvalló okleveleket, idézés, tanúkihallgatás és nyomozás cél
jából kiadott parancslevelekkel kapcsolatos jelentéseket, eskü 
letételéről szóló bizonyságleveleket, peregyességi iratokat, 
választott bírák kijelölésére vonatkozó okleveleket és perkölt
ségekről kiadott kötelezvényeket; a bevallások csoportjában- 
adásvételi, ajándékozási és egyéb tartalmú szerződéseket, ok
levélátírásokat stb. Határjárást és birtokba való beiktatást 
csak ritkábban végzett, mert, úgylátszik, erre a munkára a 
szomszédos hiteleshelyek tartottak igényt.39 Az is lehetséges, 
hogy Visegrád környékén ilyen munka ritkán akadt. Abban 
is különbözött ez az újszerű intézmény a vidéki hiteleshe- 
lyektöl, hogy a külső tanuságtételt nem a saját személyzete 
végezte, hanem megbízottait az udvari hivatalok világi alkalma
zottainak a sorából vette.40 Végül a királyi kápolnaispán a ki
rályi levéltár őre is volt. Szükség esetén öt bízták meg az ott el
helyezett oklevelek kikeresésével és a róluk készítendő másodla
tok kiállításával.41 A királyi kápolnaispán kúriája tehát való
ságos hiteleshely volt,42 azzal a sajátos jelleggel, hogy a királyi 
székhelyen működött. Felállítását az országbírónak nagy
mérvű efoglaltsága tette szükségessé, s az a körülmény, hogy 
az írásbeliség akkor már a magyar jogélet egész síkján győze
delmeskedett. Ez a megoldás is bizonyítja az Anjouk helyes 
reformérzékét: régi magyar intézményt formálnak át az új

88 U. o. 196. 1. Ez csak részben igaz, mert például 1354-ben a vice- 
comes capellae regiae szerepel egy birtok határainak megállapításánál. 
Anjou-okmt. VI. 183. 1. Lehetséges, hogy statutiónál is szerepeltek, csak 
adatunk nincs róla.

40 Gárdonyi i. m. 196. 1.
41U. o. 187. 1.
42 U. o. 180. 1. Egy 1341-i oklevele határozottan beszél a comes capel

lae regiae kúriájáról. Pál országbíró rendeletére „Johannes filius Nicolai 
de Boyun contra Johannem filium Apa de Bulch in quindenis festi Omnium 
Sanctorum preteritis quinquagesimo se nobilibus coram nobis prestare iura- 
mentum debuisset. . .  Quia nos tunc cum eodem domino rege fuimus in 
Posonio, ideo Zeuce. ..  procurator ipsius Johannis filius Apa in Wysegrad, 
in  c u r ia  n o s tra , coram Nicolao procuratore ipsius curie nostre, prout idem 
Nicolaus nobis personaliter retulit, prefatum Johannem filium Nicolai pro 
depositione ipsius iuramenti neque vero legitime expectasset, ymo usque 
ad diem reversionis nostre et ultra postmodum usque ad diem datarum 
presentium (XI. 19.) coram nobis, qui quidem Johannes filius Nicolai 
nec nobis absentibus, nec presentibus in  cu ria  n o s tr a  sacramentum presti- 
tit, ut dehebat“. Fejér VIII. 6. 180—181. 1.
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célnak megfelelően.43 A pereskedőknek lépten-nyomon írásra 
volt szükségük, gondoskodni kellett tehát arról is, hogy a 
központban mindenki, bármikor, perében egyességre léphes
sen, és szerződést köthessen. I. Károly idejében a királyi szék
hely Visegrád volt, s a szomszédos, hiteleshelyek, ú. m. a budai, 
az esztergomi és a váci káptalan nem voltak eléggé közel arra, 
hogy a kúriának ezt az igényét kielégíthessék, s a király és az 
országbíró kancelláriáját tehermentesítsék.44 De az új intéz
mény a távolból jövök és az udvar igényein kívül a közvetlen 
környék hiteleshelyi szükségletét látta el elsősorban, úgyhogy 
a királyi kancelláriában és a központi bíróságok ' előtt tett 
bevallások ebben az időben ritkábbak. Udvari jellegéből 
magyarázható az is, hogy jelentései között előfordul szóbeli 
jelentéstétel is.45 A királyi kápolnaispánnak ez a csonka 
hiteleshelyi működése még 1342 után is különösen az ország
bírói ítélkezéssel kapcsolatos, mert ez volt a legstabilabb köz
ponti bíróság. Van kapcsolata a király személyes bíráskodá
sával, s lehetett a nádoréval is, az előbbi azonban ritka, a 
nádor pedig -gyakran tartózkodik a vidéken.46

A királyi kápolnaispán hiteleshelyi működése 1374 után 
lényeges átalakuláson ment keresztül: hiteleshelyi jellege meg
szűnt, s akkor még szorosabban simul az udvari bíróságok
hoz, de nem mint alárendelt szerv, hanem bizonyos mérték
ben továbbra is megtartva függetlenségét.47 Eddigi, a királyi 
középpecsét alatt folytatott udvari hiteleshelyi oklevéladását, 
úgylátszik, a budai káptalan vette át, s régi munkaköréből 
csak a királyi levéltárnoksága és az egyszerű oklevélátírás 
maradt meg a kezében, de ezentúl azt is a király nevében vé
gezte. Űj munkaköre az ekkoriban nagyon megszaporodó 
királyi középpecsétes parancslevelek tanúsága szerint a 
király mozgó audientiáival szemben egy állandó ud
vari királyi panaszfelvevö szervnek, audientiának a képvise
lete lett.48 A ftigillum mediocre alatt kelt királyi parancslevelek

48 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 84—85. 1.
44 Ez csak 1384 után vált lehetségessé, araikor az udvar Budára köl

tözött át. Gárdonyi i. m. 193. 1.
48 U. o. 177. 1.
48 Istványi i. m. 14. 1.
47 Erre s az alábbiakra vonatkozólag lásd: Kumorovitz: A specialis 

pr. r. 435—437. 1.
48 Az audientia mibenlétével „Audientia, praesentia“ című tanulmá

nyomban külön is foglalkoztam. (Notter-Emlékkönyv. Budapest, 1,941. 684— 
711. 1. (Audientia.) Mind a két kifejezés eredetileg a királyi kihallgatást 
jelentette nálunk is. Először a Legenda maior-ban fordulnak elő (2. §.),
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ugyanis fogalmazat és tartalom szempontjából egyaránt tel
jesen azonosak az effajta nagypecsétes királyi mandátumok
kal.49 Tartalmaznak a király különös és személyes jelenléti 
bíráskodása, valamint a nádor és az országbíró elé utalt pe
rekkel kapcsolatos inquisitiós, statutoriális és evocatoriális 
parancsokat, továbbá inhibitiókat, prohibitiókat és bírói eljá
rással kapcsolatos bevallásokat, s olykor az egyházi és világi 
bírák illetékességére vonatkozó utasításokat. Feladata tehát 
a panaszok felvétele, az illetékes bíróság megállapítása és a 
szükséges parancslevél kibocsátása. Udvari jellegét mutatja, 
hogy oklevelei mindig Yisegrádon, később Budán kelnek. Leg
nagyobbrészt mégis az országbírói Ítélkezéssel kapcsolatos 
evocatiók, amiből arra kell következtetnünk, hogy az ország
bíró állandó kúriai bíráskodása tette szükségessé a királyi 
kápolna ispánjának királyi, udvari és szintén állandó igaz
ságügyi kihallgató szervvé, audientiává való átalakítását. Fő
leg a királynak s vele a nagy- és titkospecsétnek az udvartól 
való gyakori távolléte adhatott erre indítást és talán az a. kon
zervativizmus, mellyel az országbírónak praesentia regia jel
legét az oklevéladásban továbbra is ki akarták fejezni.50 Ezért

mely szerint a Szent király „ ... clericis ac monachis potestatem concessit 
presentiam suam adeundi, quibus voluntarium auditum prebens. . . “ A XIII. 
század eleje óta a praesentia bírói, az audientia pedig inkább kegyelmi ter
mészetű kihallgatás. Ezóta mások és képviselik a király bírói jelenlétét, s a 
XV. században az egyszerűn kívül (országbíró) már van specialis és per
sonalis praesentia regia. A királyi kápolnaispán audientiáján nem bíró
ságot (ez praesentia volt), hanem olyan hivatalt kell értenünk, amely 
előtt a pert megindították, s amely kiállította az alperes megidézésére 
szóló parancsleveleket. Ez az illetékes bíró és a király előtt és az ő 
oklevelükkel is megtörténhetett, mégis a felek kényelmét szolgálta, mert 
állandóan a királyi székhelyen működött. Hogy miképpen nevezték 
ezt a hivatalt, az oklevelek hallgatnak róla. Külföldi analógiák alapján 
az a u d ie n tia  illik rá legjobban. Ez a kifejezés a XIV. században már 
vidéki viszonylatban is ismeretes. 1379-ben például a leleszi konvent 
és a megyei kiküldöttek egy oklevélkiadatási ügyben Szalánczi András
sal „in audientia viliiéi“ tárgyalnak. (Leleszi orsz. lt. 1379. 25. sz.) — 
A vikáriusok feladata Zsigmond szerint (1414) „ ... causas et lítium 
processus audiendi cognoscendi, diffiniendi et concludendi“. (Gábor 
Gy. : A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Budapest, 1933. 
210. 1.) A királyi kápolnaispán feladata tényleg csak: „causas audiendi“, 
az audientia megjelölése tehát mesterkéltség nélkül ráillik.

4> A vikáriusoknak Zsigmond gyakori távolléte alatt betöltött bírói 
szerepéről olv. Szilágyi L.: A német birodalom és Magyarország personalis 
uniója 1410—1439. Kny. a bécsi gr. Klebelsberg Kirno Magyar Történet
kutató Intézet 1934-i Évkönyvéből. 18—27. 1.

50 Az országbíró u. i. a király személyét helyettesitő legrégibb bíró
ság, önállóságának a kialakulása után is szoros kapcsolatban maradt a
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kelnek ezután a király neve alatt a kápolnaispán kancelláriájá
nak a mandátumai és nem a sajátja alatt, mint régebben. Ok
leveleinek külseje tehát minden bíróságtól független panasz
felvevő alakulatnak mutatják. E mellett bizonyít királyi levél- 
tárnoksága és nem utolsó sorban királyi pecsétje is.

A királyi kápolnaispán működésében történt eme válto
zás Szepesi Jakab országbíróságának az idejére esik (1372— 
1380), s valószínűleg az ö óhajára vagy közreműködésével 
történt, és szerves része lehetett annak a reformnak, melyet 
mint alább még látni fogjuk, a hetvenes évek elején a királyi 
kancelláriával kapcsolatban foganatosítottak. Ebben az évti
zedben alakult ki véglegesen a titkos kancellária és a specialis 
praesentia regia bírósága,51 s az új szükségletnek megfelelően 
szervezték át a királyi kápolnaispán oklevéladó működését is. 
Az átmenetet János budai prépost teremthette meg, aki a hat
vanas és hetvenes évek fordulóján főnökének, Vilmos kápolna
ispánnak, 1361 óta pécsi püspöknek a kápolnában önállóan 
működő vicecomese volt, majd 1374-től 18S3-ig maga látta 
el elődje hivatalát, a királyi kápolna ispáni tisztét.52 János 
budai préposti minőségében, az udvarral kapcsolatban a bu
dai káptalant juttathatta hiteleshelyi szerephez, különösen az 
amúgy is gyérülö külső munkában. A peres eljárással kap
csolatos oklevélátírásokat és bevallásokat elintézhették az ille-

királlyal, ami a panaszfelvétel gyakorlatában (ezeket a király, a kancellá
rok vagy protonotariusaik vették fel), s a király nevében és az ő pecsétjé
vel megerősített első evocatio kibocsátásában nyert kifejezést. A per folya
mán szükségessé vált további evocatiókat, perhalasztásokat és az itéletleve- 
leket már az országbíró a saját nevében, a saját kancelláriájában és a saját 
pecsétjével megerősítve adja ki. De ezekben az evocatiókban stílus szem
pontjából továbbra is megmarad a királlyal való kapcsolat: a jelentést az 
országbíró akkor is a királyhoz kéri küldetni, és a hiteleshelyek tényleg a 
királynak címezik őket. A király elé azonban csak ritkán járulhatott a 
panaszos. A panaszfelvétel és a szükséges mandátumok leginkább a kan
cellárok, főképpen a királyi protonotarius dolga lehetett, s ők állapították 
meg az ügy illetékes bíráját is. Mivel a király és kísérete gyakran távol 
volt a központtól, azért a királyi kápolnaispán ezt a királyi kihallgatást is 
ellátta. E részben a gyakorlat hasonlít a nápolyihoz. A teljes megállapodás 
Zsigmond korában következik be. Titkospecsétes parancslevelei külföldön 
kelnek, a nagypecsétesek pedig a vikáriusok oldalán működő nagy kancel
láriából.

51 Kumorovitz : Specialis pr. r. 435—437. 1.
52 Gárdonyi i. m. 192—194. 1. Temesmegyei okit. I. 128—130. 1. 

(1361—1373. közé való helyezése tág, mert János 1368-ban lett budai pré
post. Gárdonyi i. m. 194. 1. Pontosabb idő: 1368—1373. (Ez az oklevél is 
bizonyítja a vicecomes önálló ügykörét, mert ideiglenesen a királyi nagy
pecsét helyett a nála levő középpecséttel látták el.



tékes bírák és a király kancelláriái. Egészen megoldódott ez 
a nehézség 1385 után, amikor az udvar is átköltözött Budára: 
ekkor már végkép nem volt szükség két, királyi székhelyen 
működő hiteleshelyre.53

A királyi kápolnaispánnak ez az újabb működése a XV. 
század első harmadában érte el virágkorát. A harmincas évek
ben azonban kiadványai egyre ritkulnak, ami alighanem az 
1430 és 1435 között megfigyelhető újabb bírósági reformmal 
hozható kapcsolatba.54 A király nevében kibocsátott parancs
levelek ezután leginkább a királyi kancelláriából kelnek, az 
oklevélátírások és a pereskedéssel kapcsolatos bevallások kiál
lítását pedig végleg az udvari bíróságok veszik át. Ezzel aztán 
1435-ben a királyi kápolnaispán oklevéladó működése végle
gesen megszűnt; a királyi középpecséttel nem találkozunk 
többé, s a kápolna tagjai ezután kizárólag egyházi téren tévé 
kenykednek.55 56

A királyi kápolna szervezetéről XIV. és XV. századi 
működésének a korából alkothatunk magunknak szervesebb 
képet. Ez — Miklóssy megállapítása szerint „a magyar király 
capellanusainak konventszerű testületé volt. A testület feje 
a comes capellae, magyarosan kápolnaispán, aki többnyire 
megyéspüspök, vagy legalább egyik káptalan dignitáriusa, 
tehát egyéb javadalmat is élvező egyházi személy volt“.50 Mivel 
a királyi kápolna ispánjai egyúttal valamelyik egyház prépost
jai, illetve püspökei és igen gyakran a király diplomatái is vol
tak,57 sokszor hosszabb külföldi tartózkodásra kényszerülnek, 
de otthon is többnyire a király kíséretében, tehát székhelyükön 
kívül találhatók, az intézmény tényleges vezetése már talán 
megalakulása idejében is mások feladata volt. Mivel ezek a 
helyettesek ritkán szerepelnek a külső hiteleshelyi munkában, 
azért ritkán is találkozunk velük szemtöl-szembe. 1341-ben 
még procuratorn&k nevezik a comes capellae regiae helyet 
tesét. Ebben az esetben négy napig van távol az ispán, de az 
oklevélből kivehető, hogy a helyettesi állás állandó jellegű
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55 Nem pedig 1374-ben! Gárdonyi i. m. 193. 1. Lásd az oklevelek dátu 
mát az okmánytárakban.

54 Kumorovitz : Specialis pr. r. 439. 1.
65 Utolsó kiadványai 1433-ból valók. Feladata ezután az istentisztelet 

(Id. a 60. jegyzetet) és az iskolai munka ellátása még 1450-ben is. (Orsz. 
lt. kúriai o. : Post advocates . . .  35—41.)

56 Miklósy Z. : Hiteleshely és iskola a középkorban. Levéltári Közle
mények. 1940/41. 173—174. 1.

57 Gárdonyi i. m. 94—98. 1.
R egnum . 30



volt.58 Azt is megtudhatjuk belőle, hogy a hivatal és kancel
láriája a királyi kápolnaispán visegrádi kúriájában működött. 
Nemsokára már vicecomesnek nevezik a kápolnaispáni helyet
test. 1347-ben Balázs esperes látta el ezt a tisztet. A hatvanas 
években, mint már említettük, János budai prépost volt a 
capella vicecomese, majd 1374—1383-ig ö lépett főnőkének az 
örökébe.59 A vicecomesi állás tehát lépcsőfok az ispánsághoz. 
Lectoráról nincs adatunk, de volt scholasticusa, cantora, cu- 
stosa és magistère. Zömét a kapellánusok alkották, kik között 
szerzetesek is voltak.60 A kancellária írásbeli munkáját is ök 
látták el, mert nótáriusait nem említik az oklevelek.61 A királyi 
káplánság alkalmas volt arra, hogy viselőjét a királyi kegy, 
egyéb összeköttetés vagy érdem, idővel valamely kisebb vagy 
nagyobb egyházi méltóságra emelje. Sok püspök, prépost, apát 
innen indul el egyre emelkedő pályáján.62 Mindnyájan udvari 
műveltséget és politikai érzéket visznek magukkal új állomás
helyükre, de az írásbeliség terén szerzett tapasztalataikat is 
értékesítik, ha esetleg hiteleshely élére kerülnek.63 Legtöbbjük 
a kánoni és világi jognak ismerője. A magyar hiteleshelyi gya
korlat magas színvonala, főleg pedig egyöntetűsége, nem cse
kély mértékben nekik köszönhető.64

Ezek után a következő fontos kérdésekre kell még meg
felelnünk: Milyen természetű volt a királyi kápolnaispán pe
csétje? Milyen kultúrtalajba nyúlnak le annak gyökerei? 
Volte-e a királyi kápolna ispánjának saját kancelláriája? Ha 
volt, milyen helyet foglalt el az a királyi udvar többi írótes- 
tülete között?

A pecsét kérdését úgy oldhatjuk meg legcélszerűbben, ha 
a vele megerősített oklevelek vizsgálatából indulunk ki. A ki
rályi kápolnaispán okleveleinek intitulatiói mindvégig csak a 
privilégiális formájúakban fordulnak elő, s ezek is működése 
két korszakának megfelelően kétfélék: 1374-ig az intitulatió-
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58 Ld. a 42. jegyzetet.
5* Mon. Sírig. Eeel. III. 651. 1. ; Temesmegyei okit. I. 128—130. 1. 

(1368—1374) ; Gárdonyi i. m. 193—94. 1.
80 Miklósy i. m. 174. 1.
81 Szentpétery : Oklevéltan 159. 1.
8! Néhányan közülük Leleszre is kerültek. Kumorovitz B. : A leleszi 

konvent oklevéladó működése 1569-ig. Turul 1928. Kny. 10. 1.
88 Leleszen például a registrumvezetés megindítása II. Miklós prépost- 

ságára esik, aki királyi kápolnaispán volt. U. o. 10. 1.
84 Ld. a Függelékben.
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ban a királyi kápolna ispánja, később pedig a király szerepel 
oklevéladóként. A corroboratióban, ha kétféle fogalmazásban 
is, az egész idő alatt a pecsét a királyé.

így: „Presentes concessimus litteras sigillo h o n o r is  nostri, scilicet 
comitatus eapelle regie communitas“,65 vagy: „sub sigillo regio, quo pretextu 
honoris, scilicet comitatus eapelle utimur“.66 Még határozottabb adat a kővet
kező: I. Károly halála után az akkori kápolnaispán egyideig a saját ponti- 
fikális pecsétjét használta, mert az új királynak a kápolnaispánság számára
rendelt királyi pecsétje még nem készült el: ..... quia dominus noster rex
novus nondum habet sigillum comitatus eapelle, presentes sigillo nostro 
episcopali íecimus consignari“.*7 De a király is a sajátjának tartja ezt a 
pecsétet, s egyéb pecsétjei hiányában, tehát sürgős esetben, a saját okleve
lein is használja, például 1358-ban: „Et quoniam sigillum nostrum maius in 
arduis negociis regni nostri cum domino archiepiscopo Colocensi in partibus 
Dalmatie habemus, ideo presentes sigillo nostro apud comitem eapelle nostre 
habito fecimus consignari“.*8

Ezekből a példákból világos, hogy a királyi kápolnaispán 
pecsétje, Nagy Lajos korában, de már elődje alatt is (ez követ
kezik az előbb idézett 1342-i adatból), királyi pecsét, s külön
bözik a nagytól, a gyűrűstől és a titkos pecséttől, mire mére
tei is eléggé utalnak. Mégis Gárdonyi I. Károly effajta pecsétjét 
titkosnak nézte, hiányos köriratából pedig a titkospecsétnek 
megfelelően a secretum szót olvasta ki.69 Pontos megfigyelés 
azonban arról győz meg bennünket, hogy I. Károlynál is 
csak egyszerűen királyi pecsét a királyi kápolnaispán őrizeté
ben levő pecsét,70 helyesen helyreállított körirata pedig ez: 
tS  KAROLI DEI GRACIA REGIS HUNGARIE.71 Megálla
pításunkat még jobban alátámasztja az a tény, hogy I Károly 
királynak is volt már titkospecsétje, mely nagyságában, szí
nében, köriratában és használatának módjában is különbö
zött a királyi kápolnaispáni pecséttől.72 így ez a pecsét az egy- 
idöben használt királyi pecsétek sorában (méret tekintetében) 
a középső helyet foglalta el, s ezen az alapon eleinte a kancel-

«* Anjou-okmt. VI. 56. 1. (1353.)
**D1. 4,584. sz. (1356.) Vagy: „sigillo regali, quo . . .“ Gárdonyi i. m. 

186. 1. (1326.)
67 U. o. 104. 1. (1342.)
88 Fejér X. 2. 702. 1.
*’ Gárdonyi i. m. 106. 1. (Secretum Karoli régis Hungarie.) 1338-ból 

való példány.
70 * ü .  o .

71 A bizonyítást ld. a pecsétek sorozatában (II. Függelék), I. Károly 
király középpecsétjének a leírásánál.

71 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 15. 1. 2. kép. 1331-ben tűnik fel 
első ízben.

30
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láriában, később másutt is, királyi középpecsétnek, sigilluin 
mediocre-nak kezdik nevezni. 1349-ben például egy oklevél- 
kiadást elrendelő és a királyi kápolnaispán pecsétjével ellá
tott királyi parancslevél neve: preceptum régis cum mediocri 
sigillo.73

A sigilluin mediocre emlegetése 1375 után válik gyako
rivá. Ebben az időben u. i. már a király és nem a kápolnais
pán nevében kelnek a vele megpecsételt oklevelek, tehát nincs 
már kölcsönhasználatban. S bár őrzője továbbra is a királyi 
kápolnaispán, öt sem emlegetik többé az oklevélformulák. Ezért 
a pecsét megjelölésének a formuláját is az új használatnak 
megfelelően fogalmazták át. 1391-ben a Turóci Registrum 
mondja középpecsétnek Nagy Lajos 1381-i sigillum mediocre- 
ját, s a Registrumból azt is megtudhatjuk, hogy ez a pecsét az 
1374-i átszervezés után is a királyi kápolnaispán őrizetében 
maradt. A Registrum 32. §-a u. i. így hangzik: „..^quasdam  
litteras domini Lodovici pridem piissimi régis Hungarie sub 
suo sigillo mediocri, apud comitem capelle seu regie habito . . .  
privilegialiter emanatas“ (is megvizsgáltak).74 Ezek az adatok 
Zsigmondnál a leggyakoribbak. Ilyeneket ismerünk 1406-ból, 
1407-ből, 1428-ból, 1429-ből és 1433-ból.75A szóhasználat alatta 
állapodik meg véglegesen. A középpecsét ritka emlegetésének 
az lehet a magyarázata, hogy a vele megerősített nem privi- 
légiális.formájú oklevelek a corroboratióban úgyszólván soha
sem tesznek említést a megpecsételésröl. Mégis a kifejezés 
meghonosodására és általános kancelláriai használatára mu
tat az a körülmény, hogy nemcsak a királyi oklevelekben hasz
nálták, hanem mások is éltek vele, például 1343-ban Pál or
szágbíró „mediocri sigillo“, 1354-ben István herceg „sigilli 
nostri mediocris munimine“ adott ki egy pátens-oklevelet,7® 
1386-ban pedig Alsáni Bálint bíbornok, pécsi püspök és az 
esztergomi érsekség adminisztrátora állította ki egyik okle
velét „appensione sigilli nostri mediocris, pontificali sigillo 
carentes“.77 De nincs kizárva az sem, hogy már I. Károly korá-

7S Szentpétery I. : A kancelláriai jegyzetek Anjou-kori okleveleinken. 
Károlyi-Emlékkönyv (1933.) 476. 1. 33. jegyz.

74 Szentpéterynek a 14. jegyz.-ben i. m. 441. 1. 3. jegyz.
78 Zimmermann: Urkundenbuch III. 412. 1. (1406.); u. о. III. 429. 1. 

(1407.); Bées, Staatsarchiv, Rep. XVI. 1428.; Szentpétery: Oklevéltan 159. 1. 
5. jegyz.; Dl. 12,516. sz. (1433.)

74 Zichy-okmt. II. 63. 1. („Presentes autem propter absentiam magistri 
Pauli protonotarii nostri et sigilli maioris, mediocri sigillo nostro fecimus 
consignari“.) — Kukuljeviô I.: Iura et privilégia... I. 125. 1.

77 Dl. 7,210. sz.

I
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ban is sigillum mediocre-nak nevezték a kápolnaispán királyi 
pecsétjét. Pál országbíró 1342-ben átírván I. Károly egy 1321-i 
privilégiumát megjegyzi, hogy az „sub mediocri sigillo suo“ 
volt kibocsátva.78 Itt azonban csak a második nagypecsétröl 
van szó, megkülönböztetésül a korábbi elsőtől és a későbbi 
harmadiktól, mégis valószínűnek látszik, hogy az országbíró 
a kancellária szótárából kölcsönözte ezt a Nagy Lajos korá
ban a királyi kápolnaispán használatában álló kisebb királyi 
pecsétet jelentő kifejezést. De, ha ismerték 1342-ben, ismer
hették korábban is. Valószínűleg akkor keletkezhetett ez a 
megkülönböztető kancelláriai terminus technicus, amikor a 
királyi pecsétek száma a titokpecséttel háromra, illetve a gyű- 
rüspecséttel együtt négyre emelkedett. Ez pedig eddigi ada
taink szerint a XIV. század második évtizedének a végén, ille
tőleg a harmincas évek elején történt.79

A mondottak alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a ki
rályi középpecsét (sigillum mediocre) a nagy-, a gyűrűs- és a 
titkos pecséttől élesen megkülönböztetendö, úi királyi pecsét
fajtát jelent.80

Ha a magyar királyi kisebb pecsétek s következés- 
képen a királyi kancellária egyes tagozatainak eredetét 
akarjuk tisztázni, akkor legalább futólag az egykorú 
nyugat- és déleurópai pecséthasználat alakulására is ki 
kell térnünk. Ez a vizsgálat egyszersmind a *központi kor
mányzat és a kancelláriák alakulására is rávilágít, 
megéri tehát a fáradságot. A középkorban az Egyház feje és 
az uralkodók a legtekintélyesebb oklevéladók. Nálunk sokáig 
(XI., XII. század) még a magánszemélyek ügyeiben is egye
düli pecsételő a király.81 A XII. századig általában a felségi 
pecsétet használják mindenütt. A pecsétek és oklevélfajták dif
ferenciálódása különösen két okra, a központi kormányzatnak 
hivatalszerűvé, s az elintézendő ügyeknek sokszerűvé való

78 Zichy-okmt. II. 22. 1.
79 Ld. a 72. jegyzetet.
80 Alsáni Bálintról határozottan tudjuk, hogy a középpecséten kívül 

pontificalis pecsétre is tartott igényt (77. jegyz.) és gyűrűspecsétje is volt. 
(Bécs, Staatsarchiv, Rep. XVI. 1402. IX. 21.) Középpecsétjének a helye tehát 
az utóbbiak között van. A királyi pecsétek esetében sem magyarázható ez 
másképpen.

81 Sorukban tudomásunk szerint a David dux oklevele (1090) az első, 
(Krit. j. 28. sz.) az utolsó a Caba comes végrendelete (1177 körül. Krit. j. 
128. sz.)
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válására vezethető vissza.82 Már a XII. században különbség 
támadt az uralkodó kegyelmi (de gratia) és igazságügyi (de 
iustitia) természetű ténykedése között. A jogi életnek főleg 
ez utóbbi ágazatában, továbbá az udvartartás és államháztar
tás ügyeiben rohamosan megnövekedett a kisebb jelentőségű, 
nyilt vagy zárt formájú, sokszor a kérdéses ügynek csak 
egy-egy átmeneti fázisára vonatkozó oklevelek száma.83 Ezekre 
az efemeris tartalmú iratokra már gyakorlati okból sem fért 
rá a régi pecsét, mert ez sokszor nagyobb volt, mint maga az 
oklevél. De azért sem volt megfelelő ezeknél a privilégiumok 
felségi pecsétje, mert alkalmul szolgált a hamisításra: az ilyen 
oklevélről u. i. könnyen levehették és hamis oklevélre 
függeszthették. Mivel a nagypecsét őrzése körülményes volt, 
egyedüli használata nehézkessé is tehette a kancellária mun
káját. De a viasz ára sem volt közömbös.84 Végül a XIII. szá
zadban a nagypecsétből sok országban állampecsét lett.85 * * Hasz
nálata a tanács, s a rendek ellenőrzésével történt, azéri az ural
kodók magántermészetű és a pénzügyi kormányzattal kapcsola
tos intézkedéseikben függetleníteni igyekeznek magukat tőle. 
Mindezen okok miatt nyugaton már a XII. században áttér
tek a mindig kéznél levő, nem autentikus, úgynevezett kisebb 
pecséteknek (sigillum minus, s. memoriale, s. secretum, s. 
parvum, s. ad causas stb.) a használatára.

E fejlődésben az első lépést A n g l iá b a n  tették meg, ahol Nagy Kamit 
megkettőzte pecsétjét, hogy a két lappal Anglia és Dánia feletti uralmát jut
tassa kifejezésre.88 A további alakulás során a kettőspecsét hátlapjának meg- 
kisebbítésével új pecsétfajtát, az ú. n. c o n tr a s ig i l lu m o t  vagy ellenpecsétet 
nyerték. Ez is Angliában tűnik fel legkorábban (de nem az uralkodóknál), 
s használata onnan terjedt el a kontinens országaiban. Az ellenpecsétet 
külön őrizet alatt tartották, s eleinte az előlappal együtt számított teljes 
pecsétnek. Néhol önállóan is használták, és sokszor az előlapétól független 
körirattal is ellátták. Főleg az egyszerű formájú és kevésbbé fontos tar
talmú oklevelekre került gyakrabban a contrasigillum, s bár az így meg
pecsételt iratokat eleinte nem is tekintették autentikusnak, az ellenpecsétek
nek ez az önálló használata mégis célszerűnek bizonyult, s az oklevélkiadás

82 Kumorovitz: Audientia 694—695. 1.
83 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 1. 1.
84 Ohnesorge, H. : Die Siegel als Mittel der königlichen Prärogative 

in England im 13. und 14. Jahrhundert. Kassel, 1927. 102. 1.
85 Matthaesus Parisiensis 1250-ben ezt jegyezte fel III. Henrik angol

király nagypecsétjéről : „Sub eiusdem temporis curriculo, dominus rex sano 
fretus consilio, custodiam sigilli sui (q u o d  q u a s i  c la v is  r e g n i  e s s e  co m p ro -
b a t u r ) ,  commisit magistro Willelmo, viro modesto, fideli et bene litterato in 
iure canonico et civili perito et circumspecto“. Cron. Máj. 783. 1.

88 Ohnesorge i. m. 2—3. 1.
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tömegessé válásakor bizonyos oklevélfajta megpecsételésére egy újabb és 
önállóan használt pecséttipusnak, a titkos vagy kisebb pecséteknek a beve
zetésére adott ösztönzést.87

A titkos V. kisebb pecsétek használatának alakulását is az angolok
nál ismerjük legjobban.88 * * * * * * * * * II. Henrik (115-1—1189) uralkodásának második 
felében a pénzügyi igazgatás elválik a közigazgatástól, de a kamara írásbeli 
munkáját továbbra is a kancellária látja el. 1189-ben a kincstár már saját 
Irótestülettel rendelkezik, élén a kancellár által kinevezett c le r ic u s  c a n c e l-  
íamval, okleveleire pedig a nagypecsét másodpéldányát kapja, s maga is 
őrzi. 1230 óta a kincstár kancellárját a király nevezi ki. Ez a hivatal akkor 
már sui iuris alakulat.88 Földnélküli János idejében (1199—1216) feltűnik 
a kisebb királyi pecsét (sigillum parvum, privy seal), mely az uralkodó 
személyes használatára szolgál, s 1206 óta a zárt, 1214 óta pedig a pátens- 
okleveleken is előfordul. Eleinte csak oklevélkiállítási parancsleveleket köz
vetítenek vele (warrants), de később egy kiskancelláriaszerű hivatal alakul 
ki mellette, s egyéb természetű királyi személyes intézkedések is kelnek 
alatta.80 III. Eduárd (1327—1377) már miniszteriális, finánciális, kegyelmi 
és bírósági természetű kiadványait peesételteti vele, míg a nagypecsét a köz
jogi jellegű okleveleknek van fenntartva.81 A titkospecsét, u. 1. francia hatásra 
1313-ban, II. Eduárd idejében (1307—1327) tűnik fel, s eleinte vegyesen 
olyan ügyekben használják, mint a nagyot, a kincstárét és a kicsit.82 III. 
Eduárd óta a kamarás őrzi. A kamara ekkor már szintén önálló udvari kan
celláriai alakulat, s főleg birtokügyekben igyekszik kiszorítani az ilyen 
tárgyú nagy- és kispecsétes okleveleket. E részben tehát az uralkodó sze
mélye (hűbéri elv) érvényesül a rendi törekvésekkel szemben. Oklevelei 
nagyrészt a központi hivatalokhoz, s a királyi vagyon kezelőihez szóló 
mandátumok, információkérés, petitiók a kancellárhoz és a tanács tagjai
hoz, oklevélkiállítási parancsok (warrants), menlevelek és egyéb sürgős 
rendelkezések, tehát olyanok, mint a kispecsétesek, csak még személyesebb 
jellegűek. III. Eduárd alatt a hűbérek igazgatására vonatkozó iratokat, utal
ványokat, hivatali megbízatásokat, kisebb hivatalok adományozását, kegye
lemleveleket és bírósági commissiókat pecsételnek vele.83 1335-ben a kamara 
pénzügyi dolgokban második pecséthez jut (gryfin seal), a hatvanas évek 
óta azonban ezeket ismét a király maga, a gyűrűspecsét alatt intézi.84 Végül 
1343-ban bevezetik a bírói pecsétet a bírósági kiadványok megpecsételésére. 
Más iratokon csak a szükséges pecsét hiányában használják.85 A XIV. szá
zad közepéig tehát összesen hét pecsétet használ párhuzamosan az ' angol

87 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 12—13. 1.
88 Az angol királyok középkori pecséthasználatának részletes rajzát

Th. Fr. Tout adta „Chapters in the administrative History of medieval Eng
land“ c. hatalmas művében. (Manchester, 1920—1933. I—VI.) Ő az első, aki
a pecséttan módszerét is felhasználta kormányzattörténeti kutatásaiban. 
Ohnesorge T. 1920-ban megjelent I. kötetét használta fel i. munkájában, 
azért adatainkat innen vesszük.

88 Ohnesorge i. m. 4. 1.
80 U. o. 6. 1.
81U. o. 74—76. 1.
82 U. o. 52—53. 1.
83 U. o. 76—78. 1.
84 U. o. 78. 1.
88 U. o. 3. 1.
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uralkodó. Szigorú elhatárolás csak lassan fejlődik ki közöttük. Használatba 
vételük fokozatos, újabb pecséttel rendszerint akkor találkozunk, amikor az 
előbbi erőteljesebben elválik a király személyétől és időközben kialakult 
újabb hivatal pecsétjévé lesz. A pecsét vizsgálata tehát biztos módszere a 
hivataltörténeti kutatásnak. Kialakulásuk sorrendjében más és más fokú az 
authenticitásuk is: teljes erejű a nagy, majd jön a kincstáré, a kisebb, a 
titkos, végül a gyűrűspecsét.98 Valamennyi az uralkodói joghatóság diffe
renciálódásának, a központi kormányzat reszortszerűvé válásának a gyü
mölcse, s az uralom centripetális és centrifugális erőinek a küzdelmére is 
vet világot.

F r a n c ia o r s z á g b a n  kezdetben a felségi pecsét az egyedüli hitelesítő 
eszköz. VII. Lajos idejében (1108—1137) a contrasigillummal bővül.97 
A. XIII. század elején a keresztények és zsidók egymással kötött szerződé
sére sok város is kap királyi pecsétet.98 Ezek V ili. Lajos (1223—1226) 
alatt szűnnek meg; ellenben hosszú életű maradt a párizsi praepositura 
királyi pecsétje (sceau du Châtelet; sigillum praepositurae Parisiensis), 
mely 1238-ban tűnik fel s a magánfelek szerződéseinek a hitelesítésére szol
gált.99 A 7. és 8. keresztes hadjárat ' idejére a távollevő király kormányzó- 
sági pecsétet hagyott otthon.100 Ezek, s a XIV. századbeli hasonlók, a nagy
pecsétet pótolták. Az első francia királyi titkospecsét 1312-ből való, s már 
akkor a kamarás őrizetében van.101 Ugyanebben az esztendőben feltűnik az 
okleveleken a királyi gyűrűspecsét is.102 * Végül 1302 óta királyi pecsét alatt 
foglalták írásba a magánfelek jogügyleteit a vidéki királyi bíróságok mel
lett működő királyi kis kancelláriák.108 A francia királyi oklevelek a XIV. 
század óta két nagy csoportra oszlanak: pátensekre (lettres de chancellerie) 
és zárt oklevelekre. Az előbbieken a nagy- és titkospecsét a normális pecsét, 
az utóbbiak ellenben a gyűrűspecsét alatt kelnek, és mindig személyes 
királyi intézkedésről szólnak. A XIV. század második felében divatba jön
nek a király személyes jellegű pátensei rányomott titkospecséttel (sceu 
plaqué). Ezeket az uralkodó külön írótestülete (valamilyen titkos kancellária
féle) állítja ki.104 A francia királyi peeséthasználat tehát, bár sokféle pecsé
tet mutat fel egyidőben, a közjogi fejlődés szempontjából lényegesen külön
bözik az angoltól, mert egyrészt nem ismeri a központilag használt külön 
királyi kispecsétet, s a titkos is a XIV. század közepéig csak a nagy kan
celláriának a nagypecsét pótlására szolgáló kancelláriai pecsétje volt. Az 
ügyek intézése itt erősen centrális jellegű, s a királytól függő tanács kezé
ben van. Tehát Franciaországban a centrifugális erők érvényesülése nem 
fokozódott annyira mint Angliában.

Még erőteljesebb a centralizmus az egyház és az egyházi állam kor
mányzatában. Itt a főpecsét mindvégig az ólombulla, melyhez a XIII. szá

98 U. o. 85. 1.
07 Rouvier, L. : Les sceaux de la Grande Chancellerie de France de 

458 à nos Jours. Marseille, 1935. 29 1.
98U. o. 30. 1.; Giry, A.: Manuel de diplomatique. Paris, 1925. 650. 1.
"Rouvier i. m. 32. 1.; Giry i. m. 764. 1.
100 Rouvier i. m. 32. és 34. 1.
101 Ohnesorge i. m. 50. 1. ; Rouvier i. m. 40. 1. ; Perrichet, L. : La grande 

chancellerie de France dès origines à 1328. Paris, 1912. 397. 1.
101 Rouvier i. m. 35. 1.
108 Szentpétery : Oklevéltan 161. 1.
104 Giry i. m. 765., 780—783. 1.; Ohnesorge i. m. 92—93. 1.
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zadban a titkosan tartandó oklevelek megpecsételésére rendelt gyűrűspecsét 
(annulus piscatoris) csatlakozott.105 * Ezt az oklevélfajtát IV. Kelemen pápa 
említi először 1265-ben, így írván róla: „Non scribimus tibi nec fami- 
liaribus nostris sub bulla, séd sub piscatoris sigillo, quo Romani Pontifices 
in suis secretis utuntur“.100 őrzője a kamarás, hivatala azonban nem egészen 
kabinetiroda vagy titkos kancellária. Ilyen fölösleges is volt, hiszen a kan
cellária és a bulla sohasem siklott ki a pápa kezéből, s a kamara titkárai 
is (1338) a kancelláriából léptek elő. A kamara csak technikailag vált el 
a kancelláriától éppen a szóbanforgó írások titkának megőrzése céljából, 
s csak az, ami a szorosan vett háztartásra, az állam kormányzatára és a 
külpolitikára vonatkozott, tartozott a titkospecsét és a titkos registrum 
körébe.107 Vannak adataink más pápai titkos pecsétről is, de az okleveleken 
ez nem található, az aranybulla pedig csak a rendkívüli ünnepélyesség kife
jezésére szolgált.108 *

Savoya  comesei a XIII. század folyamán szakadtak el Franciaország
tól,100 a kormányzatban azonban többnyire a francia példákat követik. A leg
régibb pecsétjük III. Humberté. (1150) Ez lovaspecsét. Az olasz korszak
ban a főpecsét háromféle volt: lovaggá ütésük előtt középnagyságú címeres- 
pecsét, melyhez később a contrasigillum járult.110 A XIII. század közepén 
(1239) feltűnik a felségi, 1277-ben pedig a bírósági pecsét.111 A XIV. szá
zadban már gyakori a gyűrűspeesét, s 1330-ban fejedelmi pecsétet kap a 
curia apellationum bírósága is.110 * A titkospecsétet a fejedelem személyes 
természetű oklevelein használta, az utóbbiakban azonban, úgylátszik, a 
gyűrűspecsét a gyakoribb. 1250-ben a kancellár computusa öt egyidőben 
használt pecsétről tesz említést: „Computus... de exitu sigillorum parvi et 
magni, et sciendum est, quod absente cancellario sigillabuntur tarn de signeto 
domini, quam de sigillis consilii apellationum et iudicature Sabaudie“.115 
A titkos pecsét tehát itt is, mint Franciaországban eleinte a kancellária 
pecsétje, de később a fejedelem személyes jellegű intézkedéseinek a megpe
csételésére is szolgált, miként a gyűrűspeesét. Neve ekkor már sigillum par- 
vum, s a secretum szó 1330 táján kikopik a köriratából.114 A titkos és bíró
sági pecsétek mellett, mint tartományurak, a savoyai uralkodók külpolitikai 
természetű okleveleiken egy középnagyságú pecsétet is használtak. Ez, a 
bíróságiak s az uralom és lovaggáütés előtt használtak nagyságban középső 
helyet foglalnak el a nagy- és titkospecsétek között, s ennek megfelelően a 
kancellária nyelvhasználata középpecséteknek tartja őket. V. Amadeus egy 
1314-i szerződésében így ír pecsétjeiről: „Nos autem comes et Delphinus

105 Fejérpataky L.—Áldásy A.: Pápai oklevelek. Budapest, 1926. 16. L 
(Áldásy.)

100 Heckei, R. : Das päpstliche und sizilische Registerwesen in ver
gleichender Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Ursprünge. 
Archiv f. Urkundenf. I (1908). 482. 1.

107 Ohnesorge i. m. 98. 1.
108 Áldásy i. m. 16. 1. szerint III. Miklós pápának van viaszba nyomott 

titkospecsétje, de ez csak ereklyéken fordul elő, okleveleken nem.
100 Roman, J. : Manuel de sigillographie française. Paris, 1912. 350. 1.
110 Cibrario, L. : Sigilli de’ principi di Savoia. Torino, 1834. 31. 1.
111 U. o. 33. 1. és 29. sz. ábra.
110 U. o. 55. 1.
115 U. o. 6. 1. 2. jegyz.
114 U. o. 63. sz. ábra
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predicti confitentes et asserentes dilucide predicta omnia contenta in instru
mento presenti processisse, sigilla nostra grossa et m e d io c ra  in iuncturis, 
et grossa inpendenti (!) in fine presenti publico instrumento apponi fecimus 
in testimonium premissorum“.115 Ez a corroborates formula azonban ritka, 
de Cibrarionál a szfragisztika is felveszi a terminológiába,116 amikor a savoyai 
fejedelmi pecséteket a s ig i l l i  g ra n d i, m c z za n i és p ic c o l i három Csoportjára 
osztja. A bírói pecsét neve néha: s. commune.117 A savoyai uralkodók pecsét
használata tehát rendkívül differenciált, s a francián kívül némi angol, német 
s valószínűleg egyéb itáliai hatás is tükröződhet belőle.118

A r a g ó n iá b a n  és általában az Ib é r ia i  f é ls z ig e te n  az ólombulla a leg
régibb pecsétfajta.11* A XII. század közepe táján IV. Berenguer barcelonai 
comes az aragoniai princepsi ciraet veszi fel, s bevezeti a kettőspecsét hasz 
nálatát, II. Alfonz a comesit királyi címre változtatja és felségi pecsétet 
kezd használni,120 majd I. Iaymes (1213—1276) alatt feltűnik a sigillum 
minus V. commune. A sigillum minus már akkor a curia pecsétje, s  másutt 
nem használható.121 III. Péter óta (1283—1296) a király közelében van a 
sigillum secretum, melyről 1283-ban így ír: „Et quod sigillum nostrum non 
habemus nobiscum, presentes sigillo nostro secreto fecimus consignari“.122 
II. Iaymes 1301-ben a kancellártól elvette a pecséteket és egyik írnokának 
adta át: „scriptor domini regis voluntate domini regis recepit ab ipso cancel
lario sigilla tria dicti d. regis, scilicet sigillum commune (s. parvum) et 
tabularum (felségi) et bulle“.123 IV. Péter korában (1336—1387) gyakorivá 
lesz a királyi gyűrűspecsét is. Ez és a titkos is az uralkodó személyes hasz
nálatára rendelt pecsétfajta.124 A kancelláriának tehát a XIV. század elején 
három pecsétje is van. IV. Alfonz elrendelte, hogy a kegyelmi és igazságügyi 
természetű oklevelek nem pecsételhetők a titkos pecséttel: „Deinde aliquas 
litteras graciarum et iustitie vel alias, nisi responsivas, cum secreto minime 
expediatis, immo ipsas litteras ad subsignandum et expediendum cum sigillo 
maiori nostro protinus transmittatis“.125 Mivel ezeket az úton kiadott okle
veleket az otthon működő kancellár nem ellenőrizhette, óvatosságból egy 
külön registrumba (reg. sigilli secreti) vezették be.129 őrzője eleinte egy 
secretarius, IV. Péter óta a camerarius. Külön bírói pecsét nem volt Aragó
niában. Az igazgatás erőteljes központosítása IV. Péter műve. összesen 
hét pecsétet hásznál egyidőben (arany- és ólombulla, felségi pecsét, sigillum 
minus, V. sigillum commune, contrasigillum, titkos- és gyflrűspecsét), vala
mennyit sajátos rendeltetéssel. Aranypeeeétes oklevéllel főhivatalokat oszto-

115 Ewald, W. : Siegelkunde. München—Berlin, 1914. 87. 1., 2. jegyz.
116 Cibrario i. m. 19. 1.
117 U. o. 18. ábra. (1293.)
118 A savoyai fejedelmek 1291—92-ben és 1302-ben Londonban, 1330- 

ban pedig Párizsban készíttetnek pecsétnyomókat. Cibrario i. m. 8—9. 1.
118 Sagarra, F. de: Sigillografia catalana. Barcelona, 1916—1932. (3 v. 

in 5.) I. 10. 1.
120 U. o. I. 97. 1. és VII. t. 3. sz. kép.
121 U. o. I. 16. 1.
122 U. o. I. 35. 1.
122 U. o. I. 16. és 52. 1.
124 U. o. I. 17. 1.
125 Finke, H. : Nachträge und Ergänzungen zu den Acta Aragonensia. 

(III.) 1933, 379. 1.
128 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 13. 1.



475

gat, ólombullája a hűbéri jellegű oklevelekre került, a felségi pecsét alatt 
a privilégiumok és a katonai tárgyú oklevelek keltek, a sigillum mínusszal 
a communis iustitiabeli iratokat, a parancsleveleket és a kancelláriában kelt 
papiros okleveleket pecsételték meg, a titkos pecsét a kamarai tárgyú, a gyű
rűs pedig a legszemélyesebb természetű okleveleknek a pecsétje volt.1*7 
A XIV. században az aragón titkos kancelláriáról is vannak adataink.1*8

A központi kormányzat pápai és francia formáinak együttes hatását 
az Anjouk nápolyi királyságában szemlélhetjük, ahol a királyi joghatóság 
hivatalszerű megoszlása már II. Frigyes alatt megtörtént, anélkül azonban, 
hogy a király személye egy pillanatra is kiszorult volna a tanács és kan
cellária irányításából. A kancellária Frigyes idejében a kegyelmi és kor
mányzati ügyek expediálására a nagy és a titkos pecsétet használta, mig az 
igazságszolgáltatás céljaira külön bírói pecsét szolgált I. Károly (1266— 
1285) a régi rendszert fejlesztette tovább. Az egységes curia-ban az ő idejé
ben a iustitiariuson kívül három hivatal is működik: a kancellária, a kamara 
és a kincstár. Ezek vezetői és egyéb tanácsosok többnyire a király elnöklete 
alatt a tanácsban tárgyalták meg a folyó ügyeket, az okleveleket azonban a 
saját hivatalukban szerkesztették meg és registrálták, a megpecsételés azon
ban mindig a kancellária birtokában levő nagy- és titkospecséttel történt az 
oklevél természetének megfelelően, úgy, hogy a kúriális oklevelekre a titkos, 
a kegyelmiekre a nagypecsét került.127 128 129 A politikai természetű iratokat (lit- 
terae secretae) külön regist.rumba írták.130 II., de talán már I. Károly meg
szüntette a bírói pecsétet, s ezentúl a bírósági okleveleket is a kancelláriai 
pecsétekkel erősítették meg, s külön is regfstrálták. Ezzel a curia még egy
ségesebbé vált.131 A nagypecsét Róbert (1309—1343) óta kettős, s egyik 
lapja a király bírói joghatóságát jelképezi.132 A XIV. században a király 
már gyakrabban van úton, s legszemélyesebb természetű okleveleit, a kan
celláriához intézett parancsait, a titkos, illetőleg a gyűrűspecsét alatt adja 
ki. Volt tehát a királynak egy saját, szűkebbkörű, mozgó irodája is. Mint
hogy a kamara akkor már saját (királyi) pecséttel rendelkezik, a kisebb 
pecsétekből valószínűleg kettő volt használatban.133

Nyugat- és Dél-Európában tehát a királyi pecséthaszná
lat és oklevéladás terén bizonyos egyezések figyelhetők meg. 
A XII. és XIII. század fordulója óta a hűbéri és rendi elv küz

127 Sagarra i. m. 17. és 159. 1.
128 Mayer, E. : História de las Instituciones sociales y politicas de 

Bspana y Portugal durante los siglos V-a XIV. Madrid, 1926. 11. 62—63. 1.
120 Stahmer, E.: Original und Register in der sizilischen Verwaltung 

Karls I. von Anjou. Berlin, 1929. (Sonderausg. aus den Sitzungen der pr. 
Akademie.) 50—51. 1.

130 Stahmer i. m. 12. 1.
131 Winkelmann, E. : Acta imperii inedita saeculi XIII. I. 744. 1. Ld. 

még Stahmer i. m. 9. 1. 3. jegyz.
132Trifone, R.: La legislazione Angioina. Nápoly. 1921. 210. 1.
133 1308-ban a kamara pecsétje rútaalakú. A corrob. formula: „Datum 

Neapoli sub parvo camere nostre sigillo“. Nápolyi állami lt. : Arche in perg. 
Vol. 18. 1,832. sz. — 1307-ből: „Datum Neapoli in Camera nostra in nostri 
abinde absentia, de mandate nostro sub secreto sigillo nostro. . . “ (u. o. 
Vol. 18. 1,745. sz.) Ütőn tehát a titkospecsétet használja az uralkodó, a 
kamara pedig megelégszik egy kisebb királyi pecséttel.
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delmet folytat a régi egyetlen pecsét birtokáért, s az uralkodók 
védekezésből többször nem is töltik be a kancellári méltósá
got, mert igy a pecsét fölött, amely ekkor is a főhatalom szim
bóluma, szabadon rendelkezhetnek. Angliában II. és III. Hen
rik például egy alárendelt állású egyházi személyre bízza ke
zelését. Franciaországban 1189 és 1316 között királyi titkár 
tölti be a kancellári állást, s a pecséteket a királyi „garde du 
sceau“ őrzi, aki a királynak bizalmas embere. Siciliában 
Konstancia, Aragóniában pedig II. Iaymes tesz így, s az 
Anjouk idejében 1273—1291-ig van Nápolyban cancellári va 
cantia A pápák közül III. Coelestin és I li. Ince hagyták betöl
tetlenül a kancellári állást. A másik egyezés a királyi tanács 
hivatalszerü működése. A tanácsnak azonban nem sikerül a 
döntés és ellenőrzés jogát mindenben a maga számára bizto
sítani, főleg az udvartartási, s ezen keresztül az aktuális kor
mányzati ügyekben nem, s a megpecsételés gyakorlati okain 
kívül ez a közjogi küzdelem vezet mindenütt az uralkodó legsze
mélyesebb akaratnyilvánításával kapcsolatos, szintén szemé
lyes jellegű, kisebb vagy inkább titkos és gyűrüspecsétek hasz
nálatbavételére. A hivatalszerű központi kormányzat kiala
kítása természetesen a helyi igényeknek, s az alakító erőknek 
megfelelően országonként más és más színezetű. A centrali
záció Angliából indult ki ugyan, ez azonban a román orszá
gokban túlszárnyalta az angolt. Angliában az erős és folyto
nos nyomás alatt az uralkodó állandóan új megoldáson fára
dozik, a román államokban ellenben a királyi „abszolutizmus“ 
sohasem csökkent jelentősebb mértékben. Külső jele ennek az 
angol királyi pecsétek authenticitásának csökkenő tendenciája, 
míg itt minden királyi pecsét egyforma erejű.

A belső erőkön kívül bizonyos nemzetközi kölcsönhatás 
is szerepet játszott a kormányzat, az oklevéladás és a pecsé- 
telési gyakorlat nemzetenkénti alakulásában. A kancelláriák 
személyzete az egyetemekről került ki, műveltségük pedig bizo
nyos fokig nemzetközinek mondható. Sokan közülük más 
udvarokban is működtek. Raymund valenciai püspök, aragó- 
niai kancellár (1295—1312) például előbb pápai káplán és 
nótárius volt. Beaumonti Károly 1266-ban ugyancsak a pápa 
szolgálatából került a nápolyi kancelláriába. Rivallisi Péter
nek az angol kamarában végzett munkája francia hatásra 
mutat. Griffard Walter 1264-ig angol kancellár, korábban 
pápai káplán volt. Az Anjouk nápolyi kancelláriáját franciák 
vezették, s az oklevéladás legfontosabb része francia nyelven 
is történt. XXII. János pápa is Nápolyban működött valami-
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kor. A pápák avignoni tartózkodása szintén francia befo
lyásnak volt kitéve. A savoyai fejedelmek többször fordultak 
meg kíséretükkel Párizsban és Londonban (1310—1312), s 
arról is van tudomásunk, hogy pecsétnyomóikat is külföldön 
készíttették.134

Németországban más természetű volt a fejlődés. A csá
szári központi kormányzat csak jóval később alakult ki, mint 
Nyugaton. A birodalom fejedelmei és előkelői azonban itt is 
résztvettek az ügyek intézésében, és consensusukra mindig 
szükség volt. Ennek utolsó megnyilvánulási formája az okle
velek tanú- és méltóságsorán kívül az érdekelt előkelőségek 
pecsétjének a császári pecsét mellett való alkalmazása volt. 
Nagyobb tanáccsal csak VII. Henrik (1308—1313) és IV. Ká
roly (1347—1378) kormányzott, de az utóbbié is inkább a 
császár territoriális érdekei körül foglalatoskodott, VII. Hen
rik kamarája pedig inkább csak Itália kormányzatában érvé
nyesült. A kisebb pecsétekre ezért Németországban nem volt 
szükség, s a császári kancellária sem volt annyira komplikált 
alakulat, hogy urát útján nem követhette volna. így a eontra- 
sigillumhól kialakult kisebb pecsét csak ritkán, például a csá
szári pecsét távollétében, vagy a császárok trónralépése előtt 
jutott szerephez, általában pedig csak technikai okokból és ta 
karékosságból alkalmazták a kisebb formájú nyílt és zárt okle
veleiken, míg az ünnepélyes kiadványok megerősítésére mindig 
a nagypecsét szolgált. A császári kisebb pecsét ennek követ
keztében mindvégig a kancellária pecsétje maradt, s hitele is 
egyenlő volt a nagyéval. A bíráskodással kapcsolatos okleve
lekre külön bírói pecsétjük volt a császároknak. A császári 
gyürűspecsétnek azonban mindvégig személyes volt a jellege, 
de birodalmi vonatkozásban alig használták.135 A tartományok 
kormányzatában már jobban érvényesült a nyugati példák 
hatása, a fejlődés azonban itt is csak megkésve mutatkozik. 
Különösen Ausztria, Tirol, Szilézia, Cseh- és Morvaország 
halad az élen, mint ezt a XIV. század első évtizedeiben fellépő 
kancelláriai jegyzetek bizonyítják.136 Ezekben a tartományok
ban, továbbá Lengyelországban, eleinte a contrasigillumként 
alkalmazott titkospecsét volt divatos, s szomszédaink közül leg- 184 185

184 Ohnesorge i. m. 85—89. 1. Ld. még a 118. jegyzetet.
185 U. o. 101—102. 1.
188 Szentpétery I.: A kancelláriai jegyzetek Anjou-kori okleveles gya

korlatunkban. (Károlyi-Emlékkönyv, 1933.) 471—490. 1.
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korábban, úgylátszik, a lengyel királyok használták okleve
lek megpecsételésére a titkospecsétet.137

A németországihoz hasonlóan lassú fejlődést mutat a 
magyar központi kormányzat és pecséthasználat kialakulása, 
bár a mi okleveles gyakorlatunkban a nyugati és déli hatás 
már a XII. század óta érvényesült. Királyainknak nyugati 
házassági kapcsolatai, továbbá külföldön tanult embereink 
otthoni hivatali érvényesülése révén francia, római és ara- 
góniai elemek szivárogtak át a magyar kormányzatba, s vele 
együtt az okleveles és pecsételési gyakorlatba.138 A régi egy
oldalú felségi pecsét Imrénél, aragóniai hatásra vált kettőssé.139 
Rogerius panaszokat közöl a kencellárok túlkapásairól (rendi 
alakulás) stb.140 IV. Béla idejében a királyi hatalom átmene
tileg megszilárdul ugyan, de a XIII. század végén a királyi 
nagypecsét már állampecsétnek mondható, s használatát a ki
rályi tanács erősen korlátozza. III. András kezét ez például 
annyira megköti, hogy trónrajutása után egy évig a pecsétnek 
csak az egyik lapját használhatta, ami annyit jelent, hogy 
nem gyakorolhatta teljes mértékben királyi hatalmát.141 
Kisebb királyi pecsétek nem ismeretesek nálunk egészen az 
Anjoukig, s noha 1243-ban az esztergomi káptalannak és 1272- 
ben már az érseknek is van kisebb pecsétje (a XIII. század 
végén már másoknak is), Árpád-házi királyaink még a külön
böző oklevélfajták kifejlődése után sem vezették be ezek hasz
nálatát, hanem mindvégig a kettőspecséttel erősítették meg 
okleveleiket. A kisebb pecsétek hiányát a XIII. századi ma
gyar kancellária a felségi pecsétnek az egyes oklevéltípusok 
szerint más és más formában való alkalmazásával pótolta, még
pedig olyképen, hogy a privilégiumokon a függő kettöspecsétet, 
a pátenseken és a zárt okleveleken pedig annak csak az elő
lapját, vagy az előlap egy részét (caput sigilli), az úgyneve
zett „egyszerű“ pecsétet (sigillum simplex) rányomva hasz
nálta. A sigillum simplex-nek ilyetén való használata két év
századon át tartott, s csak a Zsigmond utáni időben szorította

137 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 15. 1.; Gumowski, M. : Pieczecie 
slazkie. Historja slazka. Krakó, 1936. III. 255. 1.

138 Ld. az 5. és 48. jegyzetben i. munkákat.
1,3 Donászy F. : Az Árpádok címerei. Budapest, 1937. 26—27. 1.
‘“ Kumorovitz: Audientia 704. 1.
141 Kumorovitz B. : A pecséttan eredményeinek értékesitése a történet

kutatásban. (Kny. a gödöllői Szent Norbert-gimnázium 1939/40. Évkönyvé
ből.) 14. 1.; — Egyszerű és titkos p. 3. 1. 10. jegyz.
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ki a királyi titkospecsét.142 A megpecsételés technikai nehézsé
geit nálunk inkább ilyen kényelmetlen módon hidalták át, s 
úgylátszik, szándékosan kerülték a király kezében lévő, sze
mélyes jellegű kisebb pecsétek használatba vételét. E rész
ben lehetetlen, legalább a XIII. század végén, a magyar oli
garchikus fejlődésre nem gondolnunk.

Az Anjouk sokrétű hazai tapasztalattal birtokukban 
láttak új országuk kormányzásához,143 s bár minden törek
vésük az erős központi hatalom kiépítése volt, mégsem újítot
tak meggondolatlanul. Ezt csak akkor tették nyíltan, mikor 
uralmuk már úgy-ahogy megszilárdult, s amikor a közeli 
példák, s a fetűnően mutatkozó hiányok nálunk is előkészí
tették a talajt a szükséges reformok számára. Óvatosságuknak 
egyik jele az is, hogy 1. Károly csak a huszas években vezette 
be a „középpecsétet”, s még később, a harmadik évtized elején, 
a sigullum secretum-ot.144 A sigillum mediocre-nak a királyi 
kápolnaispán rendelkezésére való bocsátása tehát nem volt 
feltűnő újítás azért sem, mert magyar múltú intézménynek az 
átszervezéséről, illetve egy udvari hiteleshelynek a felállítá
sáról volt szó. Talán nem is az uralkodónak a gondolata volt 
ez az újítás, hanem az akkori kápolnaispáné, valószínűleg 
Csanád mesteré, aki elsőnek állhatott ennek az új hivatalnak 
az élére. Csanád külföldön, valószínűleg Bolognában végezte 
jogi tanulmányait145, s így tudomása volt az idegen uralko
dók kisebb pecsétjeiről és azok használatáról. Mivel akkori
ban csak Savoyában nevezték az egyik királyi kisebb pecsétet 
s. mediocre-nak146, közvetlen átvételre nem igen gondolhatunk. 
Erre vall az a körülmény, hogy a sigillum mediocre kifejezés, 
mint láttuk, csak Nagy Lajos korában, a többi pecséttel való 
összehasonlítás révén, alakult ki a kancellária nyelvhaszná
latában. A középpecsét későbbi használatának a hetvenes 
években eszközölt módosításában már kizárólag az újabb 
hazai szükséglet szolgáltatott indítást.

Az első magyar királyi titkospecsét, mint már említet
tük, 1381-ben tűnik fel, mégpedig ellenpecsétként alkalmazva, 
I. Károly egy diplomáciai tárgyú oklevelén. I. Károly több 
titkospecsétes oklevelét nem ismerjük. Ilyetén használata a

142 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 1—2. 1.
145 Szentpétery : Oklevéltan 154. 1.
144 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 15. 1.
444 Mon. Strig. Eccl. III. XVII. 1.
146 Gmunden városa is használt ilyet („mitterinsigel“) . Ewald i. m. 

87. 1. 2. jegyz.
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szomszédos (német—osztrák, cseh) pecsételési gyakorlathoz 
igazodik és nem a franciához vagy nápolyihoz147. Ezt fölösle
gessé is tette a gyűrűspecséteknek I. Károly által ugyancsak 
a harmincas évek elején kezdődő és főleg úton való, de már 
közvetlenebb francia, illetve nápolyi analógiára mutató foko
zottabb igénybevétele. A magyar királyi kancellária ugyanis 
abban az időben, a némethez hasonlóan, nem volt még annyira 
bonyolult intézmény, mint a nyugatiak: szükségletét még 
teljesen kielégítette a királlyal együtt mozgó kancellária ket
tős (és simplex) pecsétje (ez is a régi tradíciókhoz és a szom
szédos pecséthasználathoz való alkalmazkodás jele), vagy az 
éppen (észrevétlenül) kialakulóban levő, szorosan a király 
oldalán, a specialis nótárius veztése alatt működő új és moz
gékonyabb kancelláriai tagozatnak a pecsétje, a gyűrüspe- 
csét148. Ez, miként Délen és Nyugaton, I. Károly és részben 
Nagy Lajos alatt is, az uralkodó legszemélyesebb használa
tára rendelt pecsétfajta, melyet a király, ujján hordva, őriz. 
A gyűrűspecsét használata ugyanis az Árpádok alatt nálunk 
még nem vált rendszeressé. Ilyen gyanánt határozottan csak 
I. Károly alatt kezdik használni, nemcsak a zárt, hanem a 
patens alakú okleveleken is, amiben a nápolyi és francia, 
illetve a pápai gyakorlatokhoz igazodtak, és nem a némethez.

A gyűrüspecsétnek ez a használata Nagy Lajos alatt 
még fokozódik, s a XIV. század hatvanas éveinek a vége felé 
éri el virágzását. Lajos király már kétféle gyűrüspecsétet 
használ. Neki is van olyan gyűrűje, melyet állandóan az 
ujján visel, s egy olyan, mely külön udvari tisztviselő, a „con
servator sigilli annularis domini régis”149 gondjaira volt 
bízva. Az egyik gyűrüspecsét használatával tehát már iroda
féle kezd kialakulni (1336) s élén a nótárius specialis áll. Nagy 
Lajosnak összesen négy gyűrűjét ismerjük, de ezek közül 
tényleg csak kettőnek, a sajátmaga által őrzött kis kereknek 
és a conservator sigilli annularis őrizetében lévő nagyobb ová-

147 Gárdonyi i. m. 103—104. 1.
148 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 15 (—33). 1. Az alábbiak is 

i. tanulmányomból valók. Ez ez értekezésem nehezen hozzáférhető, és recen- 
sio sem jelent meg róla, de a címe sem mutat rá, hogy benne a titkos kan
celláriáról van szó. Kivonata tehát ezért is indokolt.

149 1334—1349-ig István specialis nótárius vezetése alatt folyt, akinek 
nótáriusa is van. (Anjou-okmt. III. 77. 1. [1334], u. о. IV. 305. és 312. 1. 
[1349] Nótáriusát 1336- és 1348-ból ismerjük), u. о. III. 254. 1. (1336). 
IV. 242. 1. (1348) Működése hasonlít a francia királyi nótáriusok műkö
déséhez („clercs et lays suivans le roy“), akik mindig a király kíséretében 
tartózkodtak. Perrichet i. m. 363—372., 341. és 359. 1.
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lisnak a következetes használata mutatható ki a XIV. század 
hatvanas éveiben.

A titkospecsétet okleveleken, a nagypecséttel párhuza
mosan, Nagy Lajos kezdi rendszeresen használni, úton és 
otthon, mégpedig eleinte inkább a kegyelmi jellegű pátenseken 
(birtokadományok), de olykor privilégiumokon is, függő for
mában. A parancsleveleken akkoriban még ritka: ezeken a 
gyürűspecsét a szokásosabb. A titkospecsét őre a nótárius 
secretarius volt. Benne, mivel állandóan a király kíséretében 
tartózkodik, s a titkospecsét alatt szintén kelnek oklevelek, 
ekkor már a tulajdonképeni kir. kancellária egy mozgó fiók
jának az emberét kell tekintenünk, ellentétben a nótárius spe
cialis vezetése alatt álló irodától. Gyűrűjét I. Károly és egy- 
ideig Nagy Lajos is maga őrzi, majd 1375 táján a conservator 
sigilli annularis veszi át őrizetét, és a gyürűspecsét alatt állítja 
ki az okleveleket.

A hetvenes években változás állott be a királyi manda- 
tumadás gyakorlatában. 1371—72 táján ugyanis hirtelen meg
szűnnek a gyűrüspecsétes királyi bírósági parancslevelek, s 
helyet adnak a nagy-, a titkos és 1376 óta a középpecsétesek
nek, s a század utolsó negyedében ezekhez csatlakoznak még 
a kancellár pecsétje alatt kibocsátott királyi mandátumok is. 
Ez a változás arra mutat, hogy a XIV. század hetvenes évei
ben a királyi bíráskodással kapcsolatos oklevéladásban, kö
vetkezésképen a királyi kancelláriában is átszervezés történt. 
Ennek az igazságügyi és kancelláriai reformnak az eredmé
nyei a következőkben foglalhatók össze: 1. A specialis nótá
riusnak a király oldalán működő kancelláriai alakulatát 1371 
körül háttérbe szorította a tulajdonképpeni kancelláriai, ille
tőleg annak egy szintén mozgó osztálya, amely eddig is a 
titkos pecsét alatt adott ki elsősorban de gratia jellegű okle
veleket, s amelyből szerintünk éppen a szóbanforgó reform 
kapcsán alakult ki a titkos kancellár vezetése alatt álló titkos 
kancellária. 2. 1271 óta egydeig úton és otthon egyaránt a 
nagy és titkos kancellária párhuzamosan bonyolítja le a 
király oklevéladását. 3. 1376 óta a király bírói parancslevelek 
legnagyobb részén már a királyi középpecsétet találjuk, egy 
részük pedig az akkoriban megszervezett specialis praesentia 
regia kiadványaiként, a kancellár pecsétje alatt kerül a peres
kedők kezébe. A királyi kápolnaispán 1374 utáni királyi man
dátumadásáról már megemlékeztünk. E részben a titkospecsét 
és a titkos kancellária kapcsolatára kell még néhány szóval 
rávilágítanunk.

R egniim . 31
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Már a század hatvanas éveiben kezdenek feltünedezni 
olyan adatok, melyek közvetve az eddigi egységes királyi 
kancellária megosztottságára mutatnak. 1364-ben szó esik már 
a „cancellaria maior“-ról, 1866-ban pedig a kancellár felveszi 
a főkancellári (summus cancellarus) címet, mely tíz év múlva 
véglegessé válik a kancellária főnökének a titulatiójában. 
1373-ban a király egy titkospecsétes oklevelét a következő zá
radékkal látták el: „Presentes autem post lecturam reddi iube- 
mus presentanti, quas, dum ad nostram cancellariam magnam 
fuerint reportate, sub magno sigillo faciemus emanari.” Ezek 
és más adataink a mellett bizonyítanak, hogy a kancellária 
ebben az időben 2—3 egymással többé-kevésbbé laza kapcso
latban álló osztályból állhatott (nagy, titkos, gyűrűspecsétes), 
mint ahogy igazoltuk, hogy 1371-ig Nagy Lajos személye 
körül tényleg két ilyen egymástól független írószerv műkö
dött, s az egyik a királyi titkospecséttel, a másik a gyűrűs- 
pecséttel erősítette meg az általa kiállított királyi okleveleket. 
A specialis nótárius oklevéladó működésének a megszüntetése 
(vagy inkább talán az átszervezése) után pedig (1371) a 
nagy, illetve a nagyobb kancellária mellett már egyedül csak 
a titkospecsétes kancelláriai osztály működött, úgyhogy az 
1371 és 1376 közötti évekből való királyi oklevelek is csak 
a nagy és titkos királyi pecséttel vannak megerősítve. Kiad
ványaik írásának a különbözőségén kívül a de gratia és de 
iustitia jellegű ügyekben egyaránt párhuzamosan folytatott 
oklevéladásuk is két független királyi írótestületre mutat. 
A summus cancellarius címnek a királyi kápolna ispánjától 
való körülbelül egyidejű elvétele szerintünk arra vall, hogy 
ebből a titkospecsétes kancelláriai osztályból talán már a 
XIV. század hetvenes éveiben szervezték meg, az eddigi nótá
rius secretariusból lett titkos kancellár vezetésére bízott titkos 
kancelláriát (cancellaria sécréta). A XV. század elején a köz
vetett adatok mellett sűrűbben találkozunk a kancelláriákra 
vonatkozó közvetlen természetű adatokkal is. Ezek a cancel- 
Laria maior nótáriusait, protonotariusait vagy alkancellárjait, 
néha más fogalmazásban a nagyobb pecsét kancellárjait vagy 
alkancellárjait emlegetik. A titkos kancelláriából a titkos kan
cellároknak, a titkos kencellária alkancellárjainak és nótá
riusainak, néha pedig a titkospecsét alkancellárjainak az em
lítésével találkozunk, s egyízben „littere secrete emanate”röl 
is olvasunk. A két kancelláriára vonatkozó adatok ebben az 
időben együttesen, kombinálva is előfordulnak, mintegy kor-
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relációba állítva a két kancelláriát, jelezvén ezzel egyúttal azt 
is, hogy rajtuk kívül voltaképpen nincs is más királyi капт 
eellária, mert a kancellária minor sem volt ilyen.

Mindezekből tehát azt a végső következtetést vonhatjuk 
le, hogy Nagy Lajos és Zsigmond korában a királyi kancel
lária végleg két osztályra oszlott: az első a cancellaria maior, 
a másik a cancellaria secreta volt. A nagy kancellária pecsétje 
a sigillum duplex és simplex, a titkosé pedig a titkospecsét. 
Ez a két kancellária főleg akkor válik el élesebben egymástól, 
ha a király külföldön tartózkodott, mert ilyenkor a titkos kan
cellária az uralkodó kíséretében működik. Ha a király otthon 
van, akkor ismét szorosabb kapcsolatba lépnek egymással. 
Külföldön főképpen az uralkodó diplomáciai tárgyú okleveleit 
expediálja a titkos kancellária.

Végső elemzésben tehát a titkospecsét szolgált a titkos 
kancellária kijegecesedési magjául. Megállapíthatjuk azt is, 
hogy a magyar királyi titkospecsét használata Nagy Lajos 
korában valamivel később bontakozik ki, mint Nyugaton vagy 
Délen. Ha a külföldi gyakorlat példája is volt a magyarnak, 
maga a használat már a magyar viszonyokhoz módosult.

Az európai és a magyar pecséthasználatnak ez a liosz- 
szabb áttekintése nem volt hiábavaló, mert vele sikerült rávi
lágítanunk a titkos kancelláriának a kialakulására, ami tisz
tán történeti és diplomatikai módszerrel Schvartner óta eddig 
nem sikerült. Láttuk, hogy másutt is a XIV. század közepe 
a kancellária melléktagozatainak a kialakulási ideje. Hasznos 
volt ez a szfragisztikai vizsgálat azért is, mert világossá lett, 
hogy a magyar kiráyi titkos kancellária nem lehet azonos a 
királyi kápolnaispán irodájával. Ez már javában működött, 
mielőtt a titkos kancellária még kialakult volna. 1374 előtti 
önállóságát bizonyítja az a körülmény, hogy a kápolnaispán
nak a királyi udvarban volt saját curiája, helyettese, személy
zete és saját használatára rendelt pecsétje, s okleveleit ebben 
a korszakban a saját nevében, mint comes capellae és nem 
mint secretarius cancellarius állította ki, tehát nem királyi ok
levéladással foglalakozott. A pecsétjére és okleveleire vonat
kozó adatok ugyanis mind következetesen a „comitatus ca- 
pellae”-ben és nem a titkos kancellárságban jelölik meg a 
királyi kápolna ispánjának az oklevéladói jellegét. A külön
böző hatóságok is egyöntetűen és következetesen a comes 
capellae regiae kiadványainak nevezik a középpecsétes okle
veleket. Például 1327-ben „cum litteris procuratoris comitis
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capelle” jelenik meg valaki a bíróság előtt.150 1334-ben „in 
eapella regia” végeznek tanúkihallgatást.151 Továbbá az okle
velek intitulatiói előbb említik a comitatus capellae-t, mint a 
titkos kancellárságot. 1358-ban például László csázmai pré
post „ . . .  reginalis cancellarius, comes capelle et secretarius 
cancellarius”-ként szerepel.152 De vannak világosabban be
szélő adataink is. Merklin fia András 1336-ban Pál ország
bíró előtt alperesként szerepelve bizonyítékul benyújtotta I. 
Károly királynak egy 1330-ban kelt gyűrűspecsétes birtok
levelét a budai káptalan átiratában. A felperes az eredetinek 
a bemutatását kérte, mit az országbíró meg is ítélt. De gyanú 
támad a bizonyíték ellen, mire az országbíró, az erdélyi vajda, 
a kápolnaispán, a nótárius specialis és az országbírói ítélö- 
mester jelenlétében az uralkodónak mutatja be a kérdéses ok
levelet. A király kijelenti, hogy tudomása, parancsa és javas
lata nélkül kelt ez az irat („easdem litteras nec ex scitu, nec 
mandato nec consilio suo datas esse”) sőt a pecsétje is hamis. 
Gyűrűjét maga viseli az ujján, tehát lehetetlen, hogy ilyen 
oklevél kiadásáról tudomása ne legyen. Azért kérdést intéz 
specialis nótáriusához, mit tud a dologról? A király további 
érdeklődésére Péter kápolnaispán és Ugali Pál országbírói 
protonotarius kijelentik, hogy ők jól ismerik a kurális jegy
zőknek, sőt a királyi udvarban tartózkodó föméltóságok nótá
riusainak az írását, de a bemutatott oklevél tőlük nem 
származik, s fogalmazata sem hasonlít a curia stílusára („nec 
per formám cu rie ... scripta“). Mivel az alperes azt állította, 
hogy oklevele a kiállítás idején az udvarban tartózkodó taná
csosok (Demeter királyi tárnokmester, Tamás erdélyi vajda. 
Tatamér székesfehérvári prépost, alkancellár, János veszp
rémi prépost, a királyné alkancellárja, István fia Miklós zalai 
ispán, Lackfi Imre királyi lovászmester, Tamás a királyi 
ajtónállók mestere, Magyar Pál gímesi várnagy, István pilisi 
ispán és visegrádi várnagy, végül Gilétfi Miklós és János) 
tudomásával és közvetítésével állíttatott ki, a király őket is 
bevonta a vizsgálatba. Szerintük az oklevél pecsétje nem va
lódi, az oklevél kiállításáról nincs tudomásuk, az oklevélkiál
lítási parancs sem az ö jelenlétükben történt, és nótáriusaik
nak sincs hozzá közük. A megismételt vizsgálat sem jutott

150 Gárdonyi i. m. 175. 1.
151 U. o. 178. 1. Ld. még: Nyers L.: A nádor bírói és oklevéladó mű

ködése a XIV. században (1307—1386). Kecskemét, 1934. 39. 1. 1. jegyz
15í Jászóvári orsz. It. Act. 1256—1294/9. sz.
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más eredményre.133 Ezt az oklevélvizsgálatot tehát a király, 
tanácsának tagjai, az alkancellár, mint a nagykancellária fő
nöke, a nótárius specialis, mint a gyűrűspecsétes kancelláriai 
osztály vezetője, a királyi kápolna ispánja, mint a saját hiva
talának és irodájának főnöke, valamennyien mint eg3^mástól 
független, de a királyi udvarban egymás mellett működő író
testületek elöljárói végezték. A titkospecsétes kancelláriai osz
tályról és a nádorról ennél a vizsgálatnál nincsen szó azért, 
mert a nádor kúriája 1342-ig vidéken volt134, a titkospecsétes 
kancelláriai tagozat pedig csak Nagy Lajos alatt kezd mű
ködni. A királyi kápolnaispán kancelláriája tehát nem lehet 
azonos a titkos kancelláriával. A titkospecsét alatt kelt ado
mánylevelek kivétel nélkül nagypecsétes privilégiumot helyez
nek kilátásba, ha az oklevelet a nagy (nagyobb) kancel
láriába hozzák133 (t. i. miután a közjogi természetű statuciós 
eljárás befejezést nyert), tehát a titkospecsétes kancelláriai 
osztály (titkos kancellária) a nagypecsétestöl (királyi kancel
lária, nagyobb kancellária) határozottan független írószerv
nek tekintendő. Ezt az okfejtést az egyes udvari irodák okle
veleinek összehasonlító írásvizsgálata is megerősíti. A leleszi 
konvent országos levéltárában őrzött 1360 és 1382 közötti 
időből való nagy-, titkos-, gyűrűs- és középpecsétes (királyi 
kápolnaispán!) oklevelekről azt kellett megállapítanunk, hogy 
azok mindegyik csoportja saját személyzetű kancelláriában 
íródott, s írásuk még a nádori és országbírói oklevelekben sem 
lelhető fel.13®

De még 1375 után sem azonosítható a királyi kápolna
ispán kancelláriája a királyi nagy és titkos kancelláriával 
pedig akkor már a király nevében expediálja a bíráskodással 
kapcsolatos okleveleit. Döntő bizonyítéka ennek az a tény, 
hogy ebben a korszakban sem találunk kiadványain a titkos 
és a nagy kancellária okleveleivel egyező írást.137 Mikor Gár-

,5S Anjou-okmt. III. 251—256. 1.
154 Rendesen megyéje székhelyén. Budán az alnádor képviselte. Nyers 

i. m. 10. és 21. 1.
155 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 23. 1. 96. jegyz.
186 TT. o. 23. 1. 96. jegyz. és 25. L 98. jegyz.
157 A leleszi konvent országos (hiteleshelyi) levéltárának anyagában 

a középpecsétes királyi parancslevelekben például 1376-ban 1 (10. sz.), 
1377-ben 3 (1.: 12. sz.; 2.: 8., 18. sz.; 3.: 11., 14. sz.), 1378-ban 5 (l.:4„ 27.,
29., 31. sz.; 2.: 10., 13., 23., 26., 28. sz.; 3.: 3., 5.. 19., 20. sz.; 4.: 1„ 16.,
22., 24. sz.; 5.: 6. sz.), 1380-ban 9 (1.: 39. sz.; 2.: 37. sz.; 3.: 16., 19., 26. sz.; 
4.: 29. sz.; 5.: 23. sz.; 6.: 5., 13., 15., 28., 41., 42. sz.; 7.; 7. sz.; 8.: 11. sz.; 
9.: 30. sz.), 1420-ban pedig 15 (1.: 9. sz.; 2.: 8, 64., 66., 75. sz.; 3.: 34., 47.,
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donyi a királyi kápolnaispán kancelláriáját a királyi titkos 
kancelláriával azonosította, a comes capellae regiae titkos 
kancellári címéből (és talán az első középpecsét tévesen olva
sott köriratából) indult ki, melyet a királyi kápolna ispánjai 
a hetvenes évek közepéig használtak.158 A titkos kancellárság 
azonban nem a jellegét, hanem csak egyik címét jelenti a ká
polnaispánnak, melyet oklevéladó működésének első éveiben 
kapott. A comes capellae regiae oklevéladó működése 1317-ben 
már folyamatban van, de 1319-ben Csanád mester váradi pré
post még csak secretarius nótárius és comes capellae regiae,1S* 
s csak egy év múlva kapja meg a secretarius cancellarius cí
met.160 Tehát csupán címről lehet itt szó már csak azért is. 
mert, mint kimutattuk, a titkos kancellária csak a hetvenes 
években alakult ki külsőleg is érzékelhetően, s akkor a titkos 
kancellári címet el is veszik a királyi kápolna ispánjától, s 
a titkos kancellária tényleges vezetőjére ruházzák át.161 Tehát 
Szentpétery magyarázata a helyes. Szerinte a királyi kápolna 
ispánjai az Árpád-kor végén a nótárius sercetarius címet vi 
selték. Most, hogy oklvéladásuk révén önálló kancelláriához 
jutottak, a notariusi titulust a többet mondó cancellariusi cím
mel cserélték fel,162 mely előtt a tulajdonképpeni kancellártól 
(alkancellár) való megkülönböztetésül meghagyták a régi 
„secretarius” jelzőt. Szóval csak rangemelésről van itt is 
szó,163 mint ahogy idővel a kápolnaispánok egyházi rangjuk
ban is emelkedtek. Kezdetben u. i. csak prépostok, 1336 óta 
már püspökök.164 A többet mondó címet, úgylátszik, a királyi 57

57. sz.; 4.: 60. sz.; 5.: 37.; 6.: 40., 49., 80. sz.; 7.: 45. sz.; 8.: 28. sz.; 9.: 97. 
sz.; 10.: 22., 58., 65. sz.; 11.; 38. sz.; 12.: 63. sz.; 13.: 55., 88. sz.; 14.: 31.,
54., 59., 72., 73., 78., 79., 90. sz.; 15.: 13., 78. sz.) kéznek az írásét külön
böztettük meg, s ezeket nem találtuk meg a nagy- és titkospecsétes okleve
lekben jeléül annak, hogy kiállításuk egy önálló írótestületnek a feladata 
volt. Ld. még a 156. jegyzetet. Az országbírónak és nádornak kezdettel fogva 
saját kancelláriája volt, ezt tehát nem kell külön, írásösszehasonlítással is 
bizonyítani, bár az 1376-, 1377- és 1378-ból való okleveleken ezt a munkát 
is elvégeztük — negatív eredménnyel.

188 Gárdonyi i. m. 100—106. 1.
158 U. o. 188. 1.
188 U. o. 175—176. 1.
181 U. o. 188. 1. 3. jegyz.; Szentpétery: Oklevéltan 159. 1. Szepesi János

nál 1392-ben ismét egyesül a királyi kápolnaispáni és titkos kancellári cím, 
de ekkor már 6 vezette a titkos kancelláriát. Gárdonyi i. m. 195. 1.

188 Szentpétery I.: A titkos kancellária történetéhez. Századok, 1914. 
442—445. 1.

188 Szentpétery : Oklevéltan 159. 1.
184 Gárdonyi i. m. 191. 1.
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kápolna ispánjainak gyakori diplomáciai szereplése, hogy t. i. 
nagyobb tekintéllyel képviselhessék tárgyalásaikon megbízó
jukat, az akkor már európai tekintélyű, magyar királyt,165 és 
talán az a körülmény tette szükségessé, hogy a nótárius secre- 
tarius munkakörét éppen akkor elválasztották a comes capel- 
lae4 regie-töl és más, kevésbbé elfoglalt személyre bízták. Kan
celláriájuk tényleges vezetése úgyis a vices gerensük vagy 
vicecomesük feladata volt.166 A nótárius secretarius u. i. ké
sőbb a titkospecsétes kancelláriai tagozatban kezd működni, 
majd felülkerekedve, a királyi kápolnaispántól veszi át a se
cretarius eancellariusi címet. Ezt akkor már a jellege is meg
kívánta, mivel a hetvenes évek óta ö a titkos kancellária tény
leges vezetője. Maga a címbővítés nem mondható merész újí
tásnak, hiszen a XIII. és XIV. század fordulóján nemcsak az 
esztergomi érseknek van kancellárja,167 hanem van tudomá
sunk a királyi étekfogók „kancellárjáról“168 s 1299-ből a ná
dor gyűrűspecsétjének kancellárjáról is.169 Ezek az adatok » 
bizonyítják, hogy középkori szavaink mögött nem szabad min
dig „dolgokat” keresnünk. A cím felvétele a nagy karriért 
befutott Telegdi Csanád prépost nevéhez fűződik.170

Hajnikkal szemben azonban Gárdonyinak van igaza 
abban, hogy a titkos kancellária a „cancellaria minor”-ral 
sem azonos.171 A cancellaria maior nevéből nem lehet joggal 
a cancellaria minor-ra következtetni, mert a pecsétek szemben
állása alapján, legalább is a specialis praesentia regia kiala
kulásáig a tények azt mutatják, hogy a nagy kancelláriával 
csak a titkos kancellária állhat szemben, mert ez használta 
a kisebb vagy titkospecsétet.172 A cancellaria minor emlege

t i !  o. 94—98. 1.
168 A XIV. századi vicecomesekről már szóltunk. így lehetett ez a má

sodik korszakban is. 1415-ben például Szirmay Péter királyi kápolnaispán 
Konstanzban van, hivatala mégis működik otthon. Fejér X. 8. 558. 1.

167 Dörögdi Miklós, a második kápolnaispán például 1320 előtt az 
esztergomi érsek kancellárja volt. Gárdonyi i. m. 189. 1.

188 Turul, 1899. 115. 1.; ÁUO. VIII. 58. 1.
188 ÁUO. XII. 636. 1.
170 Született 1280-ban s a váradi káptalani iskolában, majd 1296 és 

1299 között külföldön, talán Bolognában tanult. 1296-ban már decretorum 
doctor. 1299-ben kántor, 1306-ban lector, utána királyi káplán. 1319-ben már 
magisternek mondják. 1321-ben pápai káplán, 1322-ben egri püspök, 1330 
óta pedig esztergomi érsek. I. Károly királynak kezdettől fogva bizalmasa, 
s a királynénak is kegyeltje volt. Mon. Sírig. Eccl III. XVII—XXII. 1.

171 Gárdonyi i. m. 100. 1.
171 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 31. 1. 137. jegyz.
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tésével úgyis csak a XV. században találkozunk, s ha ilyen 
kancellária tényleg volt, mint már kimutattuk, csak a főkan
cellár vezetése alatt működő specialis praesentia regia kan
celláriájának felelhet meg.173 Mivel a királyi különös jelenléti 
bíróság csak a XIV. és XV. század fordulóján vált el a király 
személyétől,174 a királyi kápolnaispán kancelláriája ettől is, 
de minden más udvari írószervtöl független kancellária.175 
A titkos kancellária a királyt útján is követi, aki azonban 
gyürűspecsétjét is használja, a nagy kancellária otthon van, 
bár néha az is a király kíséretébe szegődik, a cancellaria mi
nor a főkancellár specialis praesentia regia-beli minőségéből 
eredő okleveleit adja ki, ellenben a királyi kápolnaispán kan
celláriája állandóan a királyi székhelyen tartózkodik. Ha az 
uralkodó otthon van, valamennyi kancellária is egymás köze
lébe kerül, s az udvarban a nádoré és az országbíróé is. Ilyen
kor pecsétjükkel (és nótáriusaikkal) is kisegítik egymást.17®

Ha arra a kérdésre kellene válaszolnunk, hogy milyen 
idegen intézményhez hasonlít a magyar királyi kápolnaispán 
hivatala, azt felelnénk, hogy ez magyar eredetű intézmény, pe 
csétje pedig a párizsi Châtelet pecsétjének („sigillum prepo 
siture Parisiensis”) pecsétjének felelne meg leginkább, mert 
ez is királyi pecsét alatt adott ki okleveleket magánfelek ré
szére. Nápolyban volt ugyan királyi kápolna, de papjai nem

17S Kumorovitz: Specialis pr. r. 428. 1.
174 A specialis praesentia regia-val előbb i. értekezésemben foglalkoz

tam részletesebben.
1.5 Erre vonatkozólag is bizonyít az irásösszehasonlítás. A leleszi 

konvent orsz. lt.-ban például 1405-ből való kancellári pecsétes 4 oklevelet 
két (1.: 8., 14. sz. ; 2.: 18., 22. sz.), az 1409-ből való két oklevelet szintén 
két kéz irta (1.: 1. sz.; 2.: 21. sz.), de ilyen írást nem találunk más pecséttel 
megerősített okleveleken.

1.6 Előfordul néha, hogy a hivatali pecsét nincs kéznél. Így az ország
bíró kancelláriája a tárnokmesteri (Zichy-okmt. III. 503. 1.), a kancellári 
(specialis pr. r. Leleszi orsz. lt. 1419. 19. sz.) vagy a nádori (1421. Zichy- 
okmt. VIII. 38. 1.); a nádor a tárnokmesteri (1372. Zichy-okmt. III. 463. 1.), 
a specialis pr. r. az országbírói (1412. u. о. VI. 197. 1.), vagy a nádori 
(1428. Temesmegyei okit. I. 618.) ; a nagy kancellária a királyi kápolna- 
ispáni pecsétet kölcsönzi (Id. a 193. jegyzetet), a királyi kápolna ispánja 
pedig egy királyi kisebb pecsétet vesz igénybe (1425. Zichy-okmt. V ili. 
245. I) . Ezek a kancelláriák tehát egymás közelében működnek, önállósá
guk melleit bizonyít még egy 1414—19-ből való törvénytervezet (Orsz. lt. 
Múz. Kállay-cs. It. XIV., XV. Suppl.), mely kívánatosnak tartja, hogy a 
nagybírák ítéleteiket külön registrumokba jegyeztessék be, hogy ítélkezé
seikben precedens esetekre támaszkodhassanak!
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vettek részt az oklevéladásban. A magyar Anjouk kormány
zatában a magyar hagyományoknak és viszonyoknak megfe
lelően módosulva, annyi különféle irányú tapasztalat valósult 
meg, hogy Szentpéterynek a kancelláriai jegyzetek kapcsán 
tett megállapítását a pecséthasználatra is kiterjesztve, meg 
állapíthatjuk, hogy e részben is az európai kultúra gyümöl
cseinek különböző, de nem egyszerre érvényesülő hatások kö
vetkeztében való célszerű értékesítéséről van szó.177 Ez a hatás 
globális, és a magyar kancellária más udvarok gyakorlatának 
ismeretében, a saját igényeinek megfelelően újított. A magyar 
királyi udvarban sokan ismerhették a nápolyi szokásokat, így 
elsősorban a francia származású Drugethek, kik közül ketten
I. Károly idejében nádorságot is viseltek.178 Ebben az időben 
szolgálta királyát nálunk talán szintén a Drugethek közül 
való Joannes Gallicus is, aki akkoriban a világiak közül 
egyedül használt vörösszínü viaszpecsétet, de más idegen urak 
is.179 Talán a királyi tanács működésére lehettek leginkább 
hatással, mert ez sok hasonlatosságot mutat a nápolyival.1811 
Az Anjouk élénk diplomáciai kapcsolatai révén181 magyar 
főpapok és urak is megfordultak idegen udvarokban, és reszt
vettek különféle tárgyalásokon, különösen a Dél- és Észak- 
Itáliában viselt hadjáratok idején. Ezek az alkalmak is 
sok diplomatikai tanulsággal járhattak a szereplőkre nézve. 
A XIII. század közepe óta bolognai és páduai diákjaink is 
voltak. Domonkos esztergom-szentiváni prépost (1324), Pál 
esztergomi nagyprépost (1327) kánonjogi, János kalocsai és 
Pál váradi kanonokok az artes és orvostudományok doktorai 
voltak.182 A XlV.századi királyi kápolnaispánok közül az első 
kettő is Itáliában tanult. Csanád mestert 1296-ban decretorum 
doctor-ként említik, utóda, Dörögdi Miklós 1316-ban már bo
lognai rector.183 1306-ban két magyar franciskánus, magister

1,7 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 17—18. 1.
178 Kumorovitz: Audientia 707. 1.
,7e Bécs, Staatsarchiv, Rep. I. 1328. IX. 21. U. azon oklevél szerint Dru- 

geth Vilmosnak az atyja lehetett.
180 Az 1336-i oklevélvizsgálat adatai erre vallanak. Anjou-okmt. III. 

251—254. 1.
181 Gárdonyi i. m. 94—98. 1.; Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 6—7. 1.
188 Békefi R. : A káptalani iskolák története Magyarországon 1541-ig.

Budapest, 1910. 337—343. 1. — Az esztergomi kanonokok közül 1270 és 
1350 között tizenkettőnek volt egyetemi végzettsége. Kollányi F.: Esztergomi 
kanonokok 1100—1900. Esztergom, 1900. 16—46. 1.

188 Mon. Strig. Eccl. XV. és XVII—XXII. 1., Gárdonyi i. m. 188—
189. 1.
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Nicolaus de Hungária és társa, Matheus tanult teológiát Pá
rizsban. Ugyanebben az időben Alexander de Hungária ágos- 
tonos remete is ott tanul. További sorsukat nem ismerjük, de 
nem lehetetlen, hogy később otthon is juthattak jelentősebb sze 
rephez. 1825 körül Stephanus de Insula kerül Párizsba. 1345- 
ben ez az István az ágostonos remeték magyar provinciájának 
a lectora, és maga a király ajánlja őt VI. Kelemen pápának, 
adja meg neki a teológiai magisteri címet oly kiváltsággal, 
mintha azt Párizsban szerezte volna. 1343—1356-ig ismét Pá
rizsban van. 1350-ben nyitrai püspökké lesz, majd 1376-ban 
átmegy Kalocsára, és saját oklevelein „aulae regiae cancel- 
larius“-nak íratja magát. Ugyanezt teszi a király 1353-ban a 
szintén ágostonos Nicolaus Nicholai-val. Hozzájuk csatlako
zik 1366-ban Petrus de Verebei. Ezek révén, de esetleg más, 
előttünk még ismeretlen magisterek révén is sokat tudhattak 
nálunk a francia kormányzati és kancelláriai viszonyokról, 
s talán éppen a királyi titkos kancellária kialakítása körül 
lehetnek érdemeik. Petrus de Verebei királyi káplánként 
kezdte el otthoni pályáját. A két franciskánus már 1303-ban 
tért haza. Száműzték őket Párizsból, mert nem csatlakoztak 
a VIII. Bonifác elleni mozgalomhoz.184 Bizonyára ők is sze
rephez juthattak otthon. Abból, amit a pecséthasználatról 
tudunk, bizonyos, hogy a magyar újítók nemcsak a szomszé
dos szokásokat ismerték, hanem az eredeti forrást is, mert a 
sigillum mediocre, s. secretum és a királyi gyűrűspecsét vázolt 
használatát a közvetlen szomszédoknál hiába keresték volna. 
S Tatamér alkancellárról és Telegdi Csanádról ezt el is hihet
jük. Magisteri címe alapján az újító Tatamér alkancellárról 
is joggal feltételezhető külföldi, talán éppen francia egyetemi 
végzettség.185 Mi ugyanis, mások mellett, főleg bennük látjuk
I. Károly király kancelláriai reformjainak a kezdeményezőit 
és végrehajtóit. Mindkettő nagy műveltségű, törekvő, erős 
egyéniség volt, a tudásukra és hűségükre nemcsak Károly 
király, hanem fia is bizton számíthatott.186 * 188

184 Kumorovitz : Audientia 707—708. 1. Stephanus de Insula párizsi
tanulmányaira vonatkozó adataimat dr. Gábriel Asztrik rendtársamnak
köszönöm. 1377-ben így címezi magát: „Nos fráter Stephanus sacrescripture
(!) magister Dei et Apostolica gratia Colocensis et Bachiensis ecelesiarum 
unitarum archiepiscopus, auleque regie cancellarius. . (Zichy-okmt. IV. 
15. 1.)

188 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 18. 1. *
188 Nagy Lajos trónralépésekor a politikai nehézségeket T. Csanád 

hárította el. Mon. Strig. Eeel. III. XXII. 1.
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A királyi kápolnaispán oklevelei külsőleg a hiteleshelyi 
és a hasonló tartalmú királyi oklevelek külsejét mutatják, 
mint azt már Gárdonyi is kimutatta.187

A sigillum mediocre mindig természetes színű viaszból 
készült, s az oklevélfajhoz igazodva függő (selyemsodraton 
vagy pergamenhártyán) és rányomott formában fordul elő. 
A pátenseken, az egyszerűpecséthez hasonlóan, az oklevél 
hátlapján van a pecsét.188 A mandátumok szélessége 1375-ig 
kb. 22—23 cm, magasságuk pedig a szöveg terjedelméhez iga
zodik. 1375 után a szélesség már 30 cm (új ív), mint a nagy
pecsétes mandátumoké.187 188 189 A lezárás 1375-ig váltakozva per
gamen- és papírszalaggal történik, 1375 után a pergamensza
lagocska az általános. A szalag befűzésére szolgáló bevágások 
távolsága nem állandó méretű, hanem 2 és 4.5 cm között 
mozog.190

Jogi érvény szempontjából már használatba vételekor fel
tétlenül authentikusnak tekintették a királyi középpecsétet, s ezt 
a körülményt nem is tartották szükségesnek a corroboratió- 
ban külön is felemlíteni. Az egész korszakból alig ismerünk 
néhány ilyen formulát.191

Nagyritkán megtörtént az is, hogy más királyi pecsétek
hez hasonlóan, a középpecsét sem volt kéznél, úgyhogy annak 
más pecséttel való helyettesítése volt szükséges. így I. Károly 
király halála után az új pecsét elkészültéig a királyi kápolna
ispán pontifikális pecsétjét használták.192 Egyébként szigo
rúan ragaszkodtak a rendes pecséthez. Ez, mivel a kápolna
ispán kancelláriája nem vándorolt, nem is volt nehéz dolog. 
Néha, kisegítésül, a nagy kancellária is igénybe veszi a kö
zéppecsétet.193 Csak 1425-ből van adatunk arra, hogy a királyi 
kápolnaispáni kancellária a középpecsét távollétében más 
királyi pecsétet használt.194

187 Gárdonyi i. m. 193. 1.
788 Pl. Leleszi orsz. lt. 1378. 6. sz. stb.
188 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 10—11. 1.
180 Pl. Leleszi orsz. lt. 1380. 10. sz. ; 1382. 2. sz.
181 Pl. Zichy-okmt. II. 180. 1. (1345); u. о. II. 495. 1. (1352); Zim

mermann III. 429. 1. (1407.)
188 Gárdonyi i. m. 104. 1.
185 Temesmegyei okit. 130. 1. (1368—1373.)
184 Kumorovitz: Specialis pr. r. 403. 1. 43. jegyz.
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FÜGGELÉK.

I. A K IR Á L Y I K Á P O L N A  S Z E M É L Y Z E T E .

1. A  k irá ly i kápolna ispánjai:

1148. Miklós. (Krit. j. 77. sz.) — 1157—1158. Miklós. (U. o. 90. sz.) — 
1162. Suda. (U. o. 101. sz.) — 1163. Tamás. (U. o. 102. sz.) — 1171— 1172. 
Vido. (U . o. 116., 117. és 120. sz.) — 1183. Radabanus prépost. (U . o. 133. 
sz.) — András mester. (Katona: Hist. Crit. VI. 599. 1.) — János nyitrai 
főesperes, esztergomi kanonok. (Kollányi i. m. 18. 1.) — 1319—1322. Csanád 
mester, nagyváradi prépost, nótárius secretarius. (Gárdonyi i. m. 188—189. 
1.) —  1322—1328. Dörögdi Miklós. — 1328—1330. Telegdi Csanád, egri püs
pök. — 1330—1335. PlacenciaL Jakab. — (1333)1335—1345. Péter, bácsi 
prépost. — 1342—1344. Vitus, nyitrai püspök. — 1344—1346. Neszmélyi 
Miklós. (Dl. 3,729. sz.) — 1346— 1349. Garai János, pécsi prépost. — 1349— 
1353—1374. Vilmos, egri prépost, majd pécsi püspök. 1374— ? János, budai 
prépost. (A XIV. századi adatok Gárdonyi i. m. 187—195. lapjairól valók. 
Ott a kápolnaispánok további személyi adatai is megvannak.) — 1388— 
1391. Szepesi János. (Gárdonyi i. m. 195. 1., Dl. 3,750. és 7,673. sz.) — 
1402—1405. Miklós. (Bécs, Staatsarchiv, Rep. XVI. 1402. 283. sz.; Adalékok 
Zemplén megye történetéhez. 1896. II. 4. sz. 106. 1.) — 1415. Szirmai Péter. 
(Fejér X. 8. 558. 1.) — Miklós, egri presbyter, magister in artibus.
(Lukcsics: X V . századi pápák oklevelei. Budapest. 1931. 57. 1.)

2. A  k irá ly i kápolnaispán helyettesei:

1341. M iklós, a  k i rá ly i  k á p o ln a isp á n  k ú r iá já n a k  p ro k u rá to ra .  (F e jé r  
V I I I .  6. 180—81. 1.) — 1347. B a lá z s  fő esp eres, vicecom es. (M on. S tr ig  
E ccl. I I I .  651. 1.) — 1350. J ä g e rd o r f i  P á l  esz tergom i k an o n o k , vicecom es. 
(A n jo u -o k m t. V I. 183. 1.) — 1361— 1373. J á n o s  bu d a i p rép o st, vicecom es. 
(G á rd o n y i i. m. 194. 1.; T em esm eg y e i o k i t  I . 129. 1.)

3. A  k irá ly i kápolna őre:

1417— 1418. P é te r , a  k á p o ln a  ő re  (c u sto s  c ap e lla e ) . (K a to n a : H is t 
G rit. X I I .  271. és 281. 1.)

A* '

4. A  k irá ly i kápolna kántora:

1427. G aram m enti P é te r  f ia  P é te r  g y ő ri o lv asó k an o n o k , a  k irá ly i  
k á p o ln a  k á n to ra . (M ik lósy  i. m. 174. 1. 17. jeg y z .)

5 . K irá ly i káplánok:

1091. Seraphim. (Krit. j. 78. sz.) — Copan. (U. o.) — 1093. Timo
theus: (Fejér I. 481—482. 1.) — 1134. Fáncsika. (SmiCiklas: Codex II. 
42. 1.) — 1146. Chérubin. (Ld. a 22. jegyzetet.) — 1150. Gervasius. (Ld. a 
23. jegyzetet.) — 1227. Naason. (ÁUO. VII. 445. 1.) — 1250. Pál. (U. o. 
48. 1.) — 1310. körül Csanád mester. (Mon. Strig. Eccl. III. XVIII. 1.) — 
1322. Bertalan. (Anjou-okmt. II. 41. 1.) — 1324. Tamás, szebeni prépost 
(U. о. II. 155. 1.) — 1325. Dörögdi Miklós. (Kollányi i. m. 34. 1.) — 1334. 
Pál. (M. N. Múz. Föl. Lat. 2,557. sz.) — 1342. Demeter. (Jakab E.: Oklevél
tár Kolozsvár története első kötetéhez. Buda, 1870. I. 342. 1.) — 1343. Péter, 
erdélyi kanonok. (Theiner I. 653. 1.) — 1344. Vörös Miklós mester, eszter
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gomi kanonok. (Kollányi i. m. 40. l.J — 1344. Péter capellanus specialis. 
(Tört Tár 1908. 501—502. 1.) — 1345. Péter. (Múz. Föl. Lat 2,557. sz.) — 
1347. Miklós, váci éneklőkanonok. (Anjou-okmt. V. 159. 1.) — 1348. Alsáni 
Bálint, esztergomi kanonok. (Kollányi i. m. 51. 1.) — 1349. Miklós, somogyi 
pébános. (Katona: Hist. Crit. IX. 587. 1.) — 1352. Jánoki Tamás fia László, 
esztergomi kanonok. (Kollányi i. m. 43. L) — 1352. Imre fia Miklós, 
esztergomi kanonok. (U. o. 48. 1.) — 1353. István fia András, esztergomi 
kanonok. (U. o. 58. 1.) — 1353. István fia Péter, esztergomi kanonok. 
(U. o. 58. 1.) — 1360. Erős András, esztergomi kanonok. (U. o. 60. 1.) —•
1363. Demeter királyi kincstartó, esztergomi kanonok. (U. o. 56. 1.) —
1364. András, kolozsvári plébános. (Jakab i. m. I. 43. 1.) — 1365 után 
Petrus Verebei. (Kumorovitz: Audientia 708. 1.) — 1398. Garammenti 
Mihály fia Miklós. (Lukcsics i. m. T. 105. 1.) —1426. János (Egidii de 
Zerdahel), zágrábi kanonok. (LT. о. I. 178. 1.)

A névsor természetesen hiányos. Kiegészítése még elvégzésre váró 
archontológiai feladat.

II. A KIRÁLYI KÖZÉPPECSÉTEK SOROZATA.

A magyar királyi középpecsétek sorát I. Károly király 1338. IX. 2-i 
pecséttöredéke nyitja meg.1’5 Hatíves mérmükeretbe foglalt hasított pajzsa 
az Anjou-magyar címert tartalmazza. (1 kép.) Átmérője 4'2 cm. A pecsét
mező pajzskörüli részét lombdfsz tölti ki.190 Maiusculákból álló körirata 
(az a, e, g, n és u unciális) : [ f  S] * KARO[LI] * [DEI] * GRA[CI]A * 
REG [IS] * HUNG [ARIÉ],

Miként a zárójelben levő részekből látható, a körirat 35 betűjéből, 
a szavakat elválasztó hatágú csillagokat is ideszámítva, 17 kiegészítésre 
szorul. A helyreállítást óvatosan kell végrehajtanunk, mert könnyen téves 
diplomatikai következtetésre nyújthatunk alapot. Gárdonyi például Secretum 
Karoli régis Hungarie-nek olvasta.195 * 197 Az ő szövege azonban 5 betűvel 
rövidebb, mint amennyit pontos számítás szerint a pecsét kerülete 
(4’2 X 3T4 =  13'2 cm) megkíván, s mely szerint egy betűre a valóságnak 
is megfelelően (erről egyszerű méréssel könnyen meggyőződhetünk (3’5 mm 
széles térköz esik a körirat mezejéből. A hiányzó 17 betűből csak a 
KAROLI szó előtti rész megállapítása okoz nehézséget, mert a szintén 
könnyen megfejthető DEI szón kívül csak ezek koptak ki egészen a sor
ból. Mivel pedig a formula devotionis DEI szavát a térköz nagysága és a 
vele szükségképen egybetartozó GRATIA kétségtelenné teszi, végeredmény- 
képen tehát a köriratnak csak az első betűi jelentenek komolyabb nehéz
séget. A hiányzó rész azonban semmiképen sem lehet a nyolc betűnyi 
SECRETUM szócska, mert a köriratnak ezen az 1 cm széles helyén 
csak 2, legfeljebb 3 betű fér el. De nem állhatott ottan ennek a szónak 
a rövidített alakja, a 4 (spáciummal 5) betűs SECR sem, nemcsak a hely 
szűk volta miatt, hanem azért sem, mert a kisebb pecsétek körirata csak
nem mindig kereszttel kezdődik, utána pedig a S1GILLUM szó, vagy annak

195 Orsz. lt. Múz. Kállay-cs. lt. Képe (első ízben leközölve) : Kumoro
vitz: Egyszerű és titkos p. 1. sz.

199 Gárdonyi még egy nyolcágú csillagot is említ (i. m. 106. 1.), ez 
azonban már lepereghetett az amúgyis rossz karban levő pecsétről.

197 Gárdonyi i. m. 106. 1.
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a kezdőbetűje (S) következik. S hogy ez így volt ezen a pecséten is, 
bizonyítja Nagy Lajos első középpecsélje, amelynek körirata mindenben 
azonos a Károly királyénak általunk helyreállított formájával ( t  S LODO- 
VICI DEI GRACIA REGIS HUNGARIE). A két körirat azonossága 
pedig arra mutat, hogy Lajos pecsétje az apjáénak a mintájára készült. 
Az 1342-i trónváltozás idejében (VII. 16—22.), majd az új király alatt 
Péter szerémi püspök, Gárdonyi szerint is a régi szellemben vezette tovább 
hivatalát,198 s így nem volt oka az új pecsét köriratának a megváltoztatá
sára sem. Ha tehát a régi pecséten SECRETUM-mal kezdődött volna a kör
irat, az említett konzervativizmus mellett okvetlenül megtartották volna az 
új pecséten is, hiszen annak az elhagyása már változtatást, mégpedig 
visszafejlesztő változtatást jelentett volna a királyi kápolnaispán kancellá
riájában. S Gárdonyi, bár különben a királyi kápolnaispán kancelláriáját 
a királyi titkos kancelláriával azonosítja, hajlandó ilyen visszaesést 
elfogadni. A Nagy Lajos-féle „.. . középpecsét nem secretum többé, hanem 
sigillum, a secretum elnevezést egy harmadik kis pecsét viseli, amelynek 
őrzését külön secretarius nótárius intézi“, Írja i. tanulmányában.199 * * * * Azonban 
a nem gyűrűs sigillum secretum használatba vétele, mint már láttuk, nem 
Nagy Lajos, hanem szintén I. Károly újítása. (1331) Ez a köriratában is 
már secretumnak nevezett kis pecsét pedig szintén kizárja a vele pár
huzamosan, de a királyi kápolnaispán által használt királyi középpecsét 
titkos jellegét. A középpecsét tehát már I. Károly alatt is csak egyszerű 
sigillum (t. i. regium), akár az aragón vagy savoyai középpecsétek. Mind
ezeknek az apróságoknak a tüzetesebb megbeszélését azért tartottuk szük
ségesnek, mert vele egy fontos, de téves bizonyítékot küszöböltünk ki a 
titkos kancellária kényes problémájának az anyagából.

A pecsét mintáját megfelelő adatok hiányában nehéz megállapítani. 
Ez azért sem lehetséges, mert a középkori pecsétvésnökök általában nem 
dolgoztak egyforma minták után. Mérműkeret Károly király pecsétjei 
közül csak a titkos és 3. nagypecsétjén van.990 Ezek Sienai Péter mun
kája.901 Indadísz viszont 1. nagypecsétjén nincsen. Az Anjou-magyar címer 
és a körirat szétválasztó rózsái a 2. nagypecséttel mutatnak rokonságot. Az 
utóbbi azonban csak 1323 táján készült, a középpecsét pedig valamivel 
korábbi. Ezek alapján nagy valószínűséggel csak arra következtethetünk, 
hogy mind a kettő egy pecsétmetszőnek a munkája. Mivel pedig a 2. és 3. 
nagypecsét között lényeges az eltérés, ezek aligha Siénai Pétertől valók. 
Vésnöke valószínűleg azok közül az olaszok közül való, akiket I. Károly 
király a pénzverés mesterségében alkalmazott.909 A karéjos szerkezet a 
gótikus művészet eleme, s nálunk való előfordulása nyugati hatásra mutat. 
Ez a savoyai kisebb és középpecséteken már a XIII. század vége óta álta
lános.908 Négyes karéjú pecsétet használt továbbá 1310 után Luxemburgi

198 Az egyetlen eltérés az volt, hogy az új pecsét elkészültéig Péter 
kápolnaispán a saját pecsétjét használta a kancelláriájából kikerült okleve
leken. Gárdonyi i. m. 104., 180—181. 1.

109 U. o. 106. 1.
900 Pénzein sem fordul elő.
901 Kumorovitz : Egyszerű és titkos p. 34. 1.
909 Gárdonyi A. : I. Károly király nagypecsétjei. Turul, 1907. 45. 1.
908 Először 1291-ben fordul elő V. Amadeus egyik középpecsétjén. 

Cibrario i. m. 39. sz. ábra. (1309.)
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János, a római király fia,204 hatos karéjú volt János bloisi gróf pecsétje,205 * 
s tizes karéjú mérműkeret vette körül I. Károly 3. nagypecsétjének a címer
pajzsát is. Érdekes, hogy I. Károly említett nagypecsétjén (hátlap) levő 
sárkányok bloisi János és több savoyai pecséten is előfordulnak. Mindezek 
az egyezések tehát csak kisebb-nagyobb mérvű analógiát, de nem közvetlen 
átvételt jelentenek. Egy olasz eredetű aranyművesnek kora színvonalán álló 
általános tudására mindenesetre következtethetünk belőlük. Ez is megerősíti 
Gumowskinak azt a megállapítását, hogy a pecsétvésnökök Közép-Európá- 
ban valamely közös forrásból származó minták szerint dolgoztak.200

NAGY LAJOS.

1 .

Nagy Lajos korában két királyi középpecsétet használtak a királyi 
kápolna ispánjai.207 A pecsétváltoztatást a comes c. r. oklevéladó működé
sének 1374 táján történt átszervezése tette szükségessé, amikor Lajosnak 
1370. nov. 17-én Krakóban lengyel királlyá történt megkoronáztatása folytán 
bekövetkezett cím- és címerbővülést is figyelembe vették.208 * Hogy az új 
pecsét használatba vétele nem mindjárt a koronázás után történt, annak 
bizonyítéka I. Lajos király egy 1374. XI. 4-én kelt oklevele, amelyen még a 
régi pecsétet találjuk (2. kép).208 Ez lényegében a Károly-féle középpecsét
nek az utánzata. Hatkaréjos, üres mezejében lombdísszel kitöltött mérmű- 
keretben elhelyezett hasított hegyestalpú pajzsa a magyar-Anjou címert (a 
magyar vágásos címer és 8 liliom) tartalmazza. Maiusculákból álló körirata 
(az a, c, g, h és n unciális) : * S. LODOVICI * DEI . GRACIA * REGIS * 
HVNGARIE *

Eltérés közöttük csak annyi, hogy ez valamivel nagyobb (átmérője 
6'3 cm), s az Anjou-címer itt már a címerpajzs második helyére került.

2.

Második középpecsétjének ép példányát eddig nem találtuk. Való
színű, hogy a királyi kápolna ispánságának a hetvenes évek közepe táján 
történt átszervezése miatt kevés oklevelet pecsételtek meg vele. A fenn
maradt töredékekből210 azonban tudjuk, hogy ez a királyi középpecsétek

204 Seyler, G. : Geschichte der Siegel. Leipzig, 1894. 194. 1.
205 Bouard, A. de: Manuel de diplomatique française et pontificale. 

Paris, 1929. 42. t. 3. sz.
200 Ld. a 137. jegyzetet; Századok, 1938. 370. 1.
207 Az 1368. VI. 9-i (Orsz. lt. Múz. törzs-а.), az 1371. III. 2-i (u. o.) s az 

1374. IX. 4-i (Dl. 6,243. sz.) pecsétek azonosak. N. Lajos 1. középpecsétjé
vel. A Turul 1888. évf. 91. lapján leírt pecsét is ide tartozik, azért annak a 
feltevésnek, hogy I. Lajos királynak 3 középpecsétje lett volna, alaptalan

208 M. N. T. 297. 1.
208 Sopron város lt. Dl. 166—167. sz. Leközölve: Kumorovitz: Authen- 

tikus p. 13. kép. A pecsét rajzát Nyáry A. is adja „A heraldika vezérfonalá“- 
ban. (206. 1.)

210 Eddig ismert példányai: Dl. 2,978. sz. (1376. VI. 22.), u. o. 6,389. 
sz. (1376. XI. 8.), Sopron város lt. Dl. 230 sz. (1377. XII. 12.), Orsz. lt., 
Múz. törzs-a. 1378. VII. 27., u. o. 1380. II. 13. és X. 13., végül u. o. Szinyei- 
Merse-cs. lt. 1381. (2 példány.) Képünk (3—4.) ez utóbbiak egyikéről készült
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szokásos ábrázolásától eltérő módon a nagypecsét előlapjához hasonló képet 
mutat, miáltal a pecsét királyi jellege erősebben jut kifejezésre. A régivel 
méretek tekintetében teljesen megegyező pecséten (átmérője 5‘3 cm) ugyanis 
a királynak teljes uralkodói díszébe öltözött, trónon ülő alakját látjuk, 
lábánál két kis címerpajzsban a magyar-Anjou és a lengyel sasos címerrel 
(3. kép). A két kis címerpajzsot egy-egy címerőrző angyal tartja, 
kik a díszes gótikus trónus oldalfülkéiben foglalnak helyet. A trónus két 
oldalán még egy-egy parányi liliom is látható. Maiusculákból álló körirata 
(az a, c, e, g, h, n, és m unciális) : * LODOVICI. REGIS * HVNGARIE. 
POLONIE. DALMACIE. Z . A köriratból is világos, hogy az intézmény 
működésének az . átszervezésén kívül a királyi címváltozás volt a pecsét
változtatás oka. Művészi kivitele a király 2. nagypecséljével áll rokonság
ban, vagy még inkább az egyoldalú lengyel királyi nagypecsétj ével,211 
melyet a 2. magyar királyi nagypecsét mellső lapjának a mintájára készí
tettek. Az eltérés lényegében csak a trónpad baloldalán álló lengyel sasos 
címerből vehető észre. A középpecséten a két kis ciraerpajzs az uralkodó 
lábánál van elhelyezve, s a pecsét nagysága miatt a körirat is rövidebb.212

MARIA.

Mária 1387. III. 31-ig uralkodott egyedül. Középpecs étjét is, úgylát
szik, csak ebben az időszakban használta. 1387-ben Zsigmond kormánya lép 
előtérbe s a királyi kápolnaispán kancelláriájában is az 6 pecsétje váltotta 
fel a Máriáét. Mária középpecsétes oklevelei nagyon ritkák, s eddig közép
pecsétjének csak 4 töredékét ismerjük (4. kép).213 * Ez a pecsét különben 
atyja 2. középpecsétjének a típusát tartotta meg, részleteiben pedig a 
királynő nagy pecsétjének a mellső lapját példázza. A ránkmaradt töredé
kekből csupán a körirat (melyből már kimaradt Lengyelország neve), a 
trónszéknek egy-két részlete és az egyik címerpajzs vehető ki. De eltérést 
is mutat a Nagy Lajos-féle ábrázolástól, mert a címerpajzs a pecsét víz
szintes tengelyében van elhelyezve és a hármashalmon nyugvó kettőskeresz
tet tartalmazza. Jobboldali címerpajzsában a magyar-Anjou címer lehetett. 
Átmérője 5 cm. Maiusculás körirata (az a, e, n és m unciális) : * MARIE : 
REGINE * HUNGARIE * DALMACIE * CROACIE * ET * С *

ZSIGMOND.

1 .

Zsigmond korából két királyi középpecsétet ismerünk. Az elsővel 
1387. VIII. 28-án Visegrádon kelt mandátumán találkozunk.81' Ez a nagy
ságán kívül (átmérője 5'1 cm) nem tartja meg a Nagy Lajos és Mária 
ismertetett pecséttípusát, hanem visszatér a középpecsétek régi, címeres 
ábrázolásához (5. kép).215 A hatkaréjú mérműkeret felső ívében látható 
és kiterjesztett szárnyú angyal által tartott hasított hegyestalpú pajzsa a

211 Turul, 1905. 17. 1.
212 A lengyel- pecséteken a körirat ez : S Lodovici dei gracia regis hun- 

garie polonie dalmacie chrouacie etcetera.
213 Leleszi orsz. lt. 1385. 2. és 9. ; 1386. 4. és 9. sz.
2UU. o. 1387. 7. sz.
215 Pray Gy. : Syntagma hist, de sigillis. . .  X. t. 6. sz.
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magyar vágásos címert és a szétterjesztett szárnyú brandenburgi sast tar
talmazza. A pecsétmezőnek a pajzs és a karéjok közötti szabad részében, 
jobbról és balról, egy-egy, szájában kalászhoz hasonló virágot tartó sárkány 
tölti ki, s a magyar vágások is damaszcirozva vannak. Maiusculákból álló 
körirata (az a, c, e, m és n unciális, az s pedig következetesen fordított 
helyzetű): * S . IGIS MVNDVS * DEI GRACIA REX * HVNGARIE 
DALMACIE * N * MAR BNDEGNS.

2.

1400 és 1404 között nem-igen találunk a királyi kápolnaispántól szár
mazó és középpecséttel megerősített okleveleket. Ez az oklevéladásban 
ekkoriban tapasztalható pangás szoros kapcsolatban állhat azokkal a bél
és külpolitikai zavarokkal, melyeknek közepette Zsigmond csaknem trónját 
is elveszítette. A béke helyreállítása után a király (1401 végén) Cseh
országba utazott, ahonnan csak a tartomány helytartóságának a megszer
zése után tért haza. Ennek az új szerzeménynek eredményeképen változ
tatta meg titkos- és középpecsétjét,*16 s ezúttal ebbe is bekerül a Venceltől 
1396. III. 19-én elnyert birodalmi helytartóságának a címe is. Művészi 
kivitel tekintetében ez a pecsét nem marad el az elsőtől (6. kép),*17 csak 
valamivel kisebb (átmérője 4‘3 cm). Címerpajzsa szintén hatos karéjban 
van elhelyezve, s a keret minden második ive lóhereív formájában hármas-, 
ívre tagozódik. Typariuma valószínűleg Csehországban készült, mert a 
hasított pajzs főhelyét nem a magyar, hanem a cseh címer, az ágaskodó, 
koronás, kettősfarkú oroszlán foglalja el. A pajzsnak hat tartója is van: 
3 sas és 3 angyal. A sasok a keret egyes, az angyalok a hármasívű karéjai
ban vannak elhelyezve. Gótikus minusculákból álló körirata (ez is idegen 
eredetére valló körülmény) : * <5 . ©igiétmmbi regié, fjuttg etc. éctcr. ro. imp 
bicar. et regni. boem: gubernátor. Ez a pecsét nem változott meg többé, 
még a többi pecséteknek (nagy és titkos) a későbbi címbővülésekkel kap
csolatos megújításakor sem, hanem egészen a kápolnaispánság megszűntéig 
használták. Vele az utolsó magyar királyi küzéppecsét és egy különlegesen 
magyar középkori oklevéladó intézmény szűnt meg.

216 Kumorovitz: Egyszerű és titkos p. 38. 1.
217 Bécs, Staatsarchiv, Rep. XVI. 1423. VII. 13.

Regnum. 32



Lépő id  A n ta l:

A z  Esztergomi Kincstár árpádkori 
körmeneti keresztje.

Pál Lajos, az Iparművészeti Főiskola ötvöstanára, az 
Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár vezetőségének meg
bízásából összeállította egy, Magyarországon csatornaásá? 
közben talált feszületnek a darabjait. Megállapította, bogy a 
ránkmaradt részletek a feszületnek az eredeti alakját techni
kai bizonyossággal megadják; mindössze néhány díszítő 
elem hiányzik, amelyeknek helye, anyaga és alakja a 
meglevők alapján szintén kétségtelenül megállapítható. E föl
ismerés alapján a keresztet néhány darabnak a pótlásával res
taurálta, de úgy, hogy a pótolt részek világosan észrevehetők 
legyenek.

A kereszt belső váza — a 45 cm hosszú függélyes szár 
és a 25 cm hosszú keresztszár — valamint a bizonytalan h o s 
szúságú nyél fából készült. Ez utóbbi teljesen elpusztult. 
Anyagáról csak a nyelet a kereszttel összekötő rézcsőben 
talált nyomok tanúskodnak. A kereszt faváza korhadt és töre
dezett ugyan, de egyébként teljes alakjában megmaradt. A sze
gecskék, valamint a fát borító aranyozott rézlemezek, az öntött 
szobrok, zománcolt plakettek és a drágaköveket utánzó üve
gek leváltak és kiásás közben szétszóródtak. Apróbb lemez
részletek, két szobor, egy zománcos plakett és több üveggöm- 
böcske a leggondosabb kutatás mellett sem volt többé megta
lálható.

A lelet helye Szarvas község környékén, Kondoros köz
ség határához közel az úgynevezett Oskola-tag. Körülbelül 
80 cm. mélységben feküdt. Kísérő lelete egy vékony ezüst 
lemez, amely tölcséres csészének, esetleg kehelykupának rész
lete lehet. Öt méternyi távolságban két koponya feküdt egyéb 
csontrészletek nélkül.

Mivel ezen a helyen régi településről, vagy temetőről nem 
tudnak; a kereszt zavaros időkben elrejtés útján kerülhetett a 
föld alá. Mindenesetre előkelőbb egyháznak a tulajdona volt, 
mert ilyen díszes és művészi árpádkori körmeneti kereszt 
eddig Magyarországon nem került még elő. Gondolhatunk a 
Csanádi, egresi, vagy a nagyváradi egyházra. Valószínűleg
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csak a török hódoltság idején — a XVII. században — ásták 
el, mert feltűnően jó állapotban maradt meg. Hasonló, bár egy
szerűbb és kevésbbé művészi keresztet az Iparművészeti Mú
zeum 1930. évi egyházmüvészeti kiállításán Perlmutter Al- 
fredné mutatott be, melyet a kiállítás katalógusa a 304. szám 
alatt ír le és fényképét is közli. Ennek a keresztnek az ere
dete még ismeretlen. Ipolyi Arnold gyűjteményében egy evan- 
gelista-szobor minden tekintetben, méretben is annyira egyező 
leletünknek a szobraival, hogy ennek a restaurálásánál is föl
használható volt. A 4.5 cm. széles és 1.5 cm vastag négyszögű 
keresztszárak mankókeresztben végződnek. Mindegyiknek ol 
dalain két-két karélyos kihajlás látszik. A függélyes szár alsó 
mankókeresztje alatt a fa vörösréz tokba mélyed, amely alatt 
rézgomb, majd a nyelet befoglaló rézcső következik.

Aranyozott rézlemezek borítják a kereszt egész felületét, 
amely lemezeket az előlapon poncolt alapon liliomok (pal- 
metták), a hátsó lapon és az oldalakon pedig rozetták díszí
tenek.

Az előlapon a 17 cm magas és 14 cm. széles öntött 
Krisztustest függ, amely végig aranyozott, a lágyékkendőnél és 
a lábaknál világosabb és sötétebb kék árkolt zománcot visel, 
vésett és pontozott vonalas rajzzal. Liliomos korona van a 
fején. A szemek kék-fekete üvegcseppek. Gazdagabban zomán 
cozottak az öntött evangélista szobrok. Világoskék zománc 
adja az alsó ruha, sötétkék zománc a felső ruha, barna zo
mánc a könyv-attributum rajzát. A szobrocskák nem egy
forma méretűek. Míg a függélyes keresztszár alján álló 
magassága 8 cm, ugyanennek a szárnak felső részén álló csak 
7 cm, a harántszáron a karabélyos kihajlás és a mankó
keresztes végződés közt állók 6.5 cm magasak. Az utóbbi 
három a fej magasságával a keresztszár síkján túlemelkedik. 
A harántszár jobboldali szobra a restauráláskor készült pót
lás, amelyen csak poncolt dísz van. Ugyancsak pótlás a Kor
pusz feje fölött a 4.5X2.5 cm méretű kis lapocska az IHS 
monogrammal, amely analógia alapján készült. Helyét a leme
zeken pontosan lehetett kimérni.

A szobrokat drágakő sorozat kereteli. Huszonnégy drága
követ utánzó vörös, kék és zöld üvegtest — 8 nagyobb, 8 
kis kerek, 8 középnagyságú ovális — van a lemezbe foglalva. 
Közülük csak 6 eredeti, a többi a restauráláskor készült.

A hátlapon a keresztszárak találkozásánál 6 cm-es 
oldalú négyzetes aranyozott plaketten a szivárványhídon ülő 
Krisztus vésettrajzú és árkolt zománcos alakja látható. Ifjú

32*
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Krisztus keresztes nimbusszal, áldásra emelt jobb kézzel. 
Baljában könyvet tart. A keret vonalai és Krisztus tunikája 
világoskék zománccal, a palást sötétkék, a nimbusz és a 
szivárvány részben zöld zománccal készült.

Aranyozott, vésettrajzú, világos és kék zománcú piákét' 
tek fedik a mankókeresztes végződéseket is. Ezek az evangélis
ták jelképeit ábrázolják. A függélyes szár alján látható a szár
nyas angyal, ugyanennek a szárnak a felső végén a sas, a 
harántszár jobb végén a szárnyas ökör eredeti. Egy plakett 
poncolt díszű utánzat. A hiányzó eredetin szárnyas orosz
lán volt.

Eredeti a függélyes száron három, a harántszáron két 
ferde négyszögü kis plakett, amelyek világoskék zománccal 
és a középen sugaras dísszel ékeskednek.

A kereszt a francia limoges-i műhelyre és a XIII. szá
zadra emlékeztet. Sok stílusjegy és technikai fogás azonban 
eltérést is mutat a limoges-i műhelygyakorlattól. Föltehetjük, 
hogy a keresztet összeállító ötvösművész, aki a limoges-i és a 
bizánci gyakorlatot egyaránt jól ismerte, Magyarországon 
dolgozott. A szobrokat készen vehette, vagy kész modellekben 
önthette, de a kiválóan művészi vésett rajzokat önállóan, 
egyéni tudásának az érvényesítésével készítette. Azért a keresz
tet XIII. századi magyar ötvösmunkának tarthatjuk.





■



M eszlén y i A n ta l:

Gróf Zichy Domonkos rozsnyói 
püspöksége.

1. Á pálya elindulása.
A XIX. század negyvenes éveiben a magyar püspöki 

karból kétségtelenül Zichy Domonkos futotta meg a legérde
kesebb főpapi pályát. 32 éves volt, amikor rozsnyói és nem 
sokkal több, amikor veszprémi püspök lett. De ez a felfelé 
ívelő pálya hét év múlva, 1849-ben már összeomlott, s a 
rákövetkező harminc évet Zichy teljes visszavonultságban 
töltötte el Besztercenaszód megyében fekvő birtokán.1 Élete 
első felének szerencsés pályafutását elsősorban származásá
nak, előkelő összeköttetéseinek köszönhette, bár megvoltak 
benne azok a képességek is, amelyek a püspöki álláshoz szük
ségesek.

Bécsben született 1808 júl. 21-én atyjának, Ferenc vesz
prémi főispánnak s az uralkodó titkos tanácsosának, gróf 
Lodron-Laterano Dominikával kötött második házasságából.2 
Ezt a frigyet a Gondviselés még két fiúgyermekkel áldotta 
meg, Ödönnel, akit Görgey 1848 szept. 30-án hazaárulás vádja 
alapján kivégeztetett,3 és Jenővel. Az elsőszülött Domonkos 
volt, s az édesanyának legkedveltebb gyermeke, kit a papi 
pályára szánt. Erre az időszakra esik ugyanis Ilofbauer 
Szent Kelemen bécsi működése, akinek hatása alól Dominika 
grófnő sem tudott szabadulni. Hallgatta prédikációit, felke
reste gyóntatószékét, s ennek az emelkedettebb lelki életnek 
tulajdonítható fentebbi szándéka is. Fia azonban kezdetben 
nem sok hajlamot mutatott az egyházi pályára. Felületesnek 
és fegyelmezetlennek mutatkozott. Fékezhetetlenségében any- 
nyira ment, hogy idősebb öccsével együtt 1823 márc. 16-án

1 V. ö. Biró Vencel: Gróf Zichy Domonkos Erdélyben (Erdélyi Tud. 
füzetek 140. sz.). 5—6. 1.

* Pfarrei V Schottenstift in Wien: Taufbuch Tom. 46. Fol. 20. Ez a 
pontos időpont, ellentétben azokkal a megállapításokkal, melyek későbbre 
(júl. 28.), vagy korábbra (1807 máj. 19) teszik születését. V. ö. : O. L. : 
Kanc. o. Nr. 9666—1832; továbbá: Prim. L.: Informationes 1825/26.

’ V. ö. Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849 
évi forradalom idejéről. Pest, 1867. 1. k. 228. 1.
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a Therezianum igazgatósága kénytelen volt csendes úton 
eltávolítani az intézetből.4

Ez a büntetés — úgy látszik — a 15. évében levő gró
fot komolyabbá tette. Többé panaszt nem lehetett róla hal
lani. Ellenkezőleg a tatai piarista kollégium, ahol közép
fokú tanulmányait folytatta, a legnagyobb elismerés hangján 
nyilatkozott róla. Hanyagságát kitartó szorgalommal cse
rélte fel, úgy annyira, hogy az eminensek közé küzdötte fel 
magát.5 Tanárai iránt tisztelettudó, diáktársai iránt szolgálat- 
kész volt. Amikor tehát 1825. nyarán elvégezte a rhetorok 
osztályát is, az atyja halála után gyámként szereplő Csiráky 
Antal gróf és édesanyja beleegyezésével Rudnay Sándor her
cegprímással felvétette magát az esztergomi föegyházmegye 
papnövendékei közé.

Érseke a filozófiai és teológiai tanulmányok elvégzé
sére Nagyszombatba küldte. Bár a szemináriumi élet ekkor 
még erősen sínylette a jozefinista szellemet, a nagyszombati 
mégis a jobbak között is a legjobb volt. Az intézmény élén 
kiváló nevelők és tanárok álltak. S ö fogékony volt minden 
nemes eszme iránt.

Tudásban gyarapodva, lelkiekben felkészülve érkezik el 
az 1881. év, amikor Rudnay pozsonyi palotájának kápolná
jában júl. 22-én pappá szenteli. Az utolsó évét már nem a sze
mináriumban töltötte. Ferenc király 1880-ban kinevezte ol- 
mützi kanonoknak s így hátralevő tanulmányait magánúton 
végezte el. Korai kanonoki kinevezése előre vetette árnyékát 
annak, hogy a hierarchiában szép jövő vár rá. Egyelőre leg
jobban szeretett volna a nép közé kerülni lelkipásztornak, de 
érseke Nagyszombatba küldte vissza most már tanulmányi 
felügyelőnek és. helyettes tanárnak.

Szíve vágya ezután is a nép közé vonzotta. így lett a 
tanárból a következő évben révalmási (ma Dunaalmás), majd 
négy év múlva ószönyi plébános s kevéssel utána püspöKe, 
Juranits Antal megtette a kisbéri kerület esperesének. Ebben 
a minőségben, amikor a kerületi papság üdvözölte, hivatását 
a következőkben körvonalazta: „híven akarom teljesíteni az 
egyházmegyei hatóság rendelvényeit, panaszra okot nem fo
gok adni s reményiem, hogy erre alkalmat nem is szolgáltat

4 Archiv, des K. u. К. Theresianum in Wien: Acten der theresiarii- 
schen Oberleitung. Litt.: „Z“. 1823.

5 A tatai kegyesrendi trh. Lvlt.: Informationes de juventute R. 
Gymn. Tatensis. Catalogua 1823—25.
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nak. Amit megkívánok másoktól, abban jó példával magam 
járok előttük“.6 Amit itt kijelentett, azt cselekedeteivel támasz
totta alá. Mindkét plébánián híveinek buzgó lelki vezetője lett. 
A szertartásokat példaadó buzgalommal végezte. Gyakran 
megfordult az iskolákban s szívesen végezte a katekézist. 
A gyermekek részére nemcsak iskolai könyveket vett, hanem 
ruhával és lábbelivel is segítette őket. Ajtaja nyitva állt gazdag 
és szegény előtt. A plébániai és iskolai épületeket mindkét 
helyen a legrosszabb állapotban vette át, de amikor eltávozott, 
rendben adta át utódának.

Közszereplése is ebben az időben kezdődik. Mint nagy 
birtokok gazdája, több megyegyűlésnek volt a tagja. Szavát 
többször hallatta s már ekkor kitűnt királyhüségével. A poli
tikában a konzervatív irányhoz tartozott s ezért a liberálisok
tól korán megkapta az „aulikus“ elnevezést. Pályafutásában 
ez csak előnyére vált, mert a király felismerte benne az ő em
berét s ennek jele volt, hogy már 1836-ban elnyerte a Szent 
Móricról elnevezett boti apátság címét, két év múlva pedig a 
győri káptalan kanonokja lett.

Ezt az előléptetését a felterjesztés így indokolja: ki kell emelni 
gyönyörű és sokoldalú lelki és szellemi képességeit, melyek maradandó 
emléket állítottak neki eddig is Révalmáson, Szőnyben, Gyékényesen 
és Kajáron, mely utóbbi két helynek a pálrónusa. Bárhová szólította az 
isteni Gondviselés, mindenütt a trón, a haza és az Egyház felvirágozta
tásáért munkálkodott.7

A győri káptalan szívesen fogadta jövetelét s rokon- 
szenvének azzal is kifejezést adott, hogy a maga kebeléből öt 
jelölte az országgyűlésre követnek. Ezt a megbízatását is oly 
derekasan töltötte be, hogy az udvari körök rá gondoltak 
akkor, amikor a rozsnyói püspöki szék betöltésére került 
a sor.

2. Jelölés és kinevezés.
Ugyanazon évben, vagyis 1838-ben, amikor Zichy győri 

kanonok lett, a magyar püspöki karban a következő változá
sok történtek: Scitovszky János rozsnyói egyházmegyéjét 
felcserélte a pécsivel, Palugyai Imre a kassait a nyitraival. 
Az így megüresedett kassai püspökség csakhamar megkapta 
új gazdáját Ocskay Antalban, de már a rozsnyóinak hosszabb 
ideig kellett várakoznia, mert az illetékesek nem bírtak a je

6 Püsp. Lvlt. Győr: Jegyzőkönyv Szőny 1837 nov. 23.
70. L.: Helytt. o. Eccl. f. 26. p. 48—1838.
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löltben megegyezni. Ebben az időben több esetet tudunk, ami
kor a kinevezés nem az államtanácsot, hanem az államkonfe
renciát foglalkoztatta. Megtörtént az is, hogy ha a jelöltek közt 
helytartótanácsi paphivatalnok szerepelt, a Kancellária nem 
kérdezte meg ezt a kormányszéket, hanem nélküle tette meg 
a javaslatát. Az is előfordul, hogy a kancellár külön terjeszti 
föl kormányszékétől eltérő véleményét, mely politikai okok
ból máskép hangzik, mint hivatalának a javaslata.8 Ez ismét
lődött meg a rozsnyói püspöki kinevezésnél, ezért húzódott el 
másfél évig.

A Kancellária ugyanis még a mondott év nov. 24-én a 
következő személyeket hozta javaslatba: első helyen Tersz- 
tyánszky Imre pécsi, másodikon Dertsik János esztergomi, a 
harmadikon pedig br. Brémer László egri kanonokot. Mind
hárman címzetes püspökök voltak; Tersztyánszky és Brémer 
a hétszemélyes tábla prelátusaként, Dertsik pedig a Helytartó- 
tanács tanácsosaként működött. Mindhárman nem egyszer vol
tak már püspökjelöltek.9 10 Személyük azonban most sem találko
zott gróf Pálffy kancellár tetszésével s mellőzésüket a követ
kezőkkel indokolta: „a rozsnyói püspökség egészen külön
leges helyzete nemcsak azt kívánja meg, hogy mielőbb betöl
tésre kerüljön, hanem nagy körültekintéssel kell lenni a sze
mély megválasztásában is. A vallásváltoztatási kérdések egyik 
egyházmegyében sem tartják a kedélyeket oly izgalomban, 
mint éppen itt. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy a rozs
nyói püspökség jövedelme egyike a leggyengébbeknek Magyar- 
országon. Nem kétséges tehát, hogy csak olyan jelölt jöhet 
számításba, kinél az igazi vallásosság párosul a bölcsességgel 
és tapintattal. Az ilyen tulajdonságokkal megáldott ember 
nyújthat reményt arra, hogy a hozzáfűzött várakozásnak meg 
fog felelni s jó hatással lesz az emberekre mind vallási, mind 
munikáció, szuszpenzió s cenzúra alól.22

A különleges feladatok elvégzését igénylő rozsnyói püs
pöki székre Pálffy nem tartotta alkalmasnak a Kancellária ál
tal javaslatba hozott személyeket. Ezért helyettük a következő 
hármat terjesztette fel: első helyen Sághy Mihály szombat
helyi kanonokot. Második helyen Fábry Ignác-ot, a csanádi 
káptalan olvasókanonokját. Harmadik jelölt je pedig Pogány Béla

8 Eckhart Ferenc: A püspöki székek és a káptalani javadalmak be
töltése Mária Terézia korától 1918-ig. Budapest, 1935. 141.

•O. L.: Kané. o. Nr. 10.319—1840.
10 St. A. Bées: St. R. Nr. 6291—1838.
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rozsnyói örkanonok volt. Javaslatát azzal a megjegyzéssel 
végzi, hogy a kormányszékeknél hivataloskodó, egyébként 
érdemes prelátusoktól a jelen esetben el kellene tekinteni, ne
hogy a klérus más tagjai elégedetlenkedjenek, hogy mindig csak 
onnan kerülnek ki a püspökök.11

Pálffy jelölését azonban az államtanács nem fogadta el. 
Justel nem értett vele egyet abban, hogy a magyar klérus miért 
nehezményezné, ha a politika vagy az igazságszolgáltatás 
terén működő prelátusokat részesítené az uralkodó előnyben. 
Ezek ugyanis az állam szolgálatában leginkább meg tudják 
szerezni azokat az ismereteket, melyek az egyházmegyék kor
mányzata terén oly fontosak, s a magyar püspökök közszerep
lésében nélkülözhetetlenek. Természetes, ebből maga sem 
kívánja levonni azt a következtetést, mintha kizárólag csak 
ilyenek lennének alkalmasak a püspöki méltóságra. De ameny- 
nyiben nem követelt részükre jus quaesitum-ot, azonképen 
jus exclusivum-ot sem engedett ellenükben felállítani.

így ítélve meg a helyzetet, nem pártolhatta Pálffy jelölt
jeit minden egyéni kiválóságuk ellenére sem. Azt ajánlotta 
tehát az uralkodónak, ne elégedjék meg a kancellária és a 
kancellár felterjesztésével, hanem szólítsa fel József nádort, 
amint ez hasonló esetben szokott lenni, hogy meghallgatva 
több magyar püspököt is, bölcs mérlegelés után segítse meg
oldásra a rozsnyói püspöki szék betöltését.12

A kérdés most már kezdett bonyolódni és ez Zichy mal
mára hajtotta a vizet, jóllehet neve egyelőre még előtérbe rém 
került. Justel ajánlatára a kabinet 1839 jan. 7-én kéziratot inté
zett József nádorhoz s ebben az uralkodó felszólította, hogy 
az ismertetett két javaslatról mondjon véleményt. A nádor, mi
előtt ezt megtette volna, előbb meghallgatta Kopácsy prímást. 
Megbeszélésüknek az lett az eredménye, hogy az eddigi jelöl
teket végleg elejtették és újabb hármat hoztak javaslatba.

Mégpedig a prímással egyetértve Farkas Imre székesfe
hérvári kanonokban ismerték fel azt a jelöltet, aki Rozsnyóra 
a legalkalmasabb lenne. Fáradhatatlan buzgalma, megnyerő 
modora, széleskörű képzettsége és kitűnő szónoki képessége 
egyaránt ajánlották, hogy a Felség öt részesítse előnyben.1* 
De ha személye nem találkoznék a legfelsőbb hely tetszésével,

11 St. A. Bécs u. o. Nr. 6291—1838. Pálffy 1838 dec. 6-án kelt felter 
jesztése.

11U. o. Justel votuma 1838 dec. 16.
» U. o. St. A. Nr. 3197. 10.
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a nádor a második helyen Rudnyánszky József esztergomi, a 
harmadikon pedig Kovács Mátyás egri kanonokot ajánlotta.1* 
Mellettük már szerepelt negyediknek Zichy gróf is, de azzal 
a megjegyzéssel, hogy még igen fiatal.14 15 Farkas jelöltsége 
annyira bizonyosnak látszott, hogy az egyik iratra már rá 
lett vezetve: rozsnyói püspökké kegyesen kinevezem Farkas 
Imre székesfehérvári kanonokot.16 Még csak a királyi aláírás 
hiányzott.

Justel azonban a kérdés megoldását most viszont nem tar
totta sürgősnek. Római értesülései szerint XVI. Gergely pápa 
csak 3—4 hónap múlva szándékozott a konzisztóriumot össze
hívni, így tehát a megerősítés végett nem kellett sietni. Szerinte 
van idő a várakozásra, ami viszont alkalmat ad arra, hogy az új 
magyar kancellár is hallassa szavát e fontos ügyben.17 Ezt a 
méltóságot, mint tudjuk, Pálffy után gróf Majláth Avtal fog
lalta el. Gróf Majláth a Zichy-családnak jó barátja, Domon
kosnak pedig jóakarója volt. így a kocka megfordult. Majláth 
a nádor és a prímás jelöltjeivel szemben nagyon óvatos volt. 
Látszólag nem akarta keresztezni a legújabb jelölést: viszont 
oly magatartást tanúsított, hogy előkészítse Domonkos útját, 
akit a nádor és a prímás még fiatalnak tartott a püspökségre. 
Felterjesztésében egyelőre ö is Justel álláspontját képviselte, 
hogy t. i. várni kell még egy ideig a betöltéssel. Az uralkodót 
tehát arra kérte, halassza el a betöltést arra az időre, amikor 
az országgyűlés bezárul. Ezt nem érzi meg az egyházmegye 
kormányzata sem, miután káptalani helynöki minőségben élén 
áll Hegyessy Pál kanonok.18

A király engedett Majláth óhajának, miután ezt Justel s 
az államkonferencián Lajos főherceg is helyeselte. így az ügy 
csak akkor került ismét tárgyalás alá, amikor az 1839/40-es 
országyülés vége felé közeledett. Tudott-e ezekről a bonyodal
makról Zichy Domonkos, nincs róla bizonyítékunk. Nagy a 
valószínűsége, hogy igen, mert ezen a diétán nagyon mérsé
kelten viselkedett. Inkább csak reprezentatív tisztségeket viselt, 
hogy láttassa magát, különben pedig kizáróan a vallást érintő 
kérdésekben szólalt fel.' Ezt is oly hangnemben, hogy ezért 
ellenfelei sem neheztelhettek rá. így a korábbi időkhöz képest

14 Az utóbbi kettőnek csak a neve szerepel a jelöltek listáján min
den értékelés nélkül. U. o.

. 18 Dom. Zichy doch noch zu unreif. U. о. 12—13.
leU. о.
17 U. о.
18U. о. Nr. 4492. V. ö. még Eckhart F.: i. m. 14. 1.
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most már határozott előnybe került, hiszen csak egy ellenje
lölttel kellett felvennie a versenyt s ez Farkas kanonok volt, 
aki — úgy látszik — nem igen törte magát a püspökség után.

Zichy útját első fokon a nádornál most már Majláth kan
cellár egyengette, viszont az udvart Cziráky államminiszter 
nyerte meg részére. Domonkos előtérbe jutott. Majláth ugyan 
felterjesztésében nem fukarkodott elismerésével Farkassal és 
Rudnyánszkyval szemben sem, de az első jelölés már Domon
kos kanonoké volt. Indoklásképen felsorolta mindama jó tulaj
donságokat, lelki és szellemi képességeket, amelyeknek eddigi 
emelkedését köszönhette. Majláth felterjesztése szerint, mint 
plébános és kanonok állandóan a közjóért tevékenykedett. 
Hűséges fia hazájának, aki sokat tett a népművelés és a vallás
erkölcsi élet megerősítése terén. Eddigi magatartása után 
bízvást lehet rá számítani, hogy mint püspök még nagyobb 
eredménnyel fogja szolgálni felséges urát. Igaz, hogy még 
fiatal, viszont komoly lelkű és szép képességekkel van meg
áldva. Mindez reményt nyújt arra, hogy megnyerő modorával 
helyre állítja a békét, ami a felekezetek között Gömörben meg
bomlott. Majláthnak az volt a véleménye, hogy vele sokat 
nyerne a rozsnyói püspökség. Ezért merte gondos mérlegelés 
után királya figyelmébe ajánlani.19

A felterjesztés ellen József nádor nem tett észrevételt. 
Az államtanács is helyeselte s így Zichyt 1840 július 19-én
V. Ferdinánd kinevezte rozsnyói püspökké.

A magyar főkegyúri jog szerint a kinevezés után már 
nem volt akadálya annak, hogy a püspöki javadalmakba is 
beiktassák. Az új püspök sem tartotta szükségesnek, hogy 
előbb bevárja a pápai megerősítést, hanem szívesen fogadta 
ugyancsak a budai kamara részéről báró Médnyánszky Alajos 
értesítését, mely szerint javadalmát Besze Ferenc kamarai tit
kártól augusztus 4-én fogja átvenni. Ez pontosan aznap meg 
is történt.

3. A püspöki megerősítés és székfoglalás.
Zichy e kinevezéssel elérte azt a legnagyobb méltóságot, 

ami általában egy papra várhat. Öröme azonban csak akkor 
lett teljessé, mikor Rómából is megjött a megerősítés. Bécs 
amilyen lassan tudott dűlőre jutni a kinevezés megoldásában,

“  O. L. Kanc. o. Nr. 10.319—1840.
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épp annyira sietett, hogy Rómával elintéztesse a megerősítést. 
Zichyn kívül még két esztergomi kanonok: Miskolczy Márton 
és Majthényi Antal c. püspöki megerősítését kérték.

Ami a rozsnyói püspököt illeti, a királyi irat röviden összefoglalta 
addigi működését és annak jelentős eredményeit. S utána Ferdinánd fiúi 
tisztelettel kérte a pápát, hogy ezt a praesentatiót elfogadni, a kinevezet
tet pedig megerősíteni kegyeskedjék.20

A pápa a kuriális szokáshoz híven, nem járult hozzá a megerősí
téshez mindaddig, míg az ú. n. processus informationis-t bécsi nunciusa 
meg nem ejtette. A kánonjog szerint ekkor kellett eldőlnie, hogy a jelölt 
egyházi szempontból alkalmas-e a püspöki méltóságra. Természetes a 
postjozefinista időkben még mindig a legritkábban történt meg, hogy a 
római kúria visszavetette volna azt, akit a bécsi udvar ajánlott. így tör
tént ez a jelen esetben is. Alighogy A l t i é r t  nuncius megkapta a pápai uta
sítást, kereste azokat a hitelt érdemlő tanukat, akik Zichy múltjáról meg
bízhatóan tájékoztathatják. így S z á jb é ly i  H e n r ik , pázmáneumi vicerektort és 
g r ó f  N á d a s d y  F e re n c  váci püspököt Mindketten személyesen ismerték őt 
Szájbélyinek megyéstársa volt, lévén 6 is esztergomi pap, de ezenkívül 
jól ismerhette azért is, mert gyakran érintkezett vele. Nádasdy meg isme
rőse volt a Zichy-családnak. A tanúvallomások megerősítették azokat az 
adatokat, amelyek személyi körülményeire vonatkoznak. Ezek szerint 
Zichy most múlt 32 éves, törvényes házasságból és tisztes szülőktől szár
mazott. A keresztség, bérmálás, a kisebb és nagyobb papi rendek felvéte
lét, felszentelését, teológiai tanulmányainak elvégzését, plébánosi, espe- 
resi, apáti, kanonoki kinevezését, okmányok bizonyították s helyességü
ket most a tanuk is igazolták. Csak ezután következett egyéniségének 
jellemzése. Ennek három szempontot kellett felölelnie, éspedig ki kellett 
mutatni megbízható kát. lelkületét, szellemi érettségét, továbbá magán- 
és közszereplésének feddhetetlenségét.

Közismert — úgymond Szájbélyi —, hogy a hit tisztaságához min
dig erősen ragaszkodott. Példás életű volt és szerény természetű. Szent
miséit és szentbeszédeit buzgón végezte. De különböző állásaiban s egyéb, 
papi hivatásával járó kötelességeinek is ugyanígy felelt meg. Ha papi 
élete nem lett volna ily kifogástalan, aligha emelkedett volna pályáján 
mindig magasabbra.

Szellemi kiválóságát elárulják tanulmányairól szóló bizonyítvá
nyai. A tudománnyal foglalkozni mindig szeretett. Ennek jele, hogy fel
szentelése után csakhamar megszerezte a kánonjogi doktori fokozatot is. 
Viszont magán- és közéletére jellemző, hogy kifogásra sohasem adott okot. 
Komoly ember és fiatalsága ellenére is tapasztalt. Beszédében megfontolt 
s ennek szép jelét adta a legutóbbi országgyűlésen, ahol nem egyszer 
dicséretes módon szólalt fel. Nem szenved semmiféle kánoni defektusban. 
Ekként összegezve a mondottakat Szájbélyi méltónak ítélte, hogy a püs
pöki méltóságra emeltessék.21

Nem másította meg ezt az információt Nádasdy sem. Ellenkezőleg 
még jobban kiemelte leendő püspöktársa jó tulajdonságait. De nehogy

20 O. L. Kané. o. Nr. 3421—1838 melléklete. A prasentatios irat dá 
tuma 1840 aug. 1.

21 Arch. Segr. Vat. di Stato. Nunz di Germ. Inform. Viennae 2. szept
1840.
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abba a gyanúba essék, mintha elfogult lenne javára, mindjárt vallomása 
elején kijelentette, hogy a személyes érintkezésen kívül semmiféle rokoni 
kötelék nem fűzi a családhoz.

Amit e két tanú vallott, azt Zichy valóban életével iga
zolta. így tehát Altierinek el kellett fogadni a vallomásokat 
s azokat írásba foglalva megküldte Rómának, azzal a meg
jegyzéssel, hogy az invesztigációs adatok alapján maga sem 
lát okot, hogy a kinevezett püspököt a Szentatya meg ne erő
sítse. XYI. Gergely kész is volt V. Ferdinánd kérését teljesíteni. 
Ámde, a prekonizációval várni kellett, nemcsak azért, mert 
a pápai hivataloknál ekkor már megkezdődött a nyári szünet, 
hanem mivel a legközelebbi titkos konzisztóriumot csak de
cember 14-re tervezték. De azután e napon tényleg az apostolok 
jogutóda lett Zichy, mert a pápa megerősítette püspökké történt 
kinevezését. A hozzá intézett bullában dícsérőleg szólott életének 
példát adó erkölcsösségéről, hittisztaságáról, tudásáról, az 
anyagiak terén bebizonyított körültekintéséről, melyek révén 
érdemessé lett, hogy a rozsnyói egyházmegye híveinek föpász- 
tora lehessen. Egyéb föpásztori kötelességeinek körülírása után 
lelkére kötötte, hogy székvárosában mielőbb állíttassa fel a 
szegények pénztárát, legyen a rábízott papságnak kegyes és 
igazságos atyja, népének pedig a lelkiekben hűséges vezetője. 
Megengedte, hogy felszenteléséhez szabadon választhatja meg 
a neki tetsző konszekráló érseket, vagy püspököt s ennek 
segédkező két másik társát. Az ilyenkor szokásos esküt is 
leteheti a felszentelő kezébe, de oly feltétellel, hogy az előírt 
eskümintától, amit majd metropolitájától, az egri érsektől 
megkap, el nem térhet. S ezt sajátkezüleg aláírva vissza kell 
küldenie Rómába. Ezenkívül felhatalmazást nyert az apostoli 
áldás megadására, egyházmegyei zsinatok tartására, zsinati 
bírák kinevezésére, templomok és oltárok névváltoztatására, 
mise és egyéb kegyes alapítványoknak a szükséghez mérten 
való összevonására, érmek, szobrok, feszületek, stb. megál- 
dására. Feloldozást kapott az esetlegesen bekövetkezett exko- 
munikáció, szuszpenzio s cenzúra alól.22

A bullát nemcsak Zichy kapta meg, hanem az érdekelt 
felek is. így  a király, az egri érsek és a rozsnyói káptalan. 
Miután a bulla kiadatásával járó egyéb hivatalos teendők is 
megtörténtek, Zichynek mármost az volt a kötelessége, hogy 
püspökké szenteltesse magát. E tekintetben — mint láttuk — 
szabad választást kapott s hálából Nádasdy Ferencet kérte

22 0. L. Kano. o. Nr. 4589—1841.
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fel erre a magasztos szertartásra. Tudta ugyanis, miként nyi
latkozott róla a nuncius előtt s ezért felszenteltetésével szeretett 
volna neki kedveskedni. Ugyancsak hálával tartozott Sztan- 
kovics Jánosnak, kinek győri pap korában nem egyszer élvez
hette kitüntető atyai jóságát. Megkérte tehát öt is, hogy Ná- 
dasdynak legyen segítő társa. De nem hagyhatta ki báró Barkó- 
czy László székesfehérvári püspököt sem, mert hozzá viszont 
meleg barátság fűzte. Közös megegyezés alapján a püspökké 
szentelés napját április 18-ban állapították meg, még pedig 
Nádasdy székhelyén, a váci székesegyházban. Ezt megelőzően 
három napra visszavonult a magányba, hogy itt még egyszer 
számot vetve önmagával s a reá várakozó nagy és felelős 
teherrel, lelkileg megtisztuljon s ekként kérje a Szentleiket, 
hogy méltó apostolutód lehessen.

Végre elérkezett a várva várt nap. Ez nemcsak Vácnak, 
Zichy rokonainak volt ritkaszép ünnepnapja, hanem elsősor
ban neki, a felszentelendönek. Ez alkalommal rokonságából 
megjelent két édestestvére, Ödön és Jenő, mostohatestvérei 
közül Károly, Vas megye főispáni helyettese, Mérey Sándor, 
Somogy megye főispánja s a polgári és katonai hatóságok kép
viselői. Volt egyházmegyéjét maga Sztankovics püspök képvi
selte, míg a győri káptalant Sághy János és Tóth József apát
kanonokok. A rozsnyói káptalan képviseletében eljött Pogány 
Béla, míg a Helytartótanácsot Karner Antal győri kanonok, 
a Hétszemélyes Táblát pedig Tersztyánszky Imre képviselte. De 
mellettük teljesen megtöltötte a székesegyházat a város, a kör
nyező vidékének névtelen sokasága. Vác ritkán láthatott ily 
szép ünnepet, s ez érthetővé teszi, hogy aki csak tehette, a 
székesegyház felé tartott, amikor reggel 9 órakor megszólalt 
annak öreg harangja. Az orgona búgása és az „Ecee saeerdos 
magnus“ ünnepi dallama mellett három püspök közeledett a 
főoltár felé s mellettük a negyedik, aki a szertartás végeztével 
ugyanolyan hatalommal lesz majd felruházva, mint ők.

Kezdetét veszi a konszekrációs főpapi mise. Zichy mélyen leborulva 
ismétli a Mindenszentek litániájának esdő szavait. Leteszi a hitvallást s 
megadja az ilyenkor feladott kérdésekre a szokásos válaszokat. A szent 
krizma ismét megérinti kezét és fejét, megkapja az „osculum pacis“-t és 
elnyeri a püspöki hatalmat. Mire mindez végetér, a szentélyben levő pap
ság ajkáról diadalmasan harsan fel a vivat! S Zichy most teljes püspöki 
ornátusban, pásztorbottal a kezében osztja az áldást az Atya, Fiú és Szent
lélek nevében. Egy szemrebbenéssel testvérei felé fordul s ép a Szent
lélek nevéhez ér, mikor elcsukló hangon s könnyes tekintettel vet rájuk 
keresztet.“

“ V. ö.: Egyházi Tudósítások. 1841 május 16. 20. sz.
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Az ünnepség többi része, nevezetesen a lakoma, a város, 
esti kivilágítása, és a tisztelgések itt már nem kívánkoznak a 
tolira. A hangsúly a felszentelésen van s az megtörtént! 
Zichy most már teljes joghatósággal vonulhat be székváro
sába és veheti át a rozsnyói egyházmegye kormányzatát. 
Ezzel sem akar késni soká és 1841 május 30-án, Pünkösd 
vasárnapján ez is megtörtént. Nevezetes ez a dátum azért is, 
mert ekkor ülte V. Ferdinand király nevenapját. A nap kettős 
emléke nem tudta érintetlenül hagyni a fiatal föpop lelkét. 
Egyik lelkes tudósítója szerint azért választotta ki ezt a napot 
a székfoglalásra, mivel ekkor kívánt a magas, de terhes szent 
hivatala méltó elviselésére a szükséges mennyei kegyelmekben 
részesülni, amikor az elődei azokkal elkezdték Krisztus hitét 
terjeszteni. De az ünnepies beiktatással Ferdinand király n é v 

napját is ki akarta emelni a megszokott hétköznapok sorából.24
A beiktatás ünnepsége nem szűkölködött fényben és pompában. Erre 

az alkalomra egészen kicsinosították és gazdag virágpompával díszítették 
ki a templomot. Már korareggel megindult a hívek özönlése a székesegy
ház felé. Az egyházmegye plébánosai, ha tehették, a legtávolabbi részek
ből is eljöttek. Itt voltak a különböző küldöttségek, a város és a megye 
főbb hivatalnokai, a katonai hatóságok fejei, azután Abaúj, Torna, Nógrád, 
Fejér és Szepes megye küldöttsége, az esztergomi, váci, szepesi 
és besztercebányai káptalanok képviselői. Báró Barkóczy László szintén 
megjelent, hasonlóképen Oeskay Antal kassai püspök és R ic h te r  A la jo s  
jászói premontrei prépost-prelátus is.

Amikor a székesegyház harangjai kilenc órakor jelt adtak, a papi 
é3 polgári előkelőségek körmenetet alkotva megindultak a püspöki palota 
felé, hogy ünnepélyesen magukkal hozzák az egyházmegye új urát és fő
pásztorát. Harangzúgás és sűrű éljenzés közben érkeztek vissza a temp
lomba. A belépő főpapot az Ecce sacerdos antifona énekhangjai köszön
tötték s az első üdvözlő szavak Hegyessy ajkáról hangzottak el. A Szent
lélek ajándékának tekintette az új püspököt, akit az egyházmegye Pün
kösd meleg szeretetével várt és most fiúi odaadással köszönt. Megszűnt 
árvaságuk! Atyát kaptak, akitől azt kérik, hogy a Szentlélek hét aján
dékával eltelten, hírből már ismert jóságával, szeretetével és megértésé
vel vezesse új nyáját Isten országa felé. Zichy elérzékenyülve ölelte át 
öreg kanonokját s áldást osztva folytatta útját a szentély felé. Az oltár 
előtt ismét Hegyessy mondotta el az ez alkalomra előirt imádságokat. 
Majd utána S z o h o l  J á n o s  felolvasta a király kinevező, s a pápa meg
erősítő okiratát. Ezek mindegyike után hangos „éljen“ szóval válaszolt 
a szentély és hajó közönsége. Majd a papsághoz intézett pápai irat fel
olvasása következett. Ebben XVI. Gergely tudomásul adta, hogy Zichy 
Domonkos személyében új püspököt nyert a rozsnyói egyházmegye, aki
nek e megye területén levő összes világi és szerzetes papság engedel
mességgel tartozik. Ezzel megszűnt véglegesen Hegyessy egyházkor
mányzata s ő a püspöki trónus elé járulva ünnepélyesen lemondott az

“ U. o. 1841 jún. 13. 24. sz.
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eddig viselt helytartói tisztségéről. A püspök néhány szóval megköszönte 
eddigi fáradozását s kijelentette, hogy az egyházmegye kormányzatát 
átvette. Megadva neki a békecsókot, eltávozott s utána sorra jöttek a 
káptalan többi tagjai, a prépostok és apátok, kiknek hódolatát szintén 
csókkal viszonozta. A többi papok ugyancsak egyenkint járultak eléje 
és kézcsókkal adták tudtára, hogy elfogadják főpásztoruknak, engedel
mességet, hűséget és tiszteletet tanúsítanak iránta.

Zichy a papságához szólva alázatos szívvel ismerte el, 
mily lenyűgözően nagy és felelősségteljes az a teher, amit 
Isten tetszéséből a pápa és a király nagylelkűségéből magára 
vállalt. Súlyát annál jobban érzi, mennél inkább megjelenik 
lelki szeme előtt elődeinek dicső sora, kiknek nyomába lépett, 
s látja egyházmegyéjét, mely oly sokat vár tőle. Feladatát, 
mint a föld sava, a világ világossága Jeremiás eme célkitű
zéseiben látja: íme én ma nemzetek és országok fölé állítlak, 
hogy gyomlálj és rombolj, szétszórj és széthányj, építs és 
ültess! Pál apostol meg ezekben jelöli ki feladatát: hirdesd az 
igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, ints, kérj, 
feddj, mindent türelemmel s tudománnyal. Vallja, hogy mint 
főpap az emberek közül azért választatott ki, hogy népének 
útját Isten igazságában irányítsa s hirdesse Jézus Krisztust. 
Amint maga is megteszi, úgy papjait is buzdítja az igazság, 
jámborság, szeretet és türelem követésére, a jó harc megvívá
sára és drága hitünk megőrzésére.

Nem tagadja, hogy eme gondolatok megvalósítása előtt 
súlyos akadályok merülnek fel. Elsősorban maga az emberi 
gyarlóság, mely sokszor a papban is azt keresi, ami a testé, 
nem pedig ami Jézus Krisztusé. Ott a korszellem, mely gát 
nélküli utat nyitott a gondolat, érzés és cselekvés szabadsá
gának. Megveti Isten igéjét, lebecsüli az Egyház legfőbb pa
rancsait s gátlás nélkül megszegi azokat. Látja, hogy szent 
vallásunkat nemcsak azok támadják és üldözik, kik ellensé
gei, hanem még saját fiai is.

A felvilágosodottság és a hamis filozófia leple alatt ter
jed a mindent felforgató hitetlenség és istentelenség. Ez ellen 
harcolni lesz az ö feladata is. Nem könnyű, de reményt merít 
a Mindenhatótól, aki megmenti a benne bízókat. Erre a mun
kára Istenen kívül kéri papjai támogatását is. Imáikkal és 
közreműködésükkel legyenek segítségére az egyházkormány
zat és az egyházmegye lelki vezetésében. Kérjék számára a 
magyarok Nagyasszonya, a székesegyház Pátronájának köz
benjárását, hogy elnyerhesse a bölcseség lelkét, hogy vele 
legyen s vele működjék.

A teendők fesorolása után, külön szólt még papsága



egyes rétegeihez. Elsősorban káptalanját emeli ki, mint köz
vetlen tanácsadó testületét. Kéri, legyen egyházmegyéjében 
valóban gyertyatartóra helyezett gyertyafény, mely világítson 
másoknak. Egyesítse magában a szent erényeket, hogy üdvös 
tanácsokkal szolgálhasson. De föképen legyen meg benne a 
szeretet, hogy mindenegyes tagja elmondhassa a zsoltárossal: 
íme, mily jó és mily gyönyüséges, ha együtt laknak a test
vérek.

Tudja, hogy mily nehéz a kint élő és dolgozó lelkipász
torok sorsa, hiszen éveken át maga is osztozott kenyerükben. 
De bármily verejtékes legyen munkájuk, megkönnyíti azt, ha 
állandóan tudatában lesznek, hogy Szent Péter apostol bizony
sága szerint ők a választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, szerzett nép, hogy hirdessék annak erényeit, ki a sötét
ségből hívta őket az ö csodálatos világosságára. Feladatuk, 
hogy legeltessék az Ür nyáját szavukkal, példájukkal s a 
szentségek buzgó kiszolgáltatása által. Szavuk azonban csak 
akkor lesz eredményes, ha nemcsak saját koruk tudományá
ban szereznek jártasságot, hanem méginkább a Szentírásban 
s a szentatyák müveiben. Tanításaikat igazolja életük és cse
lekedetük, mert az igazságot hirdetni, a hamisságot cáfolni 
másként nem sikerül. Emlékezetükbe idézi aranyszájú Szent 
János intését: kevesebbet parancsolj és többet cselekedj!

Papnövendékeit ezekkel a szavakkal köszöntötte: örömet 
akkor fognak neki szerezni, ha lelkűket és szellemüket felvér
tezik azzal a tökéletességgel és tudással, amit jövendő hiva
tásuk megkíván tőlük. Többször fel kell vetniök a komoly 
kérdést: miért jöttek a szemináriumba? Ha talán világi szem
pontok késztették őket a papi pályára, ez esetben az ilye
neknek nincs itt keresnivalójuk, mert nem pásztorai lesznek 
a népnek, hanem béresei. Ellenben, ha igazi hivatásból jöttek, 
tökéletesítsék ezt magukban, mert csak így fognak megfelelni 
ama feladatoknak, melyekre vállalkoznak.

Utoljára hagyta a szerzeteseket, kiket azonban épp oly 
szeretettel ölel magához, akár csak többi papját. Öle lemondtak 
a világról Krisztusért, ezért gyűlöli és üldözi őket a világ szel
leme. De minél inkább bántják őket, annál jobban kell ragasz
kodnak rendi szabályaik előírásaihoz, mert csak így tudnak 
eleget tenni szerzetesi fogadalmaiknak. Szenteljék meg önma
gukat s az igehirdetés, a hitoktatás, a szentségek, föképen 
a bünbánat kiszolgáltatása által szenteljenek meg másokat is.

Mielőtt befejezte volna beszédét, még egyszer széttekintett 
papságán s szívükbe véste, hogy tartsák meg és hirdessék az
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igaz hitet, tartózkodjanak a hamis prófétáktól, életüket ne a 
világhoz szabják, hanem Jézus Krisztushoz, aki egykor jutal
muk lesz. Végül arra kérte, hogy imáikban sohase feledkez
zenek meg róla, kérjék Istent, hogy uralma tartós és szeren
csés legyen s híven teljesíthesse föpásztori kötelességét. Maga 
akkor lesz igazán boldog, ha egykor elmondhatja majd az 
örök Bíró előtt: akiket nekem adtál, senkit sem vesztettem el 
azok közül.25

Az új pöspök ezután hangos „Dícsértessék Jézus 
K risztus“ üdvözléssel köszöntötte szeretett híveit, örömének 
adott kifejezést, hogy Szent Pál szavai szerint, Isten akaratá
ból eljutott hozzájuk, hiszen vágyódott, hogy láthassa őket. 
Amikor Isten kegyelméből föpásztoruk lett, szoros lelki vi
szony jött létre köztük. Hogy feladata nem könnyű, az kitű
nik a Szentírásból, mely így figyelmezteti a püspököket: 
vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, melybe a Szentlé
lek titeket helyezett, hogy kormányozzátok az Isten egyházát, 
melyet tulajdon vérén szerzett. Ezt megtenni annál nehezebb, 
minél inkább látja, hogy a sötétség szelleme miként küzd a 
világosság angyalával. De ö nem fél, mert bizalmát Istenbe 
vetette, kitől segítségét várja.

Pünkösd jelentősége önként kínálja neki a beszéd alap
gondolatát, mely nem más, mint a keresztény erősség lelkének 
a megvalósítása. Kifejti, hogy Isten legnagyobb adománya a 
hit, mely nélkül senki sem lehet kedves az Űr előtt. Hivatkozik 
Szent Ágostonra, aki ezt a tételt így fogalmazta meg: a hit 
kezdete az emberi üdvösségnek, mi nélkül senki az Isten 
fiainak társaságába nem jöhet. De a hit egymagában mitsem 
használna, ha a Szentlélek kegyelme azt meg nem erősítené, 
hogy az élet összes viszontagságaiban helyt tudjon állni. 
Olyan volna mint az éj sötétjében utazó ember lámpája, mely
nek jótékony világa éppen a veszély pillanatában aludna ki.

Mivel a hit legdrágább kincse az emberiségnek, érthető, 
ha a világ bölcsesége állandóan hadakozik ellene. Tételeit nem 
akarja elfogadni, mert igazságai túlhaladják a véges emberi 
észt. Fel kell tehát használnunk az Egyház tanítását, hogy 
hitünk mély és alapos lehessen.

Ez legyen minden katolikus életcélja s ezért száll fel 
imádsága: jöjj el Szentlélekisten, öntsd híveink leikébe a ke
resztény erősség ajándékát. Szavait azzal végezte, hogy imád-

и Dictio Dominici e Comitibus Zichy . . .  dum regimen suae Dioe- 
cesis Rosnaviensis capesseret. Albae-Regiae. 1841.



515

kozzanak valamennyien az Egyház békéjéért, annak látható 
fejéért, az ország koronás királyáért s valamint én — úgy
mond — imádkozom naponként érettetek, úgy ti érettem a 
közös mennyei Atyánkat imádni szíveskedjetek.26

Zichy e beszédével útmutatást adott, melynek sark
pontja a tiszta, koreszmétől romlatlan katolikus világnézet 
kialakulása volt. Ezt tűzte ki célul maga elé, ennek munkálá- 
sára szólította fel a papságát s ezt kötötte liivei lelkére. Meg
érezte, sőt felismerte, hogy a katolicizmust honnan fenyegeti 
a legnagyobb veszély s teljes vértezettel állt ennek megakadá
lyozására. Mikor véget ért a szentmise és a szentbeszéd, nem 
egy ajkon hangzott el a megjegyzés: megyénk föpásztorában 
boldog emlékezetű Andrássynkat leljük fel s tiszteljük jdö- 
vel.27 Báró Andrássy Antal utódjának lenni szívvel lélekkel 
és akarattal a legszebb dicséret, amit a rozsnyóiak Zichy Do
monkosnak előlegezhettek.

4 . A rövid egyhózkormányzat.
Arra, hogy az új püspök ötödik elődjének méltó utódja 

lehessen, kevés idő állott rendelkezésére. 1841 május 30-án 
foglalta el püspöki székét s a következő év szeptember elején 
már el is kellett hagynia „első mátkáját“. A királyi kegy még 
február 20-án áthelyezte a veszprémi püspökség élére.

Ami a rozsnyói egyházmegye szervezetét illeti, a számadatok sze
rint ez nem tartozott a nehezebb egyházmegyék közé. Hierarchikus tago
zódása a következő képet mutatja: Volt 6 tagból álló káptalan s ugyan
ennyi tb. kanonokság. Zichy kinevezése idején fej nélkül maradt a káp
talan, mert addigi nagyprépostja, V ité z  A n d r á s  1840 november 3-án meg
halt. A nagyprépostságon kívül az egyházmegye területére esett a jászó
vári premontrei prépostság, melynek élén líich tér Alajos prelátus állott. 
Ezenkívül idetartozott még a garábi c. prépostság, továbbá a jánosi, 
hárskúti és a losonci c. apátság. E megszűnt szerzetesi központok is 
bizonyítják, hogy valamikor az egyházmegye területén élénk katolikus 
hitélet létezhetett. Ez azonban a török pusztítás és a protestantizmus 
XVI. századi nagy térhódítása következtében megszűnt. így történhetett, 
hogy amikor Mária Terézia 1775-ben felállította a rozsnyói püspökséget, 
összesen csak 67 plébániát számlált, melyhez idők folyamán az egyes 
püspökök még 30-at szerveztek s így Zichy korában 97-re szaporodott 
számuk.28 A plébánosok segítségére volt 39 káplán s Így a lelkipásztor

28 Zichy Domonkos: A keresztényi erősség lelkének szükségessége. 
Székesfehérvár, 1841.

27 Egyházi Tudósítások. 1841 június 13. 24. sz.
28 U. a. pag. 8.
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kodás terén 137 világi pap működött, a különböző hivatalokban, iskolák
ban és szemináriumokban pedig 14, nyugalomban élt 7. összesen tehát 
a kanonokokkal együtt a világi papok száma 163 volt. Ide kell sorolnunk 
még a papnövendékeket, kiknek száma 1841-ben 31-re emelkedett.2* 
A világi papok munkájába a lelkipásztorkodás terén belekapcsolódtak a 
ferencesek, kiknek Rozsnyón és Füleken volt zárdájuk, az utóbbi helyen 
plébániájuk is, továbbá a premontreiek. Ezek a jászói esperesi kerület 
plébániáit vezették s ezenkívül tanítottak a rozsnyói gimnáziumban.

A püspökség Gömör és Torna vármegye egész területére, továbbá 
Szepes, Nógrád, Abaúj és Zólyom megye egyes részeire terjedt ki. Magá
ban foglalt három főesperességet, úgymint a székesegyházi, nógrádi és 
tornai főesperességet. A három főesperesi kerület összesen 14 esperesi 
kerületre tagozódott.

A plébániák száma együttesen 98 volt, melyekhez 601 filia tarto
zott. Egy híján 700 katolikus közösségnek 149.486 lélekszámmal való 
egyházkormányzata csak látszólag volt könnyű, hiszen a falvak és váro
sok meglehetős távolságra estek Rozsnyótól. Már ez a körülmény is vilá
gosan mutatja, hogy itt olyan fiatal erőre volt szükség, amilyennek 
Zichy mutatkozott, aki nem félt a nehézségektől. Elsősorban az egyház
megyét kellett volna feldarabolnia kisebb plébániai egységekre, ha erre 
ideje lett volna. Ezt különben már régen sürgették a püspökség nem
zetiségi, társadalmi és vallási viszonyai is. A nép nyelvi összetétele 
nagyon vegyes volt. A lakosság többségét a magyarság alkotta, de nem 
maradt sokkal mögötte a szlovákság sem. Voltak még ruszinok, továbbá 
németek, zsidók, de akadtak cigányok is. Ezekkel a múltban keveset törőd
tek, akik pedig foglalkoztak velük, azokban magyar szempontból nem 
volt köszönet, hiszen inkább eltávolították őket a magyar állameszmétől, 
ahelyett, hogy közelebb hozták volna. Hazafias szempontból tehát élet
kérdés volt, hogy necsak megbízható tanítókat és jegyzőket kapjanak, 
hanem minél több lelkes magyar papot is. Ez a gondolat foglalkoztatta 
Zichyt, de rövid püspöksége alatt vajmi keveset tudott e téren meg
valósítani.

A vallási élet intenzívebbé tételére nem volt jótékony 
hatással a nagy gazdasági eltolódás sem. A megélhetési viszo
nyok észak felé haladva egyre romlottak. A nagy uradalmak 
mellett sok volt a szegény jobbágy, robotos, munkás és cseléd, 
kiket a Galíciából odaszivárgott zsidók is kiuzsoráztak. Két
ségtelen, a nép, főként a szlovák és a ruszin igénytelen 
volt, de ennek ellenére sokszor még burgonyája és zabkenyere 
is alig volt. Szociális cselekedetek nélkül tehát — jól tudta ezt 
az új püspök is — még a legszebb evangéliumi malaszt is alig 
több a falra hányt borsónál. Ugyanekkor a protestántizmus éles 
kiállását biztosította, hogy számban és vagyoni jólétben egy
aránt felülmúlta a katolikusokat. Ha csak az előbbit tekintjük 
is, 1841-ben az evangélikusok száma 105.683, a reformátusoké

2* V. ö. Schem. Ven. Cl. D. Rosnaviensis. A. 1841. pag. 141—45; 
továbbá u. o. pag. 116—117.
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44.726. Együttes számuk tehát 150.40930 szemben a katoliku
sokkal, kik 149.486 hivöt számláltak. Az erősen vegyes vallású 
lakosság eredményezte azután, hogy az említett évben össze
sen 1368 vegyesházasság történt,31 igen sok esetben a katoli
kus fél hátrányára.

Ezek voltak az általános és főbb problémák, amelyek 
megoldását nem lehetett tovább halogatni. Fontosságukat át- 
érezte az új püspök, s ezért már első körlevelében arra buzdí
totta papságát, hogy éberen őrködjék a rábízott nyájra. Ekként 
lesznek az Egyház hü sáfárai a haza derék polgárai. Ez a 
kettő joggal várja el tőlük, hogy hivatásukat a templomban, 
iskolában épúgy, mint kint az életben, becsületesen és lelki- 
ismeretesen teljesítsék.32

A beiktatást követő napok egyikén megtartotta az első 
szentszéki ülést. Hegyessyt felkérte, fogadja el a püspöki hely- 
nökség tisztjét, amelyet mint káptalani vikárius Scitovszky 
távozása után nagy hozzáértéssel töltött be. Bejelentette to
vábbá azt is, hogy Czerhák Ignácot titkáraként magával hozta 
Győrből, a püspöki iroda élére viszont Samoskeőy Antalt, ne
vezte ki. A káptalan tudomásul vette ezeket az intézkedéseket 
s a szentszéki ülés abban a reményben ért véget, hogy a váJl- 
vetett munka à püspök, káptalanja és papsága között meg
hozza majd eredményét.

Amit Zichy ígért, azt sietett teljesíteni. Beiktatása után 
két héttel már a Helytartótanács útján felküldte előterjesztését 
a fokozatos előléptetésekre. Hegyessynek az egyházkormány
zati szolgálataiért tartozott azzal, hogy első helyen jelölje a 
nagyprépostságra. Ezt különben a rangsor miatt is megérde
melte. ő  volt a káptalan rangban legidősebb, ú. n. olvasó- 
kanonokja. De, mert a szokásos hármas jelölést nem akarta 
elkerülni, a második helyen Szokol éneklő-, a harmadikon 
pedig Pogány örkanonokot jelölte. Megemlítette azt is, ha 
őfelsége magáévá teszi kívánságát és a nagyprépostságot az 
olvasókanonoknak adományozza, akkor az utána következő 
kettőt fokozatosan lehetne előléptetni s az ekként megürült 
örkanonokságot Markovits József idősebb mesterkan ónokkal 
lehetne betölteni.33 A jelölést a Helytartótanács kebelében mű
ködő egyházi bizottság, majd maga József nádor és Majláth

30 Schematismus. Ven. Cleri D. Rosnaviéfisis. A. 1841: pag. 140.
31U. o. pag. 140.
33 Nemzeti Újság 1942. 47. sz. 186. 1. Rozsnyói tudósítás, ’
” 0. L.: Helyt. o. Eccl. f. 26. p. 49. 1841.
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kancellár is jónak találta. így az államtanács sem ellenkezett, 
hanem a javasolt kanonokok fokozatos előléptetését ajánlotta 
Ferdinánd királynak, aki elfogadta s a javasoltakat okt. 14-én 
kinevezte.34 Szokol kanonok nem érhette meg ezt az utolsó 
földi kitüntetést, mert még augusztus 11-én meghalt.

Az egyenlöképen osztó igazság ezután is vezérelve ma
radt. Miután a fentebbi kinevezésekkel kapcsolatban királyától 
azt a félszobást kapta, hogy a többi üres stall umokra is ter
jesszen fel alkalmas egyéneket, október 14-én készséggel meg
tette. Ez alkalommal Szokol halálával megürült olvasókano- 
nokság betöltéséről volt szó, s a graduális előléptetések során 
a két mesterkanonokságról. A jelen esetben már a tisztes 
koron kívül egyéb fontos szempotokat is figyelembe kellett 
vennie. Köztudomás szerint a nagyprépost már a nyolcvanas 
éveket járta s így a természet rendje szerint nem lehetett sok 
munkával megterhelni. De ily tekintetben Pogányra sem szá
míthatott, mert öt viszont a Kir. Táblánál viselt hivatala 
eléggé elfoglalta. Hátra lett volna még Markovits és Muttya- 
sovszky István, de ezek egyikét a káptalani javak igazgatása, 
a másikat pedig a szemináriumi rektorság foglalta le. így az 
egyházkormányzat terén meglehetősen magára volt hagyatva. 
Ezért most, amikor a két utolsó kanonia betöltéséről döntött, 
erre a körülményre is figyelemmel volt. Az idősebb mester- 
kanonokságra első helyen Szentmiklósy Lajos tb. kanonokot, 
esperest és polokai plébánost, a másodikon Zabla Márton 
rimaszombati plébánost, a harmadikon pedig Samoskeöy An
talt jelölte.Az ifjabb mesterkanonokságra Zabla és Samoskeöy 
után harmadiknak Riedl János losonci kér. esperest és ka- 
rancskeszi plébánost ajánlotta.35 A Helytartótanács egyházi 
bizottsága december 27-én, a nagytanács pedig a következő 
napon fogadta fel a püspök javaslatát.3® A Kancellária sem vál 
toztatott a sorrenden s így a király Pogányt olvasó-, és Zablát 
ifjabb mesterkanonokká nevezte ki.37 Mire ez megtörtént (1842 
április 12), már Zichy veszprémi püspöksége is elintézett 
dolog lett. így az általa ajánlott és teljessé vált káptalannal 
nem sokáig működhetett együtt.

Zichy jól tudta, hogy a személyi cserék késedelmének a 
kárát elsősorban a lelkipásztori munka sínyli meg. Lelkiisme

34 U. o..: Kanc. o. Nr. 14867—1841.
35 U. o. Helytt. o.: Eccl. f. 26. p. 82. 1841.
•• U. o.: Eccl. f. 26. p. 36. 1842.
37 U. o. Kanc. o.: Nr. 9086—1842.



519

rete nem engedte, hogy az ily módon előálló kár öt terhelje 
és ezért siettette az üresen maradt plébániák betöltését is. 
Javára kell írni, hogy itt sem intézkedett egymagában, hanem 
előbb meghallgatta káptalanja véleményét. Ekként nevezte ki 
Rozsnyó plébánosává Szentmiklóssy kanonokot. Ez az intéz
kedés annyiban is nevezetes, mert először történt, hogy a ki
nevezési okmányt Zichy magyarul állíttatta ki. Ez a hír köz- 
feltünést keltett, jóllehet jogi gyökere meg volt már s ezt pl. a 
Nemzeti Újság a következő megjegyzéseivel kísérte: íme, midőn 
más felekezetek egyházi fejei majdnem annyi pánszlávizmus 
ádáz hősei, anyanyelvűnknek terjesztését botor lépteikkel hát
ráltatják, a rozsnyói kát. püspök korunk kívánatait követve, 
lelkészeit honi ajkú levéllel, mi ekkoráig latinul történt, hívei
hez küldi és ellátja, azonkép a nemzetiségekre kedvezöleg hat.88 
Samoskeöyt pedig Rimaszombat plébánosává tette meg.

Bölcs előrelátását mutatják egyéb diszpozíciós intéz
kedései.38 39 A káptalan érdemes embernek mutatta be neki 
Novák József helpai plébánost. A kedvező alkalmon kapott 
s a nevezettet megtette Szentmiklóssy utódjának a polon- 
kai plébániára s a garami esperes kerület élére. Az ö 
helyére viszont a fiatal, de tehetséges Massza Károly 
karancskeszi káplánt küldte plébánosnak. Ezekben kime
rültek kilenc hónap alatt a fontosabb személycserék. Vol
tak még kápláni diszpozíciók s ezek a szerint változtak, 
ahogy a körülmények kívánták. De Zichy itt sem volt a sűrű 
változtatás híve, kivéve, ha az egyházkormányzat érdeke indo
kolttá nem tette.

A közérdek azt kívánta tőle, hogy minél előbb végig láto
gassa egyházmegyéje plébániáit. Bár erre nem hiányzott 
benne a jó szándék, de megtenni mégsem bírta. Tudtunkkal 
csak Rimaszombatban és Jászón, a premontreieknél fordult 
meg néhányszor s egy alkalommal 1842. május 29-én Rudno- 
kon, amikor Szent György tiszteletére felszentelte az újonnan 
épült templomot.40 A bérmálást is csak székesegyházában szol

38 Nemzeti Újság. 1842. 58. sz. 232. 1.
••O. L.: Helytt. o. Eccl. f. 26. p. 82. 1841. — Ezekről, valamint 

egyéb egyházkormányzati intézkedéseiről a rozsnyói püspöki levéltár
ban alig található valami adat. Érdeklődésemre Rozsnyó, 1940 november 
5-iki dátummal dr. Bodor Sándor püspöki titkár egy-két adat megkül
dése mellett ezeket irta: „Levéltári kutatásra ne tessék lefáradni, mert 
nem vezetne komolyabb eredményre“. Ekként csak a veszprémi püspöki 
levéltárban fellelhető rozsnyói adatokat használhattam fel és a megfelelő 
évi Schematismusok kimutatásait.

40 Schematismus Ven. Cleri D. Rosnaviensis. A. 1843. pag. 105.
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gáltatta ki, pedig kinevezéséig évek múltak el anélkül, hogy 
egyik-másik esperesi kerület láthatta volna püspökét s kezéből 
felvehette vona ezt a szentséget. De ha személyesen nem is 
találkozhatott papjai és hívei legnagyobb részével, lelki szük
ségleteikről nem feledkezett meg. 1841 Advent táján körlevél
ben fordult hozzájuk s arra kérte őket, hogy a világ Megvál
tójának születése emlékére maguk is szülessenek újjá s a 
töredelem szentségének és a szentáldozásnak buzgó vétele által 
s lelkűk tisztaságával állítsanak példát azok elé, kik még távol 
sínek Krisztustól. S ha az egyes hivatalos ügyeket nem is 
tekintjük, még mindig voltak alkalmak, amikor a közületek 
érezhették atyai gondoskodását. A lehetőséghez képest segí
tett mindenkin, mert Szent Pál apostollal együtt mindenkinek 
mindene szeretett volna lenni.

Szívét nemcsak a felnőttek, hanem a fiatalok előtt is meg
nyitotta. Elsősorban áll ez a szemináriumra, melynek levitáit 
úgy tekintette, mint egyházmegyéjének jövő reménységeit. 
Amint a papnövendékek 1840-ben megalapították az ú. n. 
Olvasó-E gyesület-et, mely az iskolán kívüli önképzést tűzte 
ki céljául, mielőtt jóváhagyta volna, előbb bekérette az alap
szabályokat, hogy meggyőződjék eme irodalmi próbálkozás 
helyes célkitűzéséről. Örömmel olvashatta, hogy a tagok he
tenként háromszor összejönnek és komoly szellemi vitákkal 
erősítik magukban a tudást. A kör élén, mint elnök, a tanul
mányi felügyelő állt, ez alkalommal a később oly nevessé 
lett Danielik János, ő  ismerve a tagok képességét, kiosztotta 
közöttük a feldolgozásra szánt tételeket. Ezekről azután elő
adást kellett tartaníok a gyűléseken. Ezt követte a bírálat és 
vita, melyben mindenki részt vehetett. S hogy az önképzés mi
nél eredményesebb lehessen, a tagok évi csekély tagdíjat fizet
tek, s az így összegyűlt pénzből újságokat és folyóiratokat 
járattak. Zichy nemcsak helyesnek tartotta a kispapságnak 
ezt a dicséretes mozgalmát, melyhez hasonló más egyházme
gyék szemináriumaiban is megindult, hanem maga is rendelt 
számukra külföldi folyóiratokat. így míg egyrészt tökéletesí
tették magukat az idegen nyelvek elsajátításában, ugyanakkor 
megismerték az idegen szellemi termékeket s ezekből tanul
hattak.41

Ezzel kapcsolatban említést kell tennünk még egy másik 
intézkedéséről is. A Helytartótanács 1841 okt. 12-én köriratot 
bocsátott a magyar püspökökhöz, melyben felszólította őket,

41 Egyházi Tudósítások. 1842. 8. sz. 19. 1.
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ismertessék felfogásukat arra nézve, mely teológai tárgyakat 
lehetne magyar nyelven előadni. A püspök a rendeletet átküldte 
a szeminárium rektorának, aki a tanárokkal megbeszélést tar
tott s ennek az lett az eredménye, hogy a tanári kar hajlik 
ugyan az ekkép nyilvánított nemzeti „felszólamlásnak“ nagy 
és tiszta hazafiúi örömmel hódolni. De mivel azt tapasztalta, 
hogy a teológiai kar hallgatósága, föképen az alsóbb iskolák 
hanyagsága miatt, a nemzeti nyelvben még nem járatos, míg 
a mondott alsóbb iskolákban a honi nyelv gyakorlata szigo
rúbban nem vétetik, csak pásztorálist s az ezzel egybekötött 
nevelést, valamint az egyházi törvénytudományt készek 1843-tol 
fogva magyar nyelven előadni.42 Erről a határozatukról érte
sítették a püspököt, de hogy végső fokon mi lett a döntés, az 
már Zichy rozsnyói püspökségét túlhaladta.

Zichy mint az ifjúság barátja jelentkezik a diákoknál 
is. A rozsnyói gimnázium kir. katolikus volt, ahol a premon
treiek az egyházmegyei papokkal vegyesen tanítottak s a min
denkori püspök joghatóságot gyakorolt felettük. Beiktatása 
után már a következő vasárnapon megjelent a gimnáziumban. 
Erre az adott alkalmat, hogy az igazgató, Ladomérszky Ist
ván prem. kanonok öt kérte fel, áldja meg azt a zászlót, melyet 
Scitovszky püspök, Richter prelátus és mások adományaiból 
összegyűlt 406 frt-ért készíttetett az intézet részére. Az ünnep
ség szentmisével kezdődött, melyet maga Zichy mondott. Az 
avató beszédben Hollók tanár kitért arra, hogy a nevelés 
csak akkor lehet eredményes, ha annak alapját a vallás, köze
lebbről a kát. hit szolgáltatja. Buzdította az ifjúságot, hogy 
a zászló kettős képéből merítsenek példát. Szűz Mária tanítsa 
meg őket a lelki tisztaságra, szent Neita vértanú pedig, kinek 
ereklyéjét a székesegyház őrzi, a kát. hitben való hősi kitar
tásra. Erre következett a zászlószögek beverése. Elsőnek a 
püspök, utána a zászlóanya, gróf Andrássy Györgvné, majd 
az igazgató és mások. Az ünnepség vége a püspöki palota 
előtt zajlott le, ahová az ifjúság díszmenetben vonult fel. Meg
köszönte a püspök közreműködését s arra kérte, hogy a gim
náziumnak továbbra is legyen szerető pártfogója.43

Hátra van még, hogy földesúri tevékenységéről is meg
emlékezzünk. Sok mondanivalónk nincs, mert egy gazdasági 
év alatt az uradalmakban nem lehet belterjesebb gazdálkodást 
létrehozni, annál kevésbbé, mert az új püspöknek csak le kel- 41

41U. o. 1841. 23. sz. 177. 1.
4SU. o. 1841. 3. sz. 23. 1
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lett aratnia azt, amit más vetett. 1842-ben meg már más aratta 
le, amit ö vetett. Neki, mint gazdának, csak az a feladat jut
hatott, hogy a múltat számolja fel, de a jövö kezdeményezé
seire már nem maradt ideje. A püspökség birtokai sem voltak 
olyanok, hogy a jövedelmet onthatták volna. Még legjövedel
mezőbb a sajópüspöki és a velkenyei uradalma volt. De már 
a csucsomi gazdaság nagyrészt hegyes és sziklás területen 
feküdt. Ilyen volt Nadabula is, legfeljebb annyiban volt érté
kesebb, hogy nagy erdőségekkel rendelkezett s volt vasbá
nyája. Amikor Zichy átvette eme birtokát, nem kapta 
meg velük az interkaláris jövedelmet, mert erre a Kamara 
tette rá a kezét, hogy bizonyos részt még kifizessen Scitov- 
szkynak, azután fedezze az időközi kiadásokat. De még ezt 
sem teljesítette a maga egészében, mert az irodaszmélyzet sib. 
díját az új püspöknek számította fel. Volt még egyéb teher is, 
amelyet ugyancsak a Kamarának kellett volna rendeznie. Vel- 
kény falut ugyanis 1839 július 24-én tűzvész pusztította cl. 
Scitovszky ekkor már pécsi püspök volt és így a tüzkárosul- 
takról a kamarának kellett volna gondoskodnia.

A jobbágyok Bors Józsefiéi, a jobbágyok „kir. ügynö
kével“ 1840 máj. 14-én megiratták panaszukat, ekkor még a 
budai Kir. Kamara elnökségének. Elpanaszolták, hogy a tűz
vész minden vagyonukat és legkisebb szerzeményeiket tel
jesen hamuvá tette.44 Erre a Kamara elrendelte a szokásos 
vizsgálatot. Ez azonban annyi időbe került, hogjr végre is 
báró Mednyánszky az egész ügyet Zichynek adta át azzal az 
indokolással, hogy a püspöki javakat már átvette, és a saját 
hatáskörében intézze el a velkényiek ügyét.45 * Zi *hy, bár a 
múlt hibájáért nem volt felelős, azt mégis haladéktalanul orvo
solta. A szükséges famennyiséget azonnal kiutaltatta Vel- 
kénynek s ezenkívül saját pénztára terhére bécsi értékben 
948 frt. és 27 kr.-t folyósított a szükséges építkezések meg
kezdésére. Ezenkívül összeiratta az előre látható költségeket 
a különböző uradalmi épületek helyrehozásának a fedezésére. 
Ezek együttesen 14.058 frt. 12 kr.-t tettek ki.48 Hasonlóképpen 
az ő többszöri sürgetésére a Kamara — miután az interkalaris 
jövedelmet ö húzta — vállalta az iskola építését, s erre a célra 
3653 frt-ot és 13 kr-t fizetett ki.47 Hogy a többi építkezés sorsa

44 Veszprémi píisp. Lvlt. : Acta Irreg. Rozsnyó, 1840 május 14.
45 U. o. Buda, 1840. augusztus 12.
4* U. o. Dobos Ferenc rozsnyói ügyvéd költségtervezete.
47 U. o. A budai kamara értesítése. 1841 május 6.
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mi lett, nem tudjuk, mert Zichynek nemsokára el kellett hagy
nia első székhelyét; a számadásokról viszont nincs tudomá
sunk. Nagy a valószínűsége, hogy bőkezűen segített min
denütt, ahol a szükség mutatkozott. Ezzel a legjobb emléket 
hagyta maga után és alattvalói úgy emlegették, mint megértő, 
jó gazdájukat. Mindez nem egészen egy évnek az eredménye 
volt. Ha mérlegre tesszük, nem mondható soknak, de kevés
nek még kevésbbé! A velkényi uradalom építkezései, a cse
lédek megélhetésének javítása oly előjelek voltak, melyeket 
más gazdasági újításik is követtek volna, ha Zichy tovább 
marad Rozsnyón. De így is, mikor búcsút kellett vennie, 
elmondhatta: feladatainak igyekezett megfelelni.



2Мога Mihály:

Esterházy Károly gróf egri püspök 
szerepe a sommás házassági köteléki 
per jogtörténetében.

A latin szertartási! római katolikus egyház ma érvé
nyes joga a házasság érvénytelenné nyilvánítására kétféle 
köteléki pert ismer: a rendes és a rendkívüli (vagy másként 
sommás) házassági köteléki pert. Utóbbinak egyszerűbben és 
könnyebben, nevezetesen (szabályszerűen) okirattal bizonyít
ható tényállás, azaz a házassági semmiségi ok nyilvánvaló
sága, bizonyos meghatározott, természetüknél fogva nyilvá
nos akadályok esetén van helye, amikor a rendes köteléki per 
hosszadalmasnak, annak valamennyi eljárási biztosítéka feles
legesnek mutatkozik. Ennek megfelelően ezekben az esetekben 
az eljárás is gyorsabbá, egyszerűbbé válik, azaz a házassági 
per ilyenkor a rendestől eltérően, rendkívüli módon bonyolít
ható le. Mik ennek közelebbről az előfeltételei, miben áll a 
rendkívüliség, e kivételes per hogyan viszonylik a rendes köte
léki perhez, — ez áll a rendkívüli házassági köteléki per mint 
jogdogmatikai kérdés középpontjában.1

A rendkívüli házassági köteléki per ma érvényes jogin
tézménye számos, nem érdektelen probléma vizsgálatához 
vezet el. Hasonló a helyzet, ha az egyetemes egyház sommás 
házassági köteléki perének részleteiben eléggé még fel nem 
tárt múltjához fordulunk. Ez a magyar kánoni perjogtörténet 
részére már azért is vonzó, mert adat merült fel arra, hogy e 
jogintézmény történetének szálai hazai földre is elvezetnek. 
Volt tehát indoka ama kérdés feltevésének, hogy. vaj jón a 
hazai gyakorlat, Magyarország valamelyik részén érvénye
sülő partikuláris kánonjog is hozzájárult-e s ha igen, milyen 
formában, milyen mértékben ahhoz a folyamathoz, amely a 
XIX. század végére a világegyház számára ius commune-vé 
érlelte a rendkívüli házassági köteléki pert. Az a körülmény 
viszont, hogy a hazai házasságjog történetében a kánoni házas-

1L. ezekre tő le m :  Házassági kereseti jog a köteléki perlten az egy
házi jog szerint. Budapest 1941, 166. s köv. 1. Széljegyzetek a rendkívüli 
házassági köteléki perhez. Theológia, 1942. évf. 3. s köv. sz.
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sági per története tudvalevőleg igen előkelő szerepet játszik, 
a kérdést egyben magyar jogtörténeti kérdéssé is avatja.

A rendkívüli házassági köteléki pert, mint lényegében 
újkori intézményt, a kánonjog történetében aránylag rövid idő 
lassú és szívós munkája tette alkalmassá arra, hogy a Codex 
Iuris Canonici rendszerében már mint teljesen kész, különálló 
pertípus jelentkezzék. Ez a jogintézmény a kánonjog fiatalabb 
hajtásai közé tartozik, hiszen két évvel ezelőtt, 1941-ben volt 
kétszázadik esztendeje annak, hogy XIV. Benedek pápa kibo
csátotta a Dei Miseratione elnevezésű konstitucióját,2 amely, 
bár azt éppenséggel nem célozta, de közvetve mégis előidézője 
a sommás házassági köteléki per kialakulásának olyanformán, 
hogy ez a konstitució az eddigi állapottal szemben megnehe
zítette a házasság semmissé nyilvánítását, megszigorítván a 
házassági köteléki pert; éppen a Dei Miseratione perének eny
hítéseként jelentkezik azután a sommás házassági köteléki 
per. Hogyan és mikor történt ez a kifejlődés, mi volt a közvet
len és közvetett oka, miféle tényezők behatásának köszönheti 
létét, — ez a rendkívüli házassági köteléki per mint jogtörté
neti kérdés magva.3

Esterházy Károly gróf egri püspöknek a XVIII. század 
utolsó évtizede közepén adott két római instrukció vizsgála
takor4 kitűnt, hogy a pápa kivételes jog adományozásával 
különleges felhatalmazást adott az egri püspöknek. A pápai 
indultum alapján az egri püspök az akkor igen nagy kitérje 
désű egyházmegyéjében a rendes házassági köteléki per egyes 
szabályait bizonyos esetekben jogosult volt figyelmen kívül 
hagyni: egyszerűbben, azaz a sommás házassági köteléki per 
alkalmazásával járhatott el abban az időben, amikor az 
embrionális állapotban lévő sommás házassági köteléki per az 
egész egyház számára ius commune-vé természetszerűen még 
nem fejlődhetett. Ha ez így áll, akkor e tekintetben a hazai 
partikuláris kánon jogi fejlődés megelőzte az általános egyhá

2 Korábban: Benedicti Papae XIV. Bullarium (több kiadásban, mint: 
Romáé 1760; Mechliniae 1826 sq.; elterjedtebb: Op. omn. ed. Prat. 1845 sq. 
I 106 sq.) most: Fontes Codicis Juris Canonici, ed. G a s p a rr i P., Romáé 1. 
sq. 1923 sq.; I nr. 318.

’ Lásd erre tő lem : Az egri püspöknek adott két instrukció (1794— 
1795) és a sommás házassági köteléki per, ( I l l é s  J. emlékkönyve, szerk. 
E c k h a r t F .<— D e g ré  A., Budapest 1942), 380. s köv. 1.

4 I l lé s  emlékkönyv, 391—395. 1. — A második instrukció lényegileg az 
elsőnek magyarázatát tartalmazza.
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zit, mint sokban a vegyes házasságok terén is. Nagy vonások
ban tisztázódott, hogy az utasítás kiadására vezető tényezők 
sorában II. József házassági nyilt parancsa, a pátens hatályá
nak megszűnése után is fennálló bonyodalmak a protestáns 
és a vegyes házasságok körül, valamint az ezek folytán kelet
kezett nehézségek áthidalására irányuló jórészt méltányossági 
meggondolások játszottak szerepet.

A két instrukció keletkezésének egri oldalára közelebbi 
felvilágosítást az eddig kiadatlan és feldolgozatlan levéltári 
anyag ad; ennek segítségével az eddigi feltevések is ellenőriz
hetők. Mi késztette az egri püspököt arra, hogy Rómához for
duljon, tudatosan kívánta-e előmozdítani a Dei Miseratione 
házassági perjogi szabályainak félretételét és ezzel a sommás 
házassági köteléki per térnyerését, avagy más volt a kiindu
lása? Vájjon' az instrukció valóban a püspökség fennálló gya
korlatának megerősítését jelenti-e? Kért-e más hazai püspök 
is hasonló pápai indultumot? Ezek az egri püspök szerepét 
és az instrukciók közvetlen hazai előzményét megvilágítani 
kívánó vizsgálat kérdései, amely az eddigi idevágó kutatásom 
eredményeit kísérli meg adalékszerűen kiegészíteni.

A két instrukció szövegét R o s k o v á n y i  adta ki,® jóllehet a levéltári lelő 
hely tüzetes megjelölésével szokása szerint itt is adós maradt, amivel a kel
lően nem rendezett levéltárban való kutatást nem könnyítette meg. A két 
instrukció hitelességéhez nem férhet kétség; ezek az egri érseki levéltárban 
ma is feltalálhatók.6 Ha az eredeti instrukciókat Roskoványi fentidézett szö
vegével összehasonlítjuk, megállapítható, hogy Roskoványi itt sokhelyütt 
pontatlanul másolt, az 1794. évi instrukcióból két teljes bekezdést kihagyott, 
amelyek az instrukciónak A )  és B) alatti mellékletére vonatkoznak. Az első 
utasítást „Jós. Maria Ferruttius S. Rnae et Univlis Inqunis Notus“ írta alá, 
A papírból készített és felragasztott pecsét körirata: „Sigill. S. Roman, ot 
Univlis Inquisitionis“. Az 1795. évbeli instrukció hátlapján a Rómában irt 
következő szöveg áll: „Dalia Cancellaria del S. Officio 30 Aple A. 793.“, 
aláírás és címzés nélkül.

Az egri püspöki szentszék 1793 november 13.-Í ülésén 
tárgyalta a katolikus vallású Bíró Joachim és a református 
vallású Sánta Éva házasságkötési ügyét. Utóbbi megelőzőleg *

* Matrimonium in Ecclesia catholica. potestati ecclesiasticae subjec- 
tum; cum amplissima collectione monumentorum et literatura, I. sq. Pestini 
1870. sq.; I. p. 295—297 mon. 94: „Instructio S. Congregationis Officii ad 
Eppum Agriensem de sententiis circa valorem matrimonii per fora secularia 
latis a. 1794.“ felirattal. — U. o. I. p. 297—298, mon. 95: „Instructio eiusdem 
S. Congregationis ad eundem Eppum eodem in merito, a. 1795“.

6 Archívum Aepp. Agriens. Collectio Brévium et Bullarum (fűzve) — 
bár az utasítások sem a brévék, sem a bullák közé nem sorolhatók.
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református férfival kötött házasságot, ezt a házassági kötelé
ket azonban az erdélyi református konzisztórium felbontotta. 
Az asszony korábbi házassága miatt az új házasságkötésnek 
kánonjogi akadályai voltak. Minthogy másutt is előfordulhat
tak hasonló esetek, a püspök elhatározta, hogy az Apostoli 
Szentszék döntését kéri ki és e tárgyban római ágensének ír.7

A levél röviden hivatkozik arra az ismert tényre, hogy hazánkban 
hajdan nemcsak a katolikusok, hanem a nemkatolikusok házassági ügyei is 
a katolikus szentszékek elé tartoztak, amelyek a katolikus elvek és a kánoni 
szankciók szerint ítélkeztek. II. József 1786-i házassági pátense ezen a 
helyzeten változtatott: az addig szentszékek8 9 által tárgyalt házassági ügyek 
a világi fórumok elé kerültek. Ez az állapot 1790 ápr. 20-án szűnt meg. 
Ekkor a szentszékek hatásköre s katolikus házasságokra visszaállíttatott, 
míg a protestáns házasságok egyelőre a világi bíróságok hatáskörében 
maradtak, amelyek ezekben az ügyekben a nemkatolikus egyházjog sza
bályai szerint Ítélkeztek. Gyakran megtörténhetik és a jövőben még gyak
rabban előfordulhat, hogy a világi bíróság vagy a nemkatolikus egyházi 
bíróság a világi jog szerint hatáskörébe tartozó házasságot felbontja s 
azután 1. valamelyik házastárs katolikussá lesz és új házasságot akar kötni, 
vagy pedig 2. nem változtat ugyan vallást és protestáns marad, de katolikus
sal kíván házasságra lépni. Az ilyen házasságot, mint vegyes házasságot 
Magyarországon nem lehet megakadályozni. Vájjon szabad-e mégis meg
engedni ilyen esetekben a második házasságot? Az eset nem nélkülözi a 
nehézségeket és a püspök annál inkább aggódik, mert 1. a protestánsok 
házasságai o ly a n  e lv e k  alapján bontatnak fel, amelyek a s z e n t  k á n o n o k k a l  
e lle n k e z n e k . 2. De ha még olyan okokból semmisíttetnének is meg a protes
táns házasságok, amelyek a kánonjog szerint is érvénytelenné teszik a házas
ságot, hogyan meríthetne a püspök arról teljes bizonyosságot, hogy az ilyen 
pereket a világi bíróság vagy a protestáns konzisztórium m e g fe le lő e n  f o l y 
ta tta  le és a házassági semmisségi okok elégséges módon b iz o n y í tv a  voltak, 
amikor ezeket a pereket az előbb eljárt világi bíróság nem adja át f e lü l 
b írá lá s  végett a katolikus szentszékeknek. Különösen figyelembe kell venni, 
hogy a világi bíróságok vagy a protestáns konzisztóriumok a házassági 
perekben nem alkalmaznak h á z a s s á g i  k ö te lé k v é d ő t, amelynek jelenléte XIV. 
Benedek pápa rendelkezése szerint mindazokban az esetekben szükséges, 
amikor a házassági kötelékről van szó.

A püspök nem kételkedik, hogy ilyen eset Európa ama részeiben, 
ahol katolikusok és protestánsok együttélnek,* mint a Birodalomban, Hol
landiában és Angliában, gyakrabban megtörténhetik és ez a Szentszék elé 
jut. A levélíró tehát arra kéri római ágensét, tudakolja meg, hogy hasonló 
esetekben a gyakorlat milyen utat szokott követni, melyek az Apostoli Szent
széknek erre vonatkozó döntései. A püspök azonban nemcsak egyszerű

7 Az alább ismertetett levélre : Protocollum Consistorii Agriensis A.
1793.

8 . . .  causae. . .  Matrimoniales, antea eoram foris Saecularibus (a fogal
mazványban helyesen: Spiritualibus) pertractari solitae . . .

9. . .  ubi Orthodoxi, Haeterodoxi ministri (a fogalmazványban ministri 
helyett helyesen így: immixti) degunt...
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magántudósitást, hanem a hasonló esetekre vonatkozó jövőben is irányadó 
szabályt (n o r m a  et d ir e c t iv a  r e g u la )  vár. A továbbiakban részletesen tájé
koztatja ágensét arról a házassági ügyről, amely közvetlen oka volt annak, 
hogy Eóma döntését kérje. A református vallású Sánta Éva körülbelül 
nyolc évvel ezelőtt Erdélybe költözött és nőül ment az ugyancsak református 
Fejérdi Jánoshoz. Ezt a házassági köteléket az erdélyi református konzisz- 
tórium két tanú ama vallomása alapján bontotta fel, hogy az asszonyt a 
házasságra kény szeritették, amint az az A )  alatti ítélet indokolásából kitű
nik. Mind az asszony, mind az egri egyházmegyéhez tartozó Biró Joachim 
sürgetik házasságkötésüknek megengedését, az asszony még azt is meg
ígérte, hogyha házasságot köthet, a római katolikus hitre tér át. Nem 
tudom — írja a püspök —, hogyan tehetnék eleget a jegyesek kívánságának 
és főleg az asszony lelkét hogyan nyerhetném meg. Minthogy az erdélyi 
konzisztórium ítélete mégsem győz meg arról, hogy a házasságnak nem 
áll semmi útjában, megbíztam az illetékes plébánost, hogy vizsgálja ki pon
tosan az asszony meghallgatásával, vájjon a korábbi férjével a házasságot 
nem a hírhedt és a házasság lényegével ellenkező „quamdiu in honestate 
permanseris“ feltétellel10 kötötték-e meg. A vizsgálat azonban eredmény
telen maradt, mert az asszony a házasságkötéskor szenvedett kényszerre 
hivatkozva, a házasságkötéskor használt szavakra nem tudott visszaemlé
kezni.11 * *

A püspök számára nyilvánvalóan az volt a konkrét kér
dés, hogy az erdélyi református konzisztóriumnak ítélete foly
tán, amely jogellenes kényszer alapján a házasságot felbon
totta, a házassági kötelék kánoni szempontból is érvénytelen-e 
és így az asszony, akinek férje újból megházasodott, házas
ságot köthet-e Bíró Joachimmal, vagy ellenkező esetben mi a 
teendő. A Bíró—Sánta-féle kötendő házasság azonban bizo
nyára nem késztette volna arra, hogy „norma et directiva 
regula“-t kérjen Rómától, hacsak egyedülálló esetről lett volna 
szó. A fentiekből eléggé kitűnt ennek az ellenkezője, neveze
tesen az, hogy a kérelem a szóbanforgó konkrét eset kereteit 
messze túlhaladta.

Az 1793 nov. 13-ról keltezett levél a római ágensnek, 
Merenda Györgynek küldetett el, akinek már az apja, Merenda 
József 1762 május havában bekövetkezett haláláig hűségesen 
működött a püspök érdekében. Merenda György széles látó
körű és műveltségű férfiú, aki több német püspöknek és

10 L. erre legújabban D e g ré  A. : A magyarországi szentszékek gyakor
lata a protestánsok köteléki pereiben 1786-ig, N o tte r  Emlékkönyv (szerk 
A n g y a l  P .— B a r a n y a y  J .— M ó ra  M.), Budapest 1911, 169—170. 1.

11A püspök annyira a szívén viseli az ügyet, hogy Miklóssy Ferenc
egri nagyprépostot, akinek hivatalos kiküldetése volt Nagyváradon más
ügyben, megbízza, hogy a helyszínen szerezzen megnyugtató adatokat a 
házassággal kapcsolatban.
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Durini lengyel nunciusnak is megbízottja volt,12 apjához 
hasonló eredménnyel szolgálta 1795-ig Esterházyt, aki azon
ban Merenda György két fiát Csak egyidőre vállalja el azok 
nem kis méltatlankodására, míglen 1796-ban Sala Domokos lett 
az új ágens.

Az egri püspök ismertetett levelében foglalt kérelmének 
további sorsáról Merenda György jelentései tájékoztatnak,1* 
amelyek egyszersmind adalékul szolgálhatnak a római ható
ságok ügymenetére is.

Merenda György római ágens a hosszú levelet a követ
kező hónap elején vette. Az egri püspök nem jelölte meg az 

» illetékes római hatóságot. Merenda, hogy feladatának meg
felelhessen, a levélben foglaltakat két kérdésre bontja: az egyik 
az általánosságban tartott kérdés, nevezetesen katolikusnak 
nemkatolikussal kötendő házassága és pedig olyan esetben, 
amikor a nemkatolikus fél a szintén nemkatolikus korábbi 
házastársával kötött házasságát felbontó világi bírósági vagy 
nemkatolikus konzisztóriumi kedvező ítéletet mutat fel, a 
másik korábban szintén református férfival házasságot kötő 
református Sánta Éva és a katolikus Bíró Joachim most 
kötendő házasságának ügye. Mind a kettő a S. Congregatio 
Supremae Inquisitionis Generalis elé tartozik, s az ágens 
igyekszik, hogy a levelet mielőbb átadhassa a kongregáció 
ülnökének.14 Még ugyané hónapban jelenti, hogy a levelet már 
át is adta.15 *

Tudvalevő, hogy a III. Pál pápától eredő (1542) és így a legrégibb 
nek mondható említett kongregációnak a pápa volt az elnöke, de a felter
jesztéseket és kérelmeket a kongregáció assessorának szokták átadni, aki a 
teljesülésben az előadó szerepét töltötte be. A kongregáció a részletes eljá
rási szabály szerint a hozzátartozó kérdésekben alapos előkészítés után szo
kott dönteni, nevezetesen először a kánonjogtudós konzultorok vélemény
nyilvánítása volt szükséges ahhoz, hogy a kongregáció bibornok tagjai meg 
vizsgálják az ügyet, állást foglaljanak s azután azt a pápa döntése elé ter 
jesszék.

Merenda sem tud egykönnyen zöld ágra vergődni. Január végén 
csak arról számolhat be, hogy a kongregáció teológusai még nem foglal
kozhattak komolyan az üggyel, jórészt azért, mert az egri püspök levele

121771 augusztus 3-iki levele. Az ágensekre vonatkozó fenti adatok 
nak, továbbá Miklóssy küldetésének és Lónyay Ferenchez írt alábbi levél 
nek ismeretét, valamint a levéltári anyag használatának megkönnyítését B o r 
d á s Alfréd érseki titkár szívességének köszönhetem.

1S Archívum Vêtus Episcopale Agr., Agentis Romani Corrispondentiae,'

141793 december 3-i levél.
151793 december 14-i levél.

2266.
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után más püspök is fordult a pápához ugyanilyen kívánsággal, kérvén 
6t, hogy „ezekben a gyászos időkben mindenütt egyező és biztos törvé
nyeket“ bocsásson ki.16 Arra a körülményre, hogy más püspök is terjesz
tett elő hasonló kérdést eldöntésre, utal a következő levél is, amely szerint 
a konzultorok már megvizsgálták az ügyet és a Szentatyának a közelgő 
nagyböjt idején referálják majd.17 Néhány nappal később arról értesül, 
hogy a teológusok már írásba foglalták véleményeiket, azt átadták a 
kongregáció ülnökének. Egyben azonban jelzi, hogy a döntés hamar nem 
várható, különféle tanácskozások szükségesek ahhoz, hogy a pápa dönt
hessen, akit egyedül illet meg ez a jog.18 A „spatium temporis notabile“ 
kifejezés valóban helyénvalónak bizonyult.

Június derekán azt írja Merenda, hogy az előző ülésen nem vehették 
elő a kérdést, mert több, már előbb benyújtott ügyet kellett megtárgyalni, 
viszont Péter-Pál napja előtt nem lesz több ülés, mert a hetenkint kitűzött 
egyetlen nap akadályozva van.19 A következő levélben20 sem tud érdemlege
set mondani, míg végre jelentheti, ígéretet nyert, hogy augusztus utolsó 
csütörtökén előterjesztik az ügyet. Egész augusztusban csak egyetlen ülést 
tartott a kongregáció, mert a másik két csütörtök akadályozott nap volt. 
Az ügyeket pedig a hét csütörtökjén adják elő a kongregációban, hacsak 
azt parancsolt ünnep, feria vagy a pápa gyengélkedése nem akadályozza 
és viszont egy ülésnapon csak egy kérdést terjesztenek a pápa elé.21

Közben a döntést közvetlenül megelőző időben az egri 
püspök újabb levelet ír. Quales iterum in Dioecesi mea Casus 
occurrerint ? — kezdi. Veres Borbála református asszonyt 
azért, mert öt Béliéi József nevezetű ugyancsak református 
férje tizenkét évvel azelőtt elhagyta (azóta a férj fel nem talál
ható), a világi bíróság férjétől elválasztotta, az asszony most 
meg Csontos János katolikus vallású férfivel kíván házassá
got kötni, minthogy szabad állapotban hiszi magát. Ehhez 
egészen hasonló a következő eset. Boldizsár János református 
vallású férfinak ugyancsak református vallású Német Máriá
val kötött házasságát a világi bíróság azon az alapon bontotta 
fel, hogy a felesége öt tizenöt évvel ezelőtt hűtlenül elhagyta 
és nem állapítható meg, hogy vájjon az elhagyó az élők között 
van-e még. Mindkét esetben az elhagyó tantum ad thorum et 
mensam választatott el.22 Boldizsár mármost Horváthi Zsu
zsanna nevű katolikus leányt akarja elvenni, kijelentvén, 
hogy a házasságkötés esetén maga is római katolikus vallásra 
akar áttérni.

181794 január 25-i levél.
171794 március 5-i levél.
181794 március 8-i levél.
19 1794 június 14-i levél.
20 1794 július 12-i levél.
21 1794 augusztus 23-i levél.
22 V. ö. N o tte r  Emlkv., 1657.
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Ezeket a világi bírósági ítéleteket a püspök abból a cél
ból mellékelte, hogy kitűnjék: a világi bíróság milyen indo
kok alapján, milyen módon tárgyalja az akatolikusok házassági 
ügyeit, milyen könnyen bontja fel a házassági köteléket. 
Ezekből is látható, milyen nehéz helyzetben vannak a magyar 
püspökök, amikor egyrészt a magyar világi törvények sze
rint a világi bíróságok ítéletei azok világi hatására nézve 
érvényesek, másrészt azonban a vegyes házasságok megköté
sét a püspököknek nem szabad megakadályozni. Ezekből az is 
kitűnik, hogy az előző évben nem alap nélkül terjesztette elő 
kérdéseit.23

Az utóbbi levél még kellő időben ért Rómába és a kon
gregáció is figyelembe vette az 1794 aug. 28-án tartott ülésé
ben. Az instrukció bevezetése ugyan az egri püspöknek csu
pán 1793 nov. 13-i „dubium“-áról emlékezik meg,24 a szöveg 
azonban világos választ ad Veres Borbála és Boldizsár János 
esetére is. Mint már tudjuk, az instrukció a kánonjog értel
mében a világi bíróságok és a nemkatolikus konziszióriumok 
házasságot felbontó ítéleteit kánoni területen minden erő híj- 
fán valónak nyilvánítja. Ezért ilyen ítélet alapján senkinek 
sem lehet megengedni az újabb házasságot, hanem mielőtt a 
püspök az új házasságkötést megengedné, vizsgálnia kell, váj
jon a korábbi nemkatolikus házastárssal kötött házasság 
kánonjogi érvénytelenségi okból semmisnek nem nyilvánít
ható-e. Nincs akadálya annak, hogy ez alkalommal a világi és 
a nemkatolikus konzisztórium iratait mint bíróságon kívüli 
bizonyítékokat, de csak mint ilyeneket, a püspök felhasznál
hassa. Esterházy részéről felhozott indokokra tekintettel öt 
évre különleges felhatalmazást ad a pápa, hogy ezeknek a 
kánoni érvénytelenítő akadályoknak vizsgálata alkalmával 
sommásan járhasson el, amikor ez másként nem történhetik 
meg, mégis azonban úgy, hogy a házassági kötelékvédő is 
bevonassék az eljárásba. Ami pedig Sánta Éva és Fejérdi 
János25 házasságát illeti, ahhoz, hogy annak érvénytelensége 
ex metu gravi kánonjogi bontó akadálya okából megállapít
ható legyen, szemelőtt kell tartani azokat a szabályokat, ame
lyeket a kánonjogtudósok mindkét házastársnak kényszer 
alatt megkötött házasság utáni önkéntes elhálásáról tanítanak

23 Protoc. Consist. Agriens. A. 1794 (augusztus 4.).
24 Ellenben kifejezetten mindkét dátumot felveszi a Prot. Cons 

Agr. A. 1794 (december 22.).
25 Az instrukciókban tévesen Eva Sancta, Johann. Feyardi áll.

34 *
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és ugyancsak jelentőséget kell tulajdonítani annak a formulá
nak, amellyel a házasságot megkötni szokták azon a helyen, 
ahol a szóbanforgó házasságot tényleg megkötötték. Ha pedig 
új házasságra azért akarnak lépni, mert a korábbi házasságra 
nézve a tridenti forma nem tartatott meg, akár a protestánsok 
egymásközti, akár pedig protestánsnak katolikussal kötött 
házassága tekintetében, arra nézve nagy segítségre lehet az 
az instrukció, amelyet 1780 aug. 22-én küldtek el a rozsnyói 
püspöknek és amelynek egy példánya A.7. alatt csatolva van,

Ami pedig azokat a házasságokat illeti, amelyeket a 
világi bíróság 12 vagy 17 év előtti elhagyás alapján bontott 
fel, ezek az ítéletek minden erő híjján valók és egyik házas
társ sem léphet házasságra, hiszen a házassági kötelék elha
gyás okából nem bontható fel. Nem lehet megengedni, hogy 
a világi bíróságnak ilyen érvénytelen és kifejezetten nem is 
bizonyított ítéletei alapján új házasságot köthessen valaki. 
Egyébként azonban, ha a hosszú idő óta távollevő házastárs 
vélelmezhető halála alapján akar valaki házasságot kötni, 
nagy segítségre lehet ama határozat (egy példánya B.7. alatt 
csatolva), amelyet a kongregáció 1780 nov. 16-án adott ki s 
amely szerint valamelyik házastárs halálának bizonyítására 
elég a valóságos erkölcsi bizonyság ténytanu nélkül is. Ami 
annyit jelent, hogy a hűtlenül elhagyottat csak abban az eset
ben lehet új házasságra bocsátani, ha az elhagyó már meg
halt. Az utóbbi tény bizonyítására azonban bizonyos köny- 
nyebbségek állanak fenn.

Az instrukció csak az év végén jutott az egri püspök 
tudomására. Merenda állítólag már augusztus 30-án értesí
tette megbízóját, hogy a döntés megtörtént, ez a levél azonban 
nem található fel a levéltárban. Az ősz folyamán2® csak annyit 
írhat, hogy a vakáció folytán zárva vannak a pápai hivatalok, 
azonban mégis sürgeti konzultor barátját, hogy a bíborostól 
eszközölje ki az expediálást. Mikor kapta meg a püspök az 
instrukciót, nem állapítható meg, de annyi bizonyos, hogy azt 
1794 dec. 22-én felolvasta konzisztóriumában s úgy találta, 
hogy az — az előbb említendők kivételével — számára nem 
mond újat.27 Egy dolog azonban szeget ütött fejébe: az utasí
tásban sommás házassági bíráskodásra kapott engedélyt és az 
erre vonatkozó felhatalmazás is csak öt évre szól. Ebben püs
pöki jogkörének csorbítását látja és vélt jogainak védelmé- 16

161794 szept. 20-i és okt. 15-i levél.
*’ V. ö. dolgozatomat, H o tte r  Emlkv. 387—388. 1.
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ben felfelé is energikus főpap ezt Rómával szemben sem 
hagyja szó nélkül. Arra persze aligha gondolt — bár ezt 
később szépíteni törekszik —, hogy a sommás házassági köte- 
léki perre a felhatalmazás azért volt szükséges, mert ez a per 
a ius commune házassági perétől, a Dei Miseratione-töl elté
rést jelentett — erre pedig pápai facultas nélkül egy püspök 
sem volt felhatalmazva. — A püspök különben az instrukció 
súlypontját annak abban a részében látta, amely a világi bíró
ság és a nemkatolikus konzisztórium ítéletének kánonjogi 
érvénytelenségére mutat rá, s ettől független kánoni házassági 
köteléki pert kívánt meg, amelynek esetleges kedvező eredmé
nye megnyithatta az új házasság megkötésének útját. Ez azon
ban számára semmiképpen sem volt újság.

A püspök nyomban levelet ír ágensének. Elégtételül 
szolgál számára, hogy eddig mindig aszerint járt el, amit a 
küldött római instrukciók tartalmaznak és ez lelkiismeretét 
megnyugtatja. Ámde a püspökök házassági ügyeket addig is 
sommásan szokták elintézni a kánonok előírásai és az egyház 
szándéka szerint, amennyire lehetett és a körülmények azt 
megengedték, így nem érti, miért csak öt évre engedélyezi ezt 
a pápa. Kérdezze meg tehát az ágens, milyen értelemben kell 
venni ezt a facultas-t'?28

Merenda legott továbbítja a kérdést a kongregáció ille
tékes assessorához.29 A dolog a római kánonisták szemében 
egyszerűbb, nem is kell sokáig a válaszra várni. Az ágens 
május 12-én azt írja, hogy az elmúlt héten megkapta az asscs- 
sortól a leiratot (responsum), amely a püspököt ki fogja elé
gíteni. Az április 30-ról keltezett uj instrukció valóban oktató 
hangon fejti ki, hogy itt éppenséggel nem a püspöki jogkör

!S. . .  Eas mihi legenti illud praeprimis solatio est, quod ego quoque 
hactenus in occurrentibus casibus semper juxta id, quod Ëomanae instruc- 
tiones continent, processerim, et ideo conscientiam meam quietam, tran- 
quillamque reddere possim: Adhaereo nihilominus in duobus: l -о quod mihi 
a Sua Sanctitate facultas ad quinquennium concedatur prócedendi summarie 
in judicandis certis matrimonialibus causis u t e x t r a d a s  h ie a d n e x u s  p e r-  
h ib e t:  cum enim Ordinarii Locorum huedum quoque causas matrimoniales 
summarie se c u n d u m  p r a e sc r ip tu m  C an on u m  et in te n tio n e m  E c c le s ia e , q u a n 
tu m  f ie r i  p o tu it  e t c irc u m s ta n tia e  a d m ise ru n t cognoscere consueverint, non 
possum scire causam, cur mihi haec facultas peculiariter ad  q u in q u e n n iu m  
d u m ta x a t c o n c e d a tu r ?  — Prot. Cons. Agr A. 1791 (december 22.). Az 
aláhúzott szavakat a püspök sajátkezűleg toldotta be a fogalmazványba. 
Levelének többi része a rozsnyói püspöknek küldött instrukciókban említett 
arról az instrukcióról szól, amelyet XIV. Benedek pápa Belgium számára 
adott ki,

*•1795 jan. 25-i levele.
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csorbításáról, hanem ellenkezőleg, annak kitágításáról van 
szó, majd részletesen elemzi, mennyiben ad az instrukció a 
Dei Miseratione alól kivételes jogkört a házassági perek 
lefolytatására.30

Az egri püspök ugyané hónapban válaszol ügynökének 
és csak most köszöni meg a facultas-t, miután meggyőződött 
arról, hogy az valóban nem jogkörcsorbítást tartalmaz. Kie
meli, hogy egyedül abból a célból vetette fel a kérdést, hogy 
lelkiismeretét megnyugtassa.31 Mindazonáltal a második (1795. 
évi) instrukciót a konzisztóriumában nem olvasta fel, oko
sabbnak látta, ha azt szó nélkül irattárba teszi.

A fentieket összefoglalva, közelebbi támpont nélkül csu
pán adatunk van arra, hogy más püspök is kért hasonló facul
tas-t. Ha nem kételkedünk az egri püspök kijelentésében, a 
sommás házassági köteléki per szerinti eljárás nem volt újság 
az egri szentszék számára, mert az megelőzően is az instruk
cióban foglalt normák értelmében járt el. Erre enged követ
keztetni az is, hogy amikor a püspök a „summarie procedendi 
in judicandis certis matrionialibus causis“ facultas-ának 
megadását olvassa ki az instrukcióból, nyomban tiltakozik: 
miért kell ahhoz külön engedély, amit felfogása szerint min
den püspök és így ö is gyakorolhatott eddig is. Ha nem 
járt volna el korábban is „summarie“, akkor tiltakozás nélkül 
tudomásul vehette volna az új jogkört jelentő indultumot. 
Tévedése csak arra vonatkozhat, hogy eddigi gyakorlatát 
kánonszerűnek gondolta, holott, mint arra ismételten rámu
tattunk, a püspökök pápai felhatalmazás nélkül nem térhettek 
el a Dei Miseratione házassági köteléki perétől. Ha mindez 
megáll, az egri szentszék (bár kánonjogi szempontból az 
instrukciók előtt nem kifogástalanul) a Dei Miseratione házas- 80 81

80 L. erre is cikkemet, N o tte r  Emlkv. 390—391. 1.
81. . .  quaestiones has ego unice eo fine movi, ut c o n sc ie n tia m  m ea m  

tr a n q u il la m  red d a m , e t r e ip s a  g ra tu lo r , m e  e tia m  s ic  in te l le x is s e  fa c u lta te m ,  
dictarum, sicut modo explicatin', nempe: quod ad Matrimoniorum niillitatem 
declarandam, ac ut partes solutae ad alias nuptias possint convolare, 
quod c a th o lic is  duae r e q u ir u n tu r  S e n te n tia e  c o n fo rm e s; in illis vero cir- 
eumstantiis dum Matrimonia A c a th o lic o r u m  per Forum Saeculare solvun- 
tur, et successive p a r te m  a lte ru tr a m  ad s a c r a  C a th o lic a  tra n s ire  contigit, 
haeque secundas nuptias inire cupit, su ff ic e re  S u m m a r iu m  Causa talismodi 
c o g n itio n e m  q u in  duae s e n te n tia e  r e q u ir a n tu r  c o n fo rm e s , in foris Ecclesias- 
licis ferendae, agat igitur DVra gratias meo nomine pro hujusmodi facul- 
tate mihi ad quinquennium concessa. Caeterum...  [Prot. Cons. Agr. 
A. 1795 (május 22.; a kiemelés tőlem ered).]
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sági perétől eltért, még mielőtt Rómától arra a kánonjogi szem
pontból szükséges felhatalmazást megkapta volna, és így a 
sommás házassági per jogtörténetében a hazai gyakorlatnak 
szerepe nem kisebb, mint az eddig feltehető volt. Az egri püs
pök föigyekezete az volt, hogy a világi bíróságoknak és a nem
katolikus konzisztóriumoknak kánonjogilag tarthatatlan íté
lete folytán bekövetkezett helyzetet méltányos esetekben áthi
dalja és e tekintetben lelkiismeretét megnyugtassa, nem pedig 
az, hogy a sommás házassági köteléki per térfoglalását tuda
tosan megerősítse, bárha tevékenysége ezt eredményezte is 
mind az egri szentszék eljárására, mind pedig a római kúria 
ama gyakorlatára vonatkozólag, amelyből lassanként terebé
lyesedett ki a világegyház kánonjogának rendkívüli házassági 
köteléki pere.

Nem érdektelen, hogy a püspök aggályait nem oszlatta 
el az sem, hogy a kánoni házasságot megkötni akarók kato
likus hitre akartak áttérni, bár ezért öt a lélek üdvének a pap 
számára érthető szempontja nem utolsó sorban mozgatta. 
Ugyanaz a törvénytisztelet, a kifogásolható lélekhalászattól 
távolálló, a meggyőződést előnyben részesítő emelkedett gon
dolkozás jellemzi őt itt is, mint például abban a levelében, 
amelyet a Nagylónyáról való Lónyay Ferencnek ír: „Valamint 
mindenkor örülni szoktam, ha valaki a Szentlélekröl megvilá- 
gosíttatván, az igazi Római Katolika hitet megisméri, és meg
ismervén azon hitre áll, szinte olly örömömre fog szolgálni, 
ha a belől nevezett instáns is efféle szándékát tellyesíteni 
fogja“. Bíró azonban nem lehet ügyében — folytatja —, mert 
a két protestáns között létrejött házasságra nézve a világi 
ítélöszéket illeti meg a döntés. A felek felé is független egy
házi bírói lelkűiét szava csendül meg a fenti gondolatsor 
lezárásában is: Ha egyikük katolikussá lett, szívesen lesz 
majd bírája, ámde nem Ígérhet semmit. Merthogy milyen lesz 
az ítélet, az csak a per folyamán a valónak bizonyult adatok
ból derülhet ki.



Papp László :

Л hiteleshelyi intézmény megszűnése.

Hazánkban az egyházi testületeknek a lelkipásztorkodá
son, oktatáson, tudományos és művészeti foglalkozáson kívül 
még egy egészen különleges hivatása is volt. Mint hiteles 
helyek az állammal és a társadalommal szoros kapcsolatba 
kerültek, ellátták a mai közjegyzői hatáskört és bizonyos 
fokig a közhatalom részesei lettek.

Az egyháztörténelem eddig nem méltatta kellő figyelemre 
ezt a jelentős ' intézményt, mert a hiteles helyeket hazánkban 
szinte teljesen állami intézménynek tekintették és inkább az 
oklevéltan és jogtörténet keretébe utalták. Pedig méltó, hogy 
az egyháztörténelem lapjain is foglalkozzunk vele. Mert a 
hiteleshelyi intézmény révén az egyház mintegy hét-nyolc 
évszázadon át igen nagy szolgálatot tett a magyar államnak. 
Az egyház és az állam története ezen a ponton is szorosan 
összefonódik.

E dolgozat a hiteles helyek megszűnésével foglalkozik. 
Tisztázni szeretné azokat a körülményeket és okokat, amelyek 
a hiteles helyek szerepét egyre szükebb körre szorították és 
végül helyükbe a magyar királyi közjegyzöség intézményét 
hozták.

Hiteles helyeknek nevezzük azokat az egyházi testüle
teket (káptalanokat és konventeket), amelyek a felek kérésére 
vagy hatósági megbízás alapján állítottak ki közhitelű okleve
leket. A hiteleshelyi működés kettős forrásból fakadt: az 
egyik az egyházi testületeknek korán, már а XII. század 
végén megindult oklevél-kiállító működése, a másik közhitelű 
bizonyságként való szereplésük. Működésük nem egyszerre 
és nem is valamiféle törvényes rendelkezés alapján indult meg, 
hanem hosszabb-rövidebb fejlődés eredménye volt. Előbb csak 
a tekintélyesebb egyházi testületek állítottak ki okleveleket az 
előttük megjelent felek bevallásáról, vagy pedig a káptalan 
előtt lefolyt istenítéletek ügyében. Példájukat csakhamar 
követték a kisebb káptalanok és konventek is, úgyhogy a 
hiteleshelyi működés egyre szélesebb körökben terjedt. A fej
lődésnek nagy lendületet adott az 1231. évi 21. törvénycikk, 
mely a pristaldusok (poroszlók) hivatalos eljárásához előírta



a megyéspüspök, vagy a káptalan, vagy valamelyik szomszé
dos konvent bizonyságát.

Az oklevelek a XIII. század második felében már az 
egész ország területén meglehetősen egyformának mutatják 
a hiteleshelyi gyakorlatot. Már ekkor kialakult működésük 
mindkét ága, nevezetesen az oklevéladás és a hatósági közeg 
mellett hiteles bizonyságként való szereplésük. Mióta az ok
levelek bizonyító ereje megszilárdult, az írásbafoglalás a 
magánjogügyleteknek kiegészítő része lett. Az írásbafoglalás, 
vagyis az oklevelek kiállítása végett a felek szívesen fordultak 
a káptalanokhoz és a konventekhez, mert ezek írástudásuk, 
tekintélyük és könnyen hozzáférhető voltuk miatt a legalkal
masabbak voltak erre a célra. A hiteles hely a felek bevallása 
(fassio) alapján állította ki az oklevelet.

A hiteles helyeknek másik, nem kevésbbé fontos tevé
kenysége az volt, hogy a király, vagy világi bíróságok paran
csára (mandátum) mint hiteles bizonyság, kiküldött embere 
által, részt vett valamilyen hatósági eljárásban, és erről jelen
tést tett (relatio) a mandatum-adó hatóságnak.

Érdekes megjegyezni, hogy a hiteles helyek működését 
az egyházi bíróságok, a szentszékek nem vették igénybe, ha
nem az egyetemes egyház szokása szerint inkább a közjegy
zőknek és a plébánosoknak juttattak szerepet. Viszont a kül
földön nagy tekintélynek örvendő pápai vagy császári köz
jegyzők Magyarországon sohasem tudtak nagyobb jelentő
ségre vergődni, sőt a mohácsi vész után végleg megszűnt 
a működésük.1 Azt lehet tehát mondani, hogy a királyi kancel
lárián kívül — mely azonban a magánjogügyletek szempont
jából kevésbbé jön számításba — a hiteles helyek a legjelen
tősebb oklevéladó intézmények voltak hazánkban.

A hiteleshelyi működés-anyagi hasznot is hajtott az illető 
egyházi testületnek. így érthető, hogy a XIII. században ki
sebb konventek, sőt apácakolostorok okleveleivel is találko
zunk. A bevalló felek kényelme is azt kívánta, hogy minél 
több hiteles hely legyen az országban. Viszont a működés 
megbízhatóságának szempontja a hiteles helyek számának 
csökkentését kívánta, hogy így a visszaélések könnyebben el
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1 Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Bp., 1930. 124. és 223. 1. 
V. ö. Barta István: Középkori közjegyzőségeink történetéhez. (Emlék
könyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. 
Bp.,1938.) 33—34. 1.
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kerülhetők legyenek. Ezért az 1351. évi 3. törvénycikk a kisebb 
konventek hiteleshelyi működését visszaszorította.

A mohácsi vész és a török hódoltság idején igen sok 
hiteles helyünk végleg megsemmisült. Más részük — ha az 
egyházmegye egy kis darabja megmaradt — székhelyét el
hagyva új területen folytatta működését. A XVI—X V li. szá
zadban tehát megcsappant a hiteles helyek száma. Erdélyben 
a szekularizáció a katolikus hierarchiát megszüntette, és a 
gyulafehérvári káptalant, a kolozsmonostori konventet és egy- 
idöre a váradi káptalant, mint egyházi testületet feloszlatta. 
Ellenben mind a három hiteles helyet továbbra is megtartotta, 
mivel az állami életben szükség volt tevékenységükre. A kano
nokok és szerzetesek helyére világi férfiakat rendelt levéltár- 
őrnek (conservator) és levélkeresöknek (requisitorok) a 
hiteleshelyi teendők végzésére. Ilyen rendelkezés átmeneti 
időre és kivételképpen Magyarországon is előfordult a leleszi 
és jászói konventben, annak bizonyságául, hogy a hiteleshelyi 
intézmény már szinte nélkülözhetetlen állami szerv lett.

A török kiűzése után a püspökségekkel és kolostorokkal 
együtt a hiteles helyeket is jórészt visszaállították, sőt új 
püspökségek létesítésével új hiteles helyek is keletkeztek. Az 
1722—23. évi országgyűlés újra rendezte a hiteles helyek mű
ködését; egészen apróra előírta a kiküldetéseknél és magánál 
az oklevél kiállításánál követendő szabályokat. Az 1723. évi 
39—42. törvénycikk az utolsó nagy rendezést végezte el a 
hiteles helyek életében. Ezen az alapon működtek tovább egé
szen megszűnésükig, amikor tevékenységüket csaknem telje
sen a közjegyzöség vette át.

Még mielőtt a hiteles helyek hanyatlását vizsgálnók, 
meg kell jegyeznünk, hogy működésük nem volt kizárólagos. 
Mellettük más oklevéladók is működtek. Legkomolyabb ver
senytársaik a vármegyék voltak. Már a középkorban meg
indult az a folyamat, hogy a vármegyék kezdték mellőzni a 
hiteles helyeket és csekélyebb jelentőségű ügyekben fassiókat 
vettek föl, sőt statutiókat is elintéztek hiteles hely nélkül. Ez 
ugyan egyszerűsítette az eljárást és a költségeket is csökken
tette, ellenben minden törvényes alap nélkül történt. Talán 
azzal jellemezhetnök, hogy ez consuetudo praeter legem volt.

A török hódítás korában a zavaros társadalmi viszo
nyok és a hiteles helyek csekély száma miatt ez a gyakorlat 
méginkább folytatódott. De a hivatalos állásfoglalás a hiteles 
helyek tekintélyét védte. A szigorú magyar jogi felfogás 
következtében még mindig csak a kisebb jelentőségű ügyek
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ben fordultak a vármegyékhez; örökvallással, fontosabb 
birtokügyekkel inkább a hiteles helyhez mentek.2

A hiteles helyek hanyatlásának kezdetét — minden lát
szat ellenére is — a XVIII.  század első felére kell lennünk. 
Az 1722—23. évi törvénykezési reformok csökkentették a hite
les helyek részvételét a bíráskodásnál. Ezt figyelembe kell 
vennünk még akkor is, ha egyébként nem fogadjuk el Kolos- 
vári Sándor és Óvári Kelemen szigorú felfogását. Szerintük 
„az 1723. évi törvénykezési reformok a hiteles helyeknek 
a bírói eljárás terén gyakorolt befolyásukat, például az idézé
seknél, tanuvallatásoknál és végrehajtásoknál teljesen kizár
ták“.3 Nézetük túlzónak tekinthető, mert hiszen maga a hiteles
helyi működést rendező törvénycikk kimondja, hogy „a káp
talanokhoz bírói végrehajtások és egyéb teendők végzésére 
alkalmas személyeket vegyenek fel“. Továbbá „a hiteles helyek 
az összes és bármiféle végrehajtásokat eskü alatt teljesíteni, 
a tanuvallatásoknál minden egyesnek tanuzását szóról-szóra 
leírni. . .  tartozzanak“.4

Az 1723. évi törvények tehát nem beszélnek a hiteles 
helyek mellőzéséről, sőt kifejezetten bírói végrehajtások elvég
zésére kötelezik őket. Ellenben a törvények szelleme, és az 
országgyűlést megelőző rendszeres bizottságok tárgyalásai 
a bírói eljárások egyszerűsítését, a fölösleges kiküldések meg
szüntetését kívánják. „Költségkímélés és a szegények segí
tése“ céljából megengedi a törvény, hogy meghatalmazó- és 
ügyvédvalló leveleket a vármegye pecsétje alatt is ki lehessen 
állítani, és ezeket „mindenütt és bármely bíróságok és az or
szág törvényszékei előtt hiteleseknek kell tartani“.5 „A felek
nek gyorsabb és pontosabb igazságszolgáltatáshoz kell jut- 
niok.“ Fontos, hogy „a költségek ne szaporodjanak és az 
ügyek késedelmet ne szenvedjenek“.®

Bár tehát a törvény nem beszél a hiteles helyek mellözé-

2 A hiteles helyek történetére nézve 1. Eckhart Franz : Die glaub
würdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck, 1914. és Papp László: 
A hiteles helyek története és működése az újkorban. Bp., 1936.

* Corpus Statutorum. Szerk. Kolozsvári Sándor és óvári Kelemen. 
Bp., 1885—1904. II. k. 1. f. 126. 1.

1 . . .  statuitur, ut pro iudiciariis executionibus aliisque. . .  functio
nibus peragendis, ad capitula idoneae personae. . .  assumantur. Quae ad 
tenorem legum regni exmittantur. 1723:39. 1—2. és 7. §.

151723:37. te. V. ö. ezzel szemben 1563:53.
01723:38. te. A rendszeres bizottságok tárgyalásaira lásd Bénis 

György: A bírósági szervezet megújítása III. Károly korában. Bp., 1935. 
60. 1. és egyebütt.
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séröl, mégis a törvénynek előbb említett egyszerűsítő szelle
mét érvényesítették bíróságaink, mert feltűnő, hogy ettől az 
időtől kezdve rohamosan csökken az idézésről, tanuvallatás- 
ról szóló hiteleshelyi oklevelek száma, sőt hamarosan végleg 
kiszorulnak hiteles helyeink erről a területről. Így tehát a 
hiteles helyek munkakörüknek egyik jelentős, anyagilag is 
sokat hajtó, bár fáradságos ágától megfosztanak és ez is oka 
volt annak, hogy tevékenységük később egészen összezsugo
rodott. De ez utóbbi hatás csak a XIX. században mutatkozott.

Az 1728. évi törvénykezési reformok után is megmaradt 
számukra a fassio-felvétel, a különböző jogügyleteknél, vég- 
rendelkezéseknél való tevékenység, a külső hiteleshelyi mun
kából pedig a statutio, vagyis a birtokba-iktatásoknál hiteles 
bizonyságként való szereplésük, ami ekkor még igen jelentős 
ténykedést biztosít számukra. A török kiűzése után ugyanis 
a hiteles helyek munkája megnövekedett. Ezt igazolják a ha
talmas protocollum-kötetek is. Ez a hirtelen lendület részben 
abból is magyarázható, hogy a rendezettebb politikai és tár
sadalmi viszonyok következtében nyugodtabban működhettek, 
és a felek is könnyebben juthattak a hiteles helyhez. A társa
dalom vérkeringése megindult. A rengeteg birtokcsere, vétel, 
eladás, szerződés stb., mint fontosabb ügyek, mind a hiteles 
helyek elé kerültek fassio alakjában.

De még ennél a körülménynél is sokkal jobban meg
növelték munkájukat az úgynevezett neoacquistica birtok
perek. A töröktől visszafoglalt területeken a régi tulajdono
soknak igazolniok kellett birtokjogukat. Ehhez pedig elsősor
ban a hiteleshelyi levéltárak szolgáltatták az anyagot. Hogy 
mit jelentettek a neoacquistica és egyéb perek, élénken bizo
nyítják a protocollumok. Nincs még egy korszak, amelyben 
annyi ügyvédvalló és meghatalmazó levelet (litterae proeura- 
toriae és plenipotentiales) állítottak volna ki, mint a török ki
űzése után következő évtizedekben. Szerfölött nagy számban 
találunk birtokügyekben tiltakozásokat és eltiltásokat is. 
Ezenfelül a sok birtokba-iktatás, mind-mind jelentékenyen 
növelte a hiteles helyek munkáját.7

1 Ennek bizonyítására nemcsak a különböző hiteleshelyi protocollu- 
mokat használhatjuk fel. Esterházy Pál hg. — aki éppen ezidétt volt 
nádor (1681—1713) — protokollumai is erről győznek meg. 1686, tehát 
Buda visszafoglalása után hirtelen megnő a birtokperek, meghatalmazó 
levelek, adományok száma. Országos Ltár. Nádori levéltár Lad. 47. 
Prot. 1—6.
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A hiteles helyek tehát egyelőre nem érezték a bírói el
járásból való kiesésüket, mert már előbb újabb lendületet vett 
működésük. A török kiűzése után visszaállítják a megszűnt 
hiteles helyek jó részét. Több új hiteles hely is alakult. Már 
a XVIII. században megkapta a hiteleshelyi jogot a zenggi 
káptalan (capitulum Segniense).8 De a XVIII—XIX. század
ban több új püspökség is keletkezett. Mármost az új káptala
nok is iparkodtak megszerezni a hiteleshelyi kiváltságot. 
Néhánynak sikerült is, különösen olyan esetben, ha közelük
ben kevés volt a hiteles hely. így miután a túróéi kon vent 
helyreállításáért több mint két századon át hiába küzdöttek 
az országgyűlések, 1802-ben helyette a besztercebányai káp
talant emelték hiteles hellyé.9 Egészen új hiteles helynek kell 
minősíteni a székesfehérvári káptalant, mert nem a régi fehér
vári káptalan utódjogán állították vissza, hanem teljesen új 
jogot kapott, mivel szükség volt működésére az országlakók 
érdekében.10 A legfiatalabb hiteles hely a szatmári" káptalan. 
Ennek az 1836. évi 23. törvénycikk adott jogot mindennemű 
hiteleshelyi működésre. 1838-ban megkapta a pecsétjét is, mely 
— a reformkor hangulatának megfelelően — az egyedüli ma
gyar köriratú hiteleshelyi pecsét.

Azt látjuk tehát, hogy a hiteles helyek a bírói végrehaj
tásokból való kiesésüket egyelőre nem érezték meg, de ezáltal 
mégis olyan jelentős területről szorultak ki, hogy ez később 
a hiteleshelyi hatáskör összezsugorodására vezetett.

A hiteles helyek ellen a második nagy támadást — vagy 
inkább támadási kísérletet II. József intézte. Ez egyenesen 
a hiteleshelyi intézmény eltörlését célozta, sőt egy időre ke
resztül is vitte. На II. József erőszakos rendeletéivel szemben 
nem tanúsított volna akkora ellenállást a nemzet, talán már 
ekkor végleg megszűnt volna a hiteleshelyi intézmény. A ki
rály ugyanis nem akart kevesebbet, mint a hiteleshelyi levél
tárakat egy országos levéltárban egyesíteni, a hiteles helyeket 
pedig új szervekkel pótolni. 1787-ben Budán telekkönyvi köz
ponti hivatalt létesített, és hogy ennek működését megköny-

8Jerney János: A magyarországi káptalanok és konventek, mint 
hielmes és hiteles helyek története (Magyar Tört. Tár II.) 70. 1. V. ö. 
1647:57.

9 1802:15. te. 1780 óta a besztercebányai káptalan adta ki az okleveleket 
a konvent nevében. A túróéi konvent helyreállításáért folytatott küzde
lemre 1. Magyar Országgyűlési Emlékek I—XII. к., IX. 252. 271., 278., 
301., X. 58. 1. és 1569:48., 1588:44., 1597:40., 1599:35., 1609:50., 1613:32.

10 1827:26.
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nyítse, elrendelte az összes hiteleshelyi levéltárak Budára 
hozatalát. Terve ellen azonban a hiteles helyek és a várme
gyék sorra tiltakoztak — bár hiába.11 A felzúdulás érthető, 
hiszen a birtokigazolásokhoz a káptalanok és konventek 
levéltárai szolgáltatták a legfontosabb jogbiztosítékokat. 
A nemes családok legféltettebb oklevelei voltak itt letéve. Kü
lön nagy jelentőséget biztosított e levéltáraknak, hogy orszá
gos érdekű iratokat is őriztek itt.12

Terve megvitatására bizottságot küldött ki a király, és 
jellemző, hogy ez a bizottság is a hiteleshelyi szervezet fenn
tartását kívánta. Hangoztatta, hogy az új szervek nem élvez
nék azt a közbizalmat, mint a hiteles helyek. (Mintha csak az 
osztrák császári közjegyzöség eltörlését javasoló 1861. évi 
országbírói értekezletet hallanék!) De a hiteles helyekre szük
ség van. a statutiók jogi rendszere miatt is. Ezt kívánja 
továbbá az országlakók kényelme is, mert ha a hiteles helyek 
megszűnnek, a felek meg lennének fosztva a fassio-tevés lehe
tőségétől. Ha a király sokallja a levéltárak számát, vonjanak 
össze többet, bár ez ellenkezik a securitas és a commoditas 
fogalmával. A securitas azt kívánja, hogy a levéltárak a régi 
helyükön maradjanak, mert tagjaik így nagyrészt mindenkit 
ismernek és kevesebb csalás fordulhat elő. A commoditas 
elérésére a király tervével szemben egy másik életrevaló ötle
tet vetett fel a bizottság. A hiteles helyek készítsenek elenchu- 
sokat a budai levéltár számára, hogy a felek innen kikeres
hessék, melyik hiteles helyhez kell fordulniok irataikért. így 
sok költséget megtakarítanak, viszont a levéltárak is meg
maradhatnak a hiteles helyek kezén. Azt a bizottság javaslata 
is elismeri, hogy a levéltárak nincsenek úgy rendezve, ahogy 
ez a securitas szempontjából kívánatos volna. Azt ajánlja a 
királynak, hogy ilyen fontos dologban az országgyűlésen 
intézkedjenek.13 * 1 »

11 Hóman—Szekfű : Magyar történet II. kiad. V. 50. 1. V. ö. Szá
zadok 1891. 819. 1. és A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. Bp 
1902—1916. VII. k. 281. 1.

11 így pl. Mária Terézia idejében az országhatárok pontos meg
állapítása érdekében a zalavári, leleszi, jászói stb. levéltárakban is foly
nak kutatások. Zalavári hitelesh. prot. H. föl. 81. — A pozsonyi káp
talanban „diplomata et alia similia privilégia regni“ voltak, melyet Wes
selényi Ferenc nádor tett le oda. Levéltári Közi. 1926. 23. 1. V. ö. Pan- 
nonh. rendtört. V. 707—708. 1.

1S Kumorovitz Bernât Lajos: A leleszi konvent orsz. levéltárának 
tört. Levéltári Közlemények. 1932. 235—37. 1.
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A király azonban nem tágított, sürgette a rendezést. Már 
1786-ban eltörölte a szerzetesrendeket és a konventi levéltára
kat a volt budai ferences kolostorba rendelte, 1789-ben pedig 
az összes hiteleshelyi, tehát káptalani levéltárak egyesítését is 
megparancsolta. Ezzel a rendelkezésével nagyon meggyorsí
totta a levéltárrendezést, mert a kiszabott időre legalább az 
elenchusoknak és az indexeknek készen kellett lenniök. Ter
mészetesen az egyes káptalanok a legkülönfélébb kifogásokkal 
iparkodtak elodázni a hiteleshelyi levéltár elszállítását. Egyes 
helyeken maga a vármegye ц.ет engedte, másutt magának a 
káptalannak sikerült ügyesen kibújni a parancs teljesítése 
alól.14 i ; i

A nagy munka még II. József halála után is folytatódott, 
és például az esztergomi káptalan még 1798-ban is írnokokat 
fogadott, mivel a régiség és egyéb okok miatt rengeteg okmányt 
kellett másolni.15 A leleszi konventet pedig 1802-ben is kötelez 
ték az oklevelek további másolására. A konventben a csaknem 
száz évig tartó levéltárrendezés csak 1839-ben fejeződött be.14 15 1®

Mikor II. József látta, hogy jóindulatú intézkedései cső
döt mondottak, magyar tanácsosai ajánlatára visszaállította 
a régi rendet. Gróf Pálffy Károly kancellár már 1789-ben java
solta a császárnak a sérelmek megszüntetését, többex közt 
a régi törvénykezési és hiteleshelyi szervezet helyreállítását.17 
így a központi levéltár gondolata is sírbaszállt. 1790-ben az 
eltörölt konventek levéltárai a szomszédos káptalanokhoz ke
rültek és csak a szerzetesrendek visszaállításakor jutottak 
ismét eredeti helyükre.18

II. József támadása a hiteles helyek ellen tehát tulajdon- 
kép csak javukra szolgált, mert egyrészt az ország egy ember
ként állott a veszélyeztetett hiteles helyek mellé, másrészt a 
többé-kevésbbé rendezetlen és elhanyagolt levéltárak rendezé
sét királyi paranccsal előmozdította.

A francia forradalomnak Magyarországon is mutatkozó 
hatása, valamint a Martinovics-féle összeesküvés azt eredmé
nyezte, hogy a király és a rendek egymásra találtak a régi 
rend védelmében. Minden újítástól mereven elzárkóztak. így

14Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története 
1935-ig. Kalocsa, 1935. 97. 1. Pannonh. rendtört. V. 708. 1. VII. k. 281. 1.

15 Esztergomi kápt. magánltára. Consist, prot. 1798. jan. 5. Az egész 
rendezést jól meg lehet figyelni a kápt. ülések jegyzőkönyvei alapján.

16Ltári Közi. 1932. 252. 1. V. ö. 1802:16. te.
1T Hóman—Szekfű V. k. 51. 1.
18 Ltári Közi. 1932. 244. 1.
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a lassan elavult hiteleshelyi intézményhez is hűséges kitartás
sal ragaszkodtak. A rendek beérték a hiteles helyekre vonat
kozó XVIII.  századi törvényekkel. Újat ezen a téren sem hoz
tak. 1832-ben a helytartótanács egyházi bizottsága hangoztatta, 
hogy a zalavári konvent hiteleshelyi működésére Somogy és 
Zala vármegyének föltétlenül szüksége van, különben az orszá
gos törvények is kötelességévé teszik.18 19 Ez a szellem hozta 
létre még a reformkorban is a legfiatalabb hiteles helyet, a 
szatmári káptalant. Maga a káptalan már 1804-ben megalakult, 
de a hiteleshelyi jogot csak az 1836. évi 23. törvénycikk adta 
meg. Erre a káptalan elkészíttette pecsétjét és bemutatta a ki
rálynak, aki azt hitelesnek jelentette ki és megengedte, hogy 
a kívánt magyarnyelvű körirat lehessen rajta.20

A hiteles helyi pecsétet engedélyező királyi oklevelet az 1839 febr. 
18-án tartott vármegyei közgyűlésen felolvasták és a következő határo
zattal kísérték. A káptalan követe h á lá já t  fe j e z te  k i  a m e g y é n e k ,  h o g y  a 
h i te l e s h e l y i  jo g é r t  a z  o r s z á g g y ű lé s e n  a n n y ir a  b u z g ó lk o d o it . Bemutatá a 
pecsétről szóló oklevelet, jelentvén, hogy a káptalan kész bármiféle 
bevallás elfogadására és kiadására. A vármegyei rendek „becsülék a 
káptalannak tiszta hazaíiúságból eredt azon nemzeti buzgólkodását, 
mely szerint az egész hazában, minden hitelességgel biró káptalanok és 
konventek között első kívánna lenni, mely . . .  pecsétjét. . .  magyar kör
írással kinyerni siete.“ Elhatározták, hogy a magyar királyi helytartó- 
tanácsot felkérik a káptalani pecsétnek országszerte való kihirdetésére, 
a szomszéd megyék pedig tudósíttassanak, hogy a káptalan bevallásokat 
elfogad és kiadhat. A káptalan kérettessék meg mindazon la js tr o m o k n a k ,  
melyek a nemzetségeknek ezen megyében fekvő jószágokat illetik, a 
tö b b i  h i te le s  h e ly r ő l  v a ló  m e g s z e r z é s é r e , hogy így a szegényebb sorsú 
ember is nemzetsége leveleinek hol léte tudományához juthassék anél
kül, hogy több és egymástól távollevő káptalant és konventeket bejárni 
kényteleníttessék.21

A rendek tehát még a XIX. században is annyira ragasz
kodtak a hiteleshelyekhez, hogy — amint láttuk — még új 
hiteles helyek szervezéséért is küzdöttek a vármegyék az 
országgyűlésen. Pedig a mélyebben látók kezdték észrevenni, 
hogy a hiteles helyek nem elégítik ki a haladó idő követelmé-

18 Századok 1891. 821. 1. V. ö. 1802:18. te.
20 Capitulum Satmariense. . .  praesentaverit Nobis sigilli sui Ecli- 

pon divum protoregem Stephanum. . .  complectentis et inseriptionem ad 
peripheriam hungaricam praeseferentis . . .  Nos itaque . . .  pro authcntico 
declaravimus, atque concessimus ut idem sigillum iám authenticum ad 
peripheriam desiderata épigraphe hungarica: Szathmári káptalan hiteles 
pecsétje 1838. — insignire valeat. Közölve A szatmári püspöki egyház
megye emlékkönyve (1804—1904) Szatmár, 1904. 83. 1. Képét közli 
Jerney i. m. 50. sz. 1836. •évszámmal.

21 A szatmári egyházm. emlékkönyve. 83—84. 1.
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nyeil. Már Kollonics is abban látta a nemesi birtok hitelnehéz
ségeinek okát, hogy nincs fides publica, mert a birtokok és 
terheik nincsenek összeírva, a káptalanoknál tett bevallások 
esetlegesek és ha egyik káptalan kiadja egy birtokról, hogy 
nincs adóssága, a másik káptalannál nyakig el lehet adósodva.22

Másrészt költséges és bonyodalmas volt a hiteleshelvi 
szervezet a felek számára, mert ha régi okleveleket akart valaki 
megszerezni, sokszor egymástól távolesö hiteles helyeket kel
lett fölkeresnie.

De a hiteles helyek hanyatlásának mélyebb okai is voltak. 
A hatalmas lendületnek indult iskoláztatás egyre szélesebb 
rétegekkel közölte az írásbeliséget.23 Ilyen körülmények között 
az emberek egymásközti magánjogügyleteiknél könnyebben 
mellőzhették a hiteles helyeket. Csekélyebb jelentőségű ügyek
ben megelégedtek az egyszerű írásba-foglalással, amit a felek 
maguk is elvégezhettek,24

Az írásbeliség szélesebb körű terjedésével vált szokássá, 
hogy a felek otthon előre megfogalmazták a bevallást, vagy a 
tiltakozást és írásban, rendesen honi nyelven adták be a hiteles 
helynek. Ez ritka kivételként már a XVI. században is előfor
dult,25 de a XVII. század közepétől egyre gyakoribbá vált, 
hogy a teljesen kész, honi nyelvű oklevelet a hiteles hely szó- 
rul-szóra bevette a saját oklevelébe, tehát tulajdonkép csak 
transsumált, hitelesített.26 A XIX. században a hiteleshelyi 
munka már csak ebből állott.27 Ha tehát a fél már kész oklevél
lel tudott menni a hiteles hely elé, könnyen adódott az alkalom, 
hogy kevésbbé fontos ügyben nem is vitte meghitelesíteni az 
írást. Ellenben fontosabb ügyekben még mindig kötve volt a 
hiteles oklevélhez, mert Werböczi szigorú felfogása szerint

22 Hóman—Szekfű IV. k. 247. 1.
23 Jellemző, hogy a felvilágosodott állam is intézményesen kezd 

törődni az iskolaüggyel.
24 Istványi Géza: A magyarnyelvű írásbeliség kialakulása. Bp. 

1934. 21. 1. és másutt.
25 Istványi i. m. 40. 1. említ egyet 1561-ből.
26 Pl. 1621-ből Károlyi Mihály fassiója. Esztergomi kápt.. hiteles

helyi prot. lib. XII. föl. 410—414., 1674-ből egy örökvallás a garamszent- 
benedeki konv. hitelesh. prot. R. föl. 9. stb.

27 „ . . .  ellentmondást nyújtott be nekünk meghitelesítés végett.“ 
Esztergomi kápt. prot. lib. 50. föl. 224., föl. 228., lib. 49. föl. 22., 27. 
és másutt. Még a kápt. saját nótáriusa is így járt el. U. o. lib. 49. föl. 
11—19. és 50. föl. 343. Stb. V. ö. Zalavári prot. QQ. és garamszentbene- 
deki prot. 00 .

R egnum . 35
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örökjogot csak hiteles pecséttel lehetett biztosítani.28 Erre jel
lemző, hogy a bevalló fél írásban benyújtott fassiójában még 
1840-ben is ezt olvassuk: „Kötelezem magamat ezen most el
adott földet minél előbb egy Nemes káptalan előtt be is val
lani.“29 Továbbá kénytelenek voltak a hiteles helyeket igénybe 
venni a statutiók alkalmával. Csakhogy a XIX. században igen 
kevés a birtokadomány, úgyhogy a hiteleshelyi munkának ez 
az ága is eléggé megcsappant.30

Tetézte a hanyatlást az is, hogy bár az élet új követel
ményekkel lépett föl, az új viszonyok közt nem. tágították ki a 
hiteles helyek hatáskörét. Ezzel egyenesen sorvadásra ítélték 
•őket. Sőt az új törvények éppen az ö rovásukra más szervek
nek biztosítottak bővebb hatáskört. Az 1840. évi 14. törvény
cikk szerint „a szabad királyi városok a végintézetek (végren
deletek) hitelesítése tekintetében fennálló szokásaik gyakor
latában tovább is meghagyatnak.“ A városok eddig is mellőzték 
a hiteles helyeket, most ezt a jogukat a törvény is helyben
hagyta. A szabad királyi városok tanácsának közhitelességi! 
jellegét még teljesebbé tette a 23. törvénycikk, mely szerint 
a városi pecsét városi és polgári telkekre örökjogot is biz
tosíthat.

Az idegen mintára behozott váltótörvény meg teljesen 
mellőzi a hiteles helyeket. De ez érthető is, hiszen az egész 
intézmény külföldi eredetű és ebben a korban már senki sem 
gondolt arra, hogy a törvényt áthangolják és a régi hiteles
helyi szervezetet beleillesszék. A váltókkal kapcsolatos teendő
ket külön váltójegyzökre ruházzák. A váltók óvását „oly helye
ken, hol váltótörvényszék vagyon, az e végett kinevezett váltó- 
jegyzők által, egyéb szabad királyi városokban és oly mező
városokban, melyeknek első bírósági hatósággal felruházott 
rendes tanácsuk vagyon, nemesek és nem nemesek ellen 
különbség nélkül, a tanácsbeli jegyző által, más helyeken pedig 
megyékben bárki ellen is az egyik megyei szolgabíró által kell

28 Tripart. 11:13. 4. §.
29 Zalavári konv. hitelesh. prot. RR. föl. 37. — 1839-ben: „köte

lezvén magukat ezen örökös felvallásnak és cserének a méltóságos Esz
tergomi Fökáptalannál minél előbb hitelesítőleg megtételére“. Eszterg. 
kápt. prot. lib. 49. föl. 181—193. — 1837-ben „Mely eladásomat plenipo- 
tentiariusom azonnal... esztergomi Káptalan, vagy akármely más hiteles 
személy vagy Hely előtt solemnizálni fogja“. U. o. lib. 49. föl. 30—35.

50 Ld. 1841-ből : Eszterg. kápt. prot. lib. 49. föl. 353.
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megtenni.“31 A váltótörvény tehát a városokban nemes 
ember ellen sem a hiteles helyet veszi igénybe. Ugyancsak 
megengedi a törvény, hogy váltó ügyekben az ügyvédvallások 
és meghatalmazások a szokott módokon kívül magánpecsét alatt 
is történhetnek.32 A váltókkal kapcsolatban a végrehajtást a fél 
a váltótörvényszéktöl kéri, és az a végrehajtás elintézésére egy 
váltótörvényszéki tagot küld ki.33

Érdemileg tekintve a hiteleshelyi intézmény már 1848-ban 
megszűntnek tekinthető. Ez az intézmény annyira összeforrt 
a régi rendi Magyarországgal, hogy ennek halálával a hiteles 
helyeknek is el kellett múlniok és helyet adni olyan szervezet
nek, mely a liberális és demokrata államba beleillett. Az 1843 as 
átalakulás eltörölte az ösiséget, így tehát megszűnt az ezzel 
együttjáró régi öröklési rend, megszűnt a királyi fiskus örök
lése is. A régi magyar magánjog alapszabályai sem állanak 
már fenn. Nincs többé adományozási rendszer, ezzel együtt 
megszűnt a statutiók, birtokbaiktatások régi jogi rendszere 
is.3i így a hiteles helyek végleg elestek a külső működés min
den ágától. Bírói kiküldetéseknél, tanúvallomásoknál már 
régebben nem szerepeltek a hiteles helyek. Egyedül a statutio 
maradt meg a külső munkából. De ez is egyre jelentéktelenebbé 
vált, mivel kevés volt a birtokadomány, illetőleg jogátruházás 
és végül a 48-as időkben ez is megszűnt.

Ha az 1848-as törvények életben maradtak volna és az idő 
ennek szellemében engedte volna újjáalakítani az egész jog
életet, a hiteles helyek intézménye is már-már helyet engedett 
volna a francia közjegyzöségnek.35 Negyvennyolc vívmányai 
azonban nem mehettek át az életbe. Jött az elnyomatás, amely 
az új alkotmányt megsemmisítette, de nem is a régit ültette 
vissza helyébe, hanem idegen szelleműt. A Bach-rendszer 
a hiteles helyeket is iparkodott kiforgatni régi formájukból. 
Egy 1849 nov. 3-iki császári igazságügyminiszteri rendelet az 81 * * 84

81 1840:15. 127. §. A váltótörvényszéken az óvások felvételére több 
váltójegyzót kell tartani. 1840:15. II. rész 5, 7. §. V. ö. Érdújhelyi Meny
hért: A közjegyzóség és hiteles helyek története Magyarországon. Bp. 
1899. 261. 1.

” 1840:15. II. rész 217. és 227. §.
88 1840:15. II. rész 148. és 151. §. Megjegyzendő, hogy a hiteles helyek 

már egyéb végrehajtásokból is kiszorultak.
84 Ráth György: Az országbírói értekezlet .4 törvénykezés tárgyá

ban. Pest, 1861. I—II. 49. 1 .
“ Farkas Róbert: A jászói konvent hiteleshelyi működése (A já

szóvári premontrei kanonokrend jubileumi névtára. Bp. 1902.) 255. 1.
35*
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országos hitelű helyek hatóságát és a fassiók felvételét a me
gyei törvényszékekre ruházta. Ennek következtében több hite
les hely megszüntette működését. így  Chernél Ignác zalaeger
szegi császári királyi megyei törvényszéki elnök értesítette 
a zalavári konventet, hogy „közhitelű foglalatosságait 1850. 
szeptember másodikával végkép szüntesse meg, az eddig vezet- 
teket rendesen fejezze be, és a meglévő iratokra kellő gond
dal vigyázzon.“ A konvent eleget tett a rendelkezésnek és 1850 
szept. 2-án megszüntette működését.36

Egy 1851 május 4-én kelt helytartótanácsi végzés — hivatkozva 
az igazságügyminisztérium ugyanez évi ápr. 15-én kiadott rendeletére 
— a hiteleshelyi oklevelek kiadásáról intézkedik. Eddig a hiteleshelyek 
a náluk őrzött iratokról csak mandátum requisitorium alapján voltak 
kötelesek kiadni a hiteles másolatot. Ebből most zavarok támadtak, mert 
az ilyen mandatum-adó hatóságok részben szüneteltek. A rendelet szerint 
a lelek most az új császári királyi megyei törvényszéknél nyújtsák be 
kérelmüket; a megye erre kiadja a levélkereső parancsot, a továbbiakra 
nézve a hiteles helyek épúgy kötelesek eljárni, mint eddig. 1851 októ
ber 24-én kelt helytartósági nyilt parancs szerint a hiteles helyek régi 
joga, hogy az oklevél kiállításáért járó díjat maguknak szedik be, 
továbbra is érvényben marad. Ellenben az állam is igényt tart bizonyos 
bevételre. A felek tehát az oklevél kiállításához kötelesek állami bélyeges 
papirt hozni magukkal és igy ivenként 15 krajcár illetéket leróni.37

A hiteleshelyi intézményt tehát nemzeti köntöséből kivet- 
kőztetve, iparkodtak beilleszteni a Bach-rendszer bürokratikus 
gépezetébe. Működésüket lassan tarthatatlanná tették és hama
rosan át kellett adni helyüket az osztrák császári közjegyző- 
ségnek. 1855-ben megszervezték az osztrák császári közjegyzö- 
séget és ezt az 1858 febr. 7-iki pátenssel Magyarországon és 
a tőle elszakított részekben is bevezették. E szerint „a jegyzők 
az állam által rendeltetnek ki és hitelesíttetnek meg a végett, 
hogy a felek kívánatára a jogi ügyletekről közokiratokat ve
gyenek föl s azokról kiadványokat szolgáltassanak ki; a rájuk 
bízott okiratokat megőrizzék s a törvény által meghatározott 
esetekben tényekről tanúságokat adjanak ki. A jegyzőknek 
meg van engedve, hogy a felek kívánatára magánokiratokat is 
szerkeszthessenek“.88

38 Zalavári konv. hitelesh. prot. YY. föl. 226—27. V. ö. Pannonh. 
rendtört. VII. 282. 1. — Az esztergomi kápt. 1854—63. között szünetel. 
Prot. lib. 50., a garamszentbenedeki konv. 1852-ben megszünteti műkö
dését. Prot. 00. föl. 523.

37 Az 1850 aug. 2. csász. rendelet értelmében, mely általában az 
oklevelek és eljárások diját szabta meg. A rendeletek ilyen özönével az 
egész hiteleshelyi intézményt újjászervezhették volna! Érdújhelyi i. m. 
263—64. 1.

38 Érdújhelyi i. m. 265—66. 1.
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Mint látjuk, az osztrák mintájú császári királyi közjegy
zők a hiteles helyek régi hatáskörét teljesen kisajátították, 
úgyhogy a káptalanok és konventek közhitelű működése ezál
tal teljesen fölöslegessé vált. Egyetlen tevékenységük maradt 
meg: a levéltárak őrzése, mert az iratokat nem vették el tőlük. 
Mivel az új közjegyzői intézményt erőszakos úton, nyilt pa
ranccsal léptették életbe, a nemzet ellenszenvvel fogadta és így 
a közvélemény nem győződhetett meg annak hasznos, vagy 
haszontalan voltáról.39 Ezenkívül még egy másik hibát is elkö
vettek. A bevezető pátens szerint ugyanis a Magyar-, llorvát- 
és Szlavónországban, a szerb Vajdaságban, a temesi Bánság
ban és Erdélyben működő közjegyzők a községi jegyzőktől 
való megkülönböztetés céljából „császári királyi közjegyző“ 
címet viselnek, pecsétjüknek pedig az osztrák birodalmi sast 
kell tartalmaznia.

így tehát a közjegyzöség, arcán a törvénytelen származás 
súlyos bélyegével jött be hazánkba, olyan korban, amikor a 
nemzet teljes erejéből ellenállt az idegen törekvéseknek. Ért
hető hát, ha még a hasznos újításoktól is idegenkedett. Ebhez 
járult még az a körülmény is, hogy az ügyvédek vetélytársa
kat láttak a közjegyzőkben. Attól féltek, hogy a közjegyzők 
működése az ügyvédi tevékenység megszorítására fog vezetni, 
ezért szították a hangulatot a közjegyzöség ellen.40

A Bach-korszak után a jelszó volt: visszaállítani a nem
zeti intézményeket és elpusztítani az osztrák uralom minden 
emlékét. Az 1860 okt. 20-án legfelsőbb rendelettel egybehívott 
országbírói értekezlet ilyen hangulatban ült össze. A nemzeti 
közvélemény erkölcsi nyomása alatt mindjárt alapelvként ki
mondta, hogy az egyetlen lehető törvényes megoldás „a tör
vénykezésnek magyar lábra állítása.“41

Majd a Prónay Albert elnöklete alatt ülésező egyik al
bizottság kidolgozta a hiteles helyekre vonatkozó javaslatát. 
Ezt az értekezlet az 1861 febr. 15-iki ülésén közfelkiáltással 
elfogadta. A javaslat a következőket tartalmazza: „A hiteles 
helyek iránt a hazai törvények intézkedvén, és ezek. . .  által 
lévén a magyar törvények értelmében a közjegyzők fennmaradó 
teendői végzendők, a közjegyzői hivatal ezennel megszüntetik. 
A közjegyzőknél letett okiratok és hivatalos eljárásaikról 
készült irataik jegyzőkönyveikkel együtt az újonnan felállí- *•

*• V. ö. Országgyűlési Naplók 1874 ápr. 20. ülés.
40 Érdújhelyi i. m. 271. 1.
41Rátli: Az országbírói értekezlet. I. 18—14. 1.
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tandó azon első biróságú törvényszéknek lesznek sorjegyzék 
mellett átadandók, melyeknek területén működtek.“42 *

A közhangulatra igen jellemző a javaslat indokolása. 
E szerint nem is a közjegyzöség eltörlése miatt állítják vissza 
a hiteles helyeket, hanem éppen fordítva, mivel a hiteles helye
ket visszaállították, nincs szükség a közjegyzőkre. „Szem előtt 
tartva a nagyméltóságú tanácskozmány összes ülésében már 
megállapított elvet, mely szerint a magyar törvények — ameny- 
nyiben ez a magánjogi viszonyok megzavarása nélkül lehet
séges —, visszaállítandók; ezen albizottmány a közjegyzői 
intézményt megszüntetni javallja, következő okoknál fogva:

I. Ez az intézmény a visszaállítandó magyar törvényekkel ellenkezés
ben van, miután a magyar törvény szerint azon cselekmények, melyekre 
az osztrák törvények a közjegyzőket feljogosítják, határozottan megne
vezett hatóságokra, hivatalokra és testületekre vannak ruházva, ezeknek 
régi hatáskörét és jogait országgyűlésen kívül elvonni nem tanácsolható, 
s mivel az alkotmányos nyilvánosság a közjegyzők hitelességét külön
ben is sokkal megnyugtatóbban pótolja.

II. A hiteles helyek visszaállításával a közjegyzők teendőinek 
nagyrésze megszűnik.

III. A közjegyzöség megszüntetése által a magán érdekek legke- 
vésbbé sem sértetnek, sőt ez intézménynek megszüntetése költséges volta 
miatt is javasoltatik.

IV. A magyar nemzet végrendeleteit, szerződéseit, és egyéb ere
deti okmányait vérévé vált féltékenységgel szokta őrizni, s  tö b b  b iz to s s á g o t  
h e ly e z  a  m a g y a r  tö r v é n y  á lta l k i je lö l t  h i te le s  h e ly e k  é s  s z e m é ly e k b e n ,  m in t  
a  fé l ig  h iv a ta lo s ,  f é l ig  m a g á n s z e m é ly e k e t  k é p v is e lő  k ö z je g y z ő k b e n .
. V. A váltóügyekre szükséges váltójegyzők a magyar törvények 

értelmében különben is megmaradnak.48
Az elnöklő gróf Apponyi György országbíró kérdésére 

az egységes közfelkiáltás elsöpörte az osztrák mintára beho
zott közjegyzöséget. Ebben a forró hangulatban a higgadt tár
gyalás hangját elsőnek Melczer István hétszemélynök ütötte 
meg: „factum, hogy a császári közjegyzők léteztek, szükséges 
tehát az azoknál lévő iratokról gondoskodni.“ Mire az albizott
ság elnöke „pirulva vallotta be“, hogy erre ők is gondoltak, 
de csak akkor, midőn a munkálat már be volt fejezve. Ezután 
hosszabb vita keletkezett a közjegyzői ‘levéltárakról. Egyesek 
szerint a vármegyei, mások szerint a fötörvényszéki levéltárba 
kell beadni a közjegyzői iratokat. A harmadik felfogás szerint 
azon hatósági levéltárba, amely a megyei törvényszékek ügy
körét átveszi. Ez utóbbi vélemény győzött. Csupán egy fel
szólaló akadt, Zsoldos Ignác, aki a hiteles helyeket is szóba-

42 U. о. I. 293— 94. 1.
48 U. о. I. 199—200. 1.
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hozta: „Legtermészetesebb volna a közjegyzői iratokat a vár
megyei levéltárakba betétetni, magától értetődvén, miszerint ha 
valaki valamelyik káptalan vagy más efféle hiteles helyre 
akarná az iratok áttételét eszközölni, hogy azt annak útján 
és módján jövőre is eszközölhesse.“44

Az ország közhangulatát és a fordulatot látva, egyes köz
jegyzők be sem várták az országbírói értekezlet határozatának 
életbelépését, hanem a megyei törvényhatóságok visszaállítá
sával legnagyobb részt azonnal megszüntették működésűket.45 
Erdélyben és Fiúméban azonban továbbra is működtek, de ez 
a hiteles helyekre semmi hatással sem volt.46

Az abszolutizmussal szemben kifejtett ellenállás és a 
nemzeti közhangulat tehát visszahozta a hiteles helyeket. Ezt 
jóváhagyta az 1868. évi törvényhozás is. „A hiteles helyek a 
hiteles okiratok kiállíthatása tekintetében a fennálló törvények 
és törvényes gyakorlat mellett tovább is fennhagyatnak.“ 
A modern idők követelményének megfelelő újítást egyedül ez 
az országgyűlés hajtott végre a hiteles helyek munkájában, 
amikor az eljárást hosszadalmassá tevő mandátum requisi- 
toriumot eltörölte: „A hiteles helyek tartoznak megkereső 
parancs nélkül, akár az egyes felek kérelmére, akár a bírósá
gok megkeresésére, a gondviselésök alatt lévő okiratokról a 
hiteles kiadványt annyiszor, amennyiszer alkalmazandó 500 
forint pénzbírság terhe alatt kiszolgáltatni.“47

A törvény igen helyesen csak „okiratok kiállításáról“ 
beszél a „törvényes gyakorlat“ keretében, mert a valóságban 
mást úgysem csináltak már a hiteles helyek. Sőt hogy a hiteles 
helyek visszaállítása már ekkor is fölösleges volt, és a felek 
mennyire nem vették igénybe működésüket, azt mutatja a hite
les helyeknél kiállított oklevelek csekély száma is. Míg a 
XVIII. században egy-két év alatt vaskos protocollum-köte- 
teket töltenek meg a kiadott oklevelek, addig például az eszter
gomi káptalannál 1837—46-ig, tíz év hiteleshelyi működésének 
eredménye egy kötet (818 lap). 1848-ban 18, 1849-ben mindössze 
5 oklevelet találunk, az is jórészt saját kanonokjainak a vég

44 U. о. II. 48—51. 1.
45 Érdújhelyi i. m. 272. 1.
46 У. ö. 1874:35. te. 1. jegyzetét a Márkus-féle kiadásban és a 213. §-t.
"1868:54. te. 557—58. §. Erdélyben már jóval korábban megenged

ték a törvények, hogy sürgős ügyekben, pl. a vámszabályokról, dézs- 
mások, adószedők lajstromairól „absque ullis litteris requisitoriis toties 
quoties kívánják, indifferenter párt adni tartoznak“ a hiteles helyek 
Approbatae constitutiones II. X:4. és III. 11:9.
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rendelete. 1850—54. között pedig csak 10 oklevelet adott ki a 
káptalan, tehát átlag évente kettőt. De nem különb a helyzet 
másutt sem. A zalavári konvent működésének újrakezdésétől 
a végéig, 1861—67-ig, hét év alatt 22 oklevelet adott ki, ami 
aránylag szép forgalom, mert ezeket mind idegen felek ügyé
ben adta. A szerzetesek ugyanis nem végrendelkezhetnek, 
úgy mint az esztergomi kanonokok.48

A törvény szavain és az előbbi statisztikán kívül igen 
jellemző még az is, hogy míg a XVIII. században még külön 
törvénycikkeket szenteltek a hiteles helyeknek, addig a XIX. 
században a szatmári káptalannak hiteleshelyi jogot adó tör
vénycikket kivéve, a többi rendelkezés mind csak úgy melles
leg említi őket. így például a legutóbbi, a polgári perrendtar
tásról, vagy később a királyi közjegyzöségröl szóló törvény 
egy-egy paragrafusban elintézi a hiteles helyeket.49 Sőt, az 
országgyűlési tárgyalásokon a polgári perrendtartásról »zóló 
törvényjavaslatot az idő rövidsége miatt csak általánosságban 
tárgyalták, a közjegyzöségi javaslat tárgyalásakor pedig 
1874-ben, a hiteles helyekről szóló szakaszt minden megjegyzés 
nélkül fogadták el.50

A helyzet legvilágosabb bizonyítéka pedig az, hogy magúk 
a hiteles helyek is érezték működésük fölöslegessé válósál. 
A garamszentbenedeki konvent például 1852 után már meg 
sem kezdte hiteleshelyi tevékenységét, a zalavári konvent 
pedig 1867-ben, tehát még évekkel a hiteles helyeket eltörlő 
törvény előtt abbahagyta működését.51

A hiteles helyek intézménye tehát a XIX. században már 
megérett az elmúlásra. Az idő követelményeinek nem tudott 
megfelelni; mivel törvényhozásunk az 1723. évi rendezés óta 
nem nyúlt bele a hiteles helyek életébe, nem javította működé
süket, nem is iparkodott hozzáhangolni őket az új kívánalmak
hoz. így  a maradiság, a konzervativizmus, a használhatatlan
ság bélyegét sütötte rájuk a múlt század. Érdekes azonban, 
hogy nem 1848 forradalmi hangulata söpörte el őket, amely

48 Ez a statisztika a megfelelő protocollumok alapján készült.
481836:3. te. 3. §, 1840:6. 6. §, 1868:54. 557—58. §, 1874:35. 214. §.
50 Országgyűlési naplók. 1868. okt. 19. ülésen Halász Boldizsár 

beszéde, továbbá u. o. 1874. ápr. 24. ülés. Bezzeg régebben pl. a túróéi 
konvent helyreállításáért még főhercegi replica és dupliea is szerepelt 
a tárgyalásokban. Magyar Országgy. Emi. VI. 313. 1., IX. 134., 135., 140., 
150., 252., 271., 288., 301., 303., X. 58. 1. V. ö. a 9. jegyzetben idézett 
tcikkeket.

51 Garamszentb. konv. hitelesh. prot. 00. .föl. 523., Zalavári konv. 
hitelesh. prot. AA.
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pedig a rendi világot megszüntette. Pusztulásukhoz nem kellett 
katasztrófa, lassú halállal múltak ki. Az 1874. évi 85. törvény
cikk 214. szakasza már csak a tényleges állapotot foglalta 
szavakba. „A hiteles helyek a gondviselésök alatt levő okira
tokról hiteles kiadmányt jövőben is adhatnak, azonban újabb 
hiteles okiratok kiállítására és őrizetére többé fel nem jogo- 
sítvák.“52

A nagymultú intézmény ezzel megszűnt és helyébe lénett 
a magyar királyi közjegyzöség. A törvény meghozatala azon
ban korántsem ment olyan könnyen és símán, mint gondolnók. 
A hiteles helyekhez ugyan már nem ragaszkodott az ország, 
ellenben a közjegyzöségtöl igen sokan irtóztak — különösen 
az ügyvédi kar —, mert a Bach-korszak alatt működő közjegy
zőkre emlékeztette őket.

A közjegyzöség behozatala jogászkörökben élénk vita 
tárgya volt. 1870-ben, az első magyar jogászgyülésnek is ez 
volt a főtárgya. Horváth Boldizsár igazságügyminiszter 1870. 
március 5-én a képviselöház ülésén bejelentette, hogy hama
rosan beterjeszti a közjegyzöségre vonatkozó törvényjavasla
tot. Előbb francia mintára készült a javaslat, de a miniszté
riumban helyesebbnek tartották a német rendszerre építeni. 
Még ugyanez évben elkészült a második javaslat is. Hosszas 
vita után a szakkörök megállapodtak abban, hogy a közjegy
zői intézmény meghonosítása szükséges. De a részletek, külö
nösen a közjegyzői kényszer körül, tovább dúlt a harc.53

A képviselöház 1873 febr. 10. ülésén Kármán Lajos képviselő 
interpellált az igazságügyminiszterhez: „Ha minden irányban teljesen 
kielégítő és célszerű igazságügyi állapotot akarunk létrehozni, ha jog
rendszerünk átalakításának nagy munkáját oly helyes irányban akarjuk 
vezetni, hogy annak hasznos gyümölcsét a jelen nemzedék is élvezhesse: 
nélkülözhetetlenül szükséges oly intézmények gyors alkotása, melyek 
minden előrehaladott jogállamban igen jótékonyaknak és célszerűeknek 
bizonyultak be. Egy ily közhasznú intézmény a közjegyzöség, melynek 
behozatalát jogrendszerünk érdekében a szakvélemény határozottan és 
sürgősen követeli. . .  Tekintve, hogy a közjegyzői intézmény célszerűsége 
és közhasznúsága a művelt európai államokban el van ismerve; tekintve 
különösen, hogy azon intézmény behozatala által hazánkban is a perek 
száma, és ig y . . .  a bírósági személyzet is csökkenne; egész tisztelettel 
kérdem tisztelt igazságügyminiszter urat: szándékozik-e, éspedig még 
az országgyűlés jelen ülésszakában, a h a z á n k b a n  m o s t  m á r  s z ü k s é g é r z e t t é  
vá l t  k ö z j e g y z ő i  in t é z m é n y n e k ,  jogrendszerünk ezen egyik nélkülözhetetlen

KA törvény az 1875:31. te. szerint csak 1875. aug. 1-én lépett ér
vénybe.

55Érdújhelyi i. m. 275. sk. 11. — V. ö. a közjegyzői kényszerre: 
Országgyűlési Naplók. 1874. év tárgyalásait.
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faktorának behozatalára és életbeléptetésére vonatkozó törvényjavaslatot 
a ház elé terjeszteni?“

A kérdésre Pauler Tivadar igazságügyminiszter a ház általános 
helyeslése közepeit a következőket válaszolta: „Teljesen osztozom a
fölszólaló képviselő úr véleményében a közjegyzői intézmény célszerű
sége és hasznossága iránt. A törvényjavaslat. . .  még ezen ülésszak 
folyama alatt be fog adatni, éspedig oly időben, amikor a tisztelt háznak 
még módjában lesz azt tárgyalni, úgyhogy még ez év lefolyta előtt ezen 
intézmény valóságosan is életbe léphet“.54

1873 május 3. képviselőházi ülésén Pauler Tivadar valóban be is 
nyújtotta a királyi közjegyzőkről szóló törvényjavaslatot, de a jogügyi 
bizottság több változtatást tett rajta, úgyhogy 1874 január 29-én még 
csak a javaslat kinyomtatását rendelik el.55

A képviselöház 1874. április 20. ülésén végre Toszt Gyula 
előadó ismertethette a javaslatot. Két indokra mutatott rá, 
melyek a közjegyzöség behozatalát sürgetik: „ . . .  először is 
az igazságszolgáltatás javítása, mely el fog éretni, ha a pörök 
számának hazánkban valóban aggasztó mérvű szaporodása 
meggátoltatik.“ Követeli másodszor főleg a pénzügyi szem
pont, vagyis mind az igazságszolgáltatási, mind a közigazga
tási hatóságok működésének egyszerűbbé és olcsóbbá tétele. 
„Köztudomású, hogy a közigazgatási hatóságokhoz benyújtott 
kérvények . . .  rendesen zúgirászok által többnyire hiányosan, 
rosszul szerkesztetnek és szereltetnek fel.“ Ezek kijavítása 
nehezíti a hatóságok munkáját. „A közjegyzői intézmény meg
honosításával a zúgírászat elfojtására alapos kilátás van!“5®

A vita folyamán csupán a közjegyzői kényszer tekinteté 
ben voltak komolyabb ellentétek a szónokok között. Jellemző, 
hogy a hiteles helyekről intézkedő szakaszt minden észrevétel 
nélkül fogadták el.

Amint az előadó beszédéből is kitűnik, valóban eljött már 
az ideje annak, hogy egy jól szervezett, könnyen ellenőrizhető 
és az állam kezében lévő intézmény vegye át a közhitelű okira 
tok szerkesztését és bizonyos bírói eljárások lebonyolítását. 
Vármegye, törvényszékek, városi tanácsok, zúgirászok *tb. 
oly nagy zűrzavart okoztak már ezen a téren, hogy egyetlen 
orvosság a közjegyzöség bevezetése volt.

Érdekes megjegyezni, hogy az erdélyi szekularizált hite
les helyek sokkal hamarabb eljutottak a hanyatlás útjára, mint 
magyarországi társaik. Az önálló állami életre berendezkedett 
erdélyi területen a lakosság száma megnövekedett, a világi

54 Országgyűlési Naplók. 1873. febr. 10. ülés.
55 Országgyűlési Naplók. 1873. máj. 3., 1874. jan. 29., febr. 7.
55 Országgyűlési Naplók 1874. ápr. 20. V. ö. még ápr. 21., ápr. 24. ülést.
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írásbeliség erősen fellendült, az írásbeli szükségleteket tehát két 
hiteles hely nem láthatta el többé. Nagyon előmozdította a hite
les helyek kikapcsolását az a körülmény, hogy a szekularizá
ció után jó ideig a requisitorok sem működtek. A hivatalos 
eljárások természetesen ez alatt sem szünetelhettek és így eze
ket a „vajda emberei“ vagy megyei kiküldöttek végezték hite
leshelyi bizonyság nélkül. Ezt a gyakorlatot a XVI. században 
az erdélyi országgyűlések is szentesítik. Máskor meg „a török 
félelme miatt“ engedik meg, hogy az alispán és egy szolgabíró 
a nótáriussal egyetemben „szabadon exequálhasson.“ Ennek 
megfelelően tehát nemesek, ispánok, a nagyobb és kisebb feje
delmi kancellária iuratus nótáriusai és scribái, vármegyei 
nótáriusok stb. jártak el végrehajtásban és statutióban.57

Ha már a hivatalos eljárásoknál is tudták mellőzni a 
hiteles helyeket, még inkább megtették ezt a magánjogügyletek
nél. Ezen a téren nagy szerepet játszottak az úgynevezett „fo
gott bírák“. Ezek nemcsak birtokviszályokban állítottak ki 
okleveleket, hanem felvettek bevallásokat is, és ezzel jelenté
keny mértékben csökkentették a requisitorok munkáját.58

A XVIII. század végén pedig a karok és rendek kíván
ságára megengedte a király, hogy a királyi pecséttel élő hiteles 
személyek (amolyan közjegyző-félék már!) bevallásokat és 
nyilatkozatokat vehessenek fel, de ezek protocollumait és írá
sait haláluk után a hiteleshelyi levéltárakba kell betenni.5M 
Ezzel a requisitorok működése a XVIII—XIX. században már 
csak a levelek őrzésére és kikeresésére, azaz másolatok ki
adására, tehát tisztán csak levéltári munkára szorítkozott és 
az élettel való közvetlen kapcsolatát elvesztette.

*

A hiteleshelyi intézmény megszüntetésével azonban nem 
vették el a káptalanok és konventek levéltárát. így tehát a hite
les helyeknek csak oklevéladó működésük szűnt meg, ellenben 
a régi értékes levéltárak őrzésével máig is kiváló szolgálatokat 
tesznek a nemzetnek.60

. 57 Istványi i. m. 68.1. és másutt. V. ö. még Erdélyi Országgyűlési 
Emlékek. I—XXII. Szerk.: Szilágyi Sándor. Bp. 1875—99. II. 562., 577., 
III. 148., VI. 120—21. 1.

58 Istványi i. m. 71—73. 1.
69 Történelmi Tár 1898. 663—65. 1.
60 „Hiteles másolatokat“ most is kiállíthatnak, de ez a joguk semmi

vel sem különösebb jog, mintha pl. egy plébános a plébánia pecsétje alatt 
kiállít egy keresztlevelet.
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Az állam részéről többször történt kísérlet, hogy az 
értékes hiteleshelyi levéltárakat valamilyen formában egyesilse 
és így a tudományos kutatást is megkönnyítse. Az első alka
lommal, 1868-ban, több hiteles hely — így a jászéi és leleszi 
premontrei konvent is — hajlandó lett volna levéltárát az 
„országos levéltárban“ egyesíteni, de valószínűleg megfelelő 
helyiség hiánya miatt a terv megbukott.

A második kísérlet 1894-ben történt. E szerint a hiteles- 
helyi levéltárakat Budapesten egyesítik. De mivel a levéltára
kat itt polgári személyekre bízták volna, akiket a káptalanok
nak és konventeknek kellett volna fizetniök, az illető egyházi 
testületek az esztergomi káptalan álláspontjára helyezkedtek 
és elvetették a tervezett egyesítést.61 így a magyarországi hite
leshelyi levéltárak megmaradtak régi gazdáik kezén, de az álta
lános kutatási szabályok mellett minden tudományos kutatás 
számára hozzáférhetők.

Az 1891. évi május 21-én kelt belügyminiszteri leirat meg
kívánja, hogy a hiteleshelyi levéltárak a mai kor színvonalán 
álló szervezetet nyerjenek. Ha nem teljesítik, jogukban áll a 
levéltárat az állam rendelkezésére bocsátani, vagy más hiteles 
hellyel egyesülni.62

Más elbírálás alá esett a két erdélyi hiteles helynek, 
a gyulafehérvári káptalannak és a kolozsmonostoíű konventnek 
a levéltára. Ezek a XVI. századi szekularizáció óta állami 
intézmények lettek.63 Mikor Erdély a török kiűzése után a 
Habsburg király uralma alá került, a hiteles helyekben to
vábbra is megmaradtak a requisitorok, megmaradt állami jel
legük is. 1867-ben megtörtént Erdély egyesülése az anya
országgal, így tehát az erdélyi állami (hiteleshelyi) levéltára
kat is egyesíteni akarták Budapesten. 1877-ben külön belügy
miniszteri leirat rendelte el a két hiteleshelyi levéltár Buda
pestre szállítását és evégböl Pauler Gyula, az Országos Le
véltár igazgatója Gyulafehérvárra és Kolozsvárra is le
utazott.64 Az Erdélyi róm. kát. Státus ellenben feltűnően heves

,l Parkas R. i. m. a jászói jub. névtár 257. 1.
и Századok 1891. 822. 1.
es Állami jellegüket bizonyítja többek közt az is, hogy a requisi- 

torokat az erdélyi fejedelmek nevezték ki, és ezek rendes fizetést kaptak 
a fejedelemtől. Liber regiusokat és egyéb állami iratokat tettek be a 
hiteleshelyi levéltárakba, sőt a kolozsvári katonai helyőrséget eskütételre 
a hiteles hely elé küldték. Ezekre 1. Papp i. m. 56—63. 1.

64 Veszély Károly: Erdélyi egyháztörténelmi adatok II. Gyulafe
hérvár 1893. II. 2. rész, 229. 1.
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ellenállást tanúsított e tervvel szemben. Az 1877 július 18-i 
státusgyülés jegyzőkönyve élénk bizonysága ennek:

A két hiteleshelyi levéltár történetéből bizonyítja, mennyire sérel
mes, sőt törvénytelen a kormány eljárása. A káptalani és konventi kon- 
zervátorokat már előbb felszólították, hogy nyilvánítsák véleményüket, 
ök fel is küldték nyilatkozatukat a minisztériumba, és erre érkezett az 1877 
július 8. belügyminiszteri leirat. A Státus tiltakozik, mert e nagyjelentő
ségű ügyben, országos törvény ellenére, új törvény alkotása nélkül, ma
gánosok jogainak veszélyeztetésével, az egyházkerületi autonómia sérel
mével, egyoldalú intézkedéssel járt el a kormány.

A Státus az 1744:7. te. alapján áll. A képviselőház 1871 január 20. 
határozata, mely a Bécsből hazahozandó és hazai más levéltárakból egy 
országos levéltár felállítását célozza, nem célozta a hiteleshelyi levél
tárak beolvasztását.65 Az államlevéltár ügyében a belügyminiszter által 
egybehívott ankét 1872 nov. 22-i javaslatában az országos levéltár alkat
részei közé csak a magyar és erdélyi udvari kancellária, a helytartóta 
nács és az erdélyi királyi főkormányszék, a magyar királyi kamarai és 
erdélyi fiskális levéltárakat, s a nádori levéltárat sorozta. A hiteles 
helyek levéltárairól azon véleményt nyilvánította a belügyminiszteri 
ankét, hogy a jogi élet tényezői lenni megszűntek, s csak tudományos 
becsük maradt meg. Számba vévén az ankét a viszonyokat, melyek nem 
engedik meg, hogy a hiteleshelyi levéltárak az országos levéltárba beke- 
beleztessenek, csak azt sürgeti, hogy azok oklevél-kincsei biztosíttassa 
nak s a levéltárak — amennyiban eddig zárva voltak — a tudományos 
használatnak nyittassanak meg.

Az ankét azon javaslatára, hogy a hiteleshelyi levéltárak nyittas
sanak meg a tudományos használatnak, a Státus megjegyzi, hogy azok 
évtizedek óta meg vannak nyitva. Azon téves állításra pedig, hogy a 
jogi élet tényezői megszűntek lenni, ellenérvül kell felhoznunk, hogy 
a jogi élet legfontosabb letéteményei ma is épp a hiteles helyek, melyek 
családok és egyesek birtokainak, magánjogi viszonyainak természetére 
vontkozó legfontosabb documentumait őrzik, esküvel kötelezve. Ezután 
a státusgyűlés felsorolja a hiteles helyek ellen intézett régebbi támadá
sokat. A XYI. században, a szekularizáció után világiakra bízták,66 míg
nem III. Károly 1729-ben rendeletileg a két hiteleshelyi levéltárat egy
házunkkal kapcsolatba hozván, a gyulafehérvári káptalan gondjaira 
bízta. A gyulafehérvári levéltár még az év április 1-én, a kolozsmonos- 
tori ugyanaz év május 6-án adatott át a világiaktól, a káptalan egy 
kanonokot küldvén ki a levéltár gondozására. Ez intézkedést az 1744. 
évi 7. törvénycikk még határozottabban juttatá érvényre. Tehát míg e 
törvény érvényben van, egyszerű rendelettel a káptalan nem kénysze
ríthető az átadásra. Igaz, hogy e törvény ellenére, részint e két levéltár 
egyesítésére, részint az ott őrzött donationalis, inseriptionalis, kiváltsági s 
beiktatási levelek trânssumptâinak a főkorraányszéki levéltárba elhelyezé- 68

68 Megjegyzendő, hogy a Státus itt szemet húnyt a tények előtt, 
mert az erdélyi két levéltár nem vonható egy gyékényre a magyaror
szági hiteleshelyi levéltárakkal.

66 V. ö. Approb. Constitut. IV. XVIII :1.
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sére tétettek kormányi intézkedések, de a káptalan mindent megtett jogai 
védelmére.

Mária Terézia 1763 ápr. 21-én a rendek tudta és beleegyezése 
nélkül intézkedett, hogy a két hiteles helyen őrzött adományi és inscrip- 
tionális levelek transsumptumait a guberniumi levéltárba adják be. Ez 
ellen a gyulafehérvári káptalan 1763 jún. 3-án a guberniumhoz feliratot 
intézett és kifejtette, hogy a karok és rendek nélkül ez nem vihető 
keresztül.67 De ekkor a kormánytól adott hat írnok segítségével keresz
tülvitték. A törvényhozás az 1792. évi 113. te. által oda törekedett, 
hogy a más levéltárakban s magánosoknál található diplomatikai adatok 
ezen hiteles helyekre beadassanak s az 1763-ban készített káptalani trans- 
sumptumok is tétessenek vissza az említett hiteles helyekre, éspedig: a 
káptalaniak a konventi, a konventheliek a káptalani levéltárba. Ez azon
ban csak javaslat maradt.

Midőn az erdélyi főkormányszék a kolozsmonostori konvent levél
tárának Gyulafehérvárra átköltöztetését s a requisitorok számának 
apasztását sürgette, 1807 szept. 5. leiratában maga a király elismerte, 
hogy e levéltárak ügyében mindezen intézkedések az országgyűlés elé 
tartoznak.68 69 Az abszolutizmus idején Schwarzenberg herceg, Wohlge
muth báró és a főtörvényszék elnöke Umlauff, önkényesen kívánván bele
nyúlni a két hiteleshelyi levéltár ügyeibe, erős ellenállásra találtak, s 
midőn azoknak jogait és nagy felelősségét megismerték, a kényszer eszkö
zeivel önként felhagytak.

A Státus tehát a két hiteleshelyi levéltár Budapestre vitelében sérel
met lát nemcsak az országra, magánosokra, hanem a katolikus Státusra 
is, ezért utasítja a konzervátorokat, hogy míg a törvényhozás nem 
intézkedik, esküjükhöz tartsák magukat.66

A Státus erélyes tiltakozásának és ellenállásának követ
keztében a levéltárakat nem sikerült Budapestre szállítani, 
mindaddig, míg az országgyűlés nem döntött ez ügyben. Az 
1882. évi 23. törvénycikk kimondta, hogy a „gyulafehérvári 
káptalani és a Kolozsvárt levő kolozsmonostori konventi er
délyi országos levéltárak a magyar Országos Levéltárral egye- 
síttetnek és Budapestre szállíttatnak“. Az egyesítés 1884-ben

67 У. ö. Tört. Tár 1898. 552. 1. 1763. szept. 16-án az erdélyi guber- 
nium nevében Bajtay Antal erdélyi püspök utasítja a kolozsmonostori 
konventet, hogy a guberniális levéltár kiegészítése végett a levéltárban 
lévő donationális és inscriptionális levelek másolását folytassa, nem 
törődvén a káptalan tilalmával.

68 V. ö. Tört. Tár 1898. 665. 1. 1807. okt. 5. Az erdélyi gubernium 
rendelete az erdélyi káptalanhoz a káptalani és konventi levéltárak álla
potáról és a kolozsmonostori levéltárnak Gyulafehérvárra tervezett átvi
teléről, s a requisitorok működésének ellenőrzéséről.

69A státusgyűlés jegyzőkönyve sok helyütt szószerint idézve. 
Veszély i. m. II. 2. rész. 229—32. 1.
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meg is történt; a magánokiratokat kiválasztották és ezenkívül 
még néhány irat engedély alapján ott maradt.70

*

Ha végigtekintjük a hiteleshelyi intézmény hanyatlásá
nak történetét, akkor meg kell állapítanunk, hogy nem a libe
rális állam támadása szüntette meg ezt a sokszázados, hatal
mas szervezetet. Maga az intézmény nem felelt már meg a mo
dern követelményeknek. Az is igaz, hogy a liberális állam 
nem is tett semmit az irányban, hogy a hiteles helyek intéz
ményét korszerűsítve, életüket meghosszabbítsa. De ezt nem 
is lehetett várni a századvég szabadelvű államától és társa
dalmától, amely örömmel látta az egyház kiszorítását vagy ki
szorulását az államélet egy-egy újabb területéről. Sőt nem
csak örömmel látta, hanem követelte is ezt a szabadelvüség 
nevében.

A magyar képviselöház 1868 október 20-i ülésén — ami
kor épp a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslatot és 
benne a hiteles helyek ügyét is tárgyalták — igen heves vitát 
támasztott az egyházi bíróságok, a szentszékek ügye. Már itt 
követelték a polgári házasság bevezetését. A felszólalók .rze- 
rint a másvallásúakat — akiknek nincsenek szentszéki bíró
ságaik — joggal bánthatta a katolikus egyház kiváltságos 
helyzete, mely nem egyeztethető össze a szabadelvüség szelle
mével.71 Mikor pedig később a közjegyzői törvényjavaslatot 
tárgyalták, Lükö Géza képviselő a baloldal általános helyes
lése közben kifogásolta, hogy „a múlt századból fönnmaradt 
előjogok és kiváltságok az egyház részére ma is léteznek, és 
az egykori világuralom visszahódításáról ábrándozó hierar
chia szívós kitartással munkálkodik ezen kiváltságok megtar
tásán, sőt kiterjesztésén“. Ezek az „ultramontán aspirációk“ 
nem illeszthetők bele a szabadelvű államba és társadalomba.72

70 Веке Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafahérvárt. Bp. 
1889. 3. 1.

71 Országgyűlési Naplók 1868. okt. 20.
71 Országyűlési Naplók 1873. V. 3. — Érdekes, hogy az egyháziak 

kiszorítására már korábban is hallatszottak hangok. Herceg Esterházy 
Pál nádor Jáklin Balázs nyitrai püspök kancellár halála után azt ajánlja 
a királynak, hogy világi embert nevezzen ki kancellárrá, ne egyházi 
férfiút. És ezt többek közt azzal indokolja, hogy a lelkeknek igen nagy 
kárára van, ha a püspök egyházmegyéjétől távol világi dolgokkal fog
lalkozik. 1695. okt. 27. levele a királyhoz. Orsz. Levéltár. Nádori levéltár. 
Lad. 47. Prot. 3. föl. 13—16. — А XVIII. században a kerületi táblák 
tagjai közül is ki akarták zárni a főpapságot. „Foglalkozzék inkább a 
lelkiekkel!“ Bénis i. m. 86. 1.
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Ilyen körülmények közt nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a hiteles helyek megszüntetését kimondó törvénycikk 
tárgyalásakor senki sem akadt, aki csak egy szót is szólt 
volna e nagymultú intézmény érdekében.

Azt is el kell ismernünk, hogy nem is lett volna korszerű 
gondolat a hiteles helyeket új életre támasztani. A fassiók fel
vétele, a bírói végrehajtások stb. már oly sok hatóság és szei'v 
között oszlottak meg, hogy újabb hiteles helyek teremtése és 
bekapcsolása az életbe már csak növelte volna a zűrzavart. 
Valóban jogosan követelték volna a hiteleshelyi jogot a többi 
vallásfelekezetek egyházi testületéi is az „egyenlőség és vi
szonosság“ szellemében. Az államnak fontos érdeke kívánta 
tehát a közjegyzői intézmény behozatalát, hogy így a zűr
zavarban rendet teremtsen és az okiratok szerkesztését köny- 
nyen ellenőrizhető, államilag kinevezett közjegyzőre bízza.

Jellemző a helyzetre, hogy maguk a káptalanok és kon- 
ventek vagy a katolikus egyházi hatóságok sem tettek semmi 
különösebb lépést a hiteleshelyi jog megtartásáért vagy éppen 
új életre támasztásáért. Egyedül a levéltárakért küzdöttek. 
Az egyháznak ugyanis már terhes lett volna a hiteleshelyi 
működés, különösen, ha a régi forgalmat kellett volna lebonyo
lítania. A liberális társadalomban megnövekedtek az egyház 
gondjai. Régi kiváltságos helyzetét elveszítette, az egyháztól 
és Istentől elfordult világban igen nagy küzdelmet kellet vív
nia a lelkek megtartásáért és visszahódításáért. Lelkipásztori 
gondjai mellett tehát a hiteleshelyi munka már csak kölönc 
lett volna.

A hiteles helyek mintegy hét évszázadon át annyi jó 
szolgálatot tettek a magyar nemzetnek és a magyar államnak, 
hogy valóban tisztelettel kell övezni múltjukat. Az írástudat
lanság korában a közhitelű oklevelek szerkesztésével a jog
biztosítás legfontosabb eszközeit szolgáltatták a magyarság
nak. A bírói végrehajtásokkal, idézésekkel, tanuvallatásokkal, 
általában a bíráskodásban való szerepükkel már a középkor
ban megkönnyítették az állami hatóságok munkáját és bizto
sabb alapot adtak a bírói tevékenységnek. A statutiónál való 
közreműködésükkel szintén a jogbiztonságot szilárdították.

Az oklevél-kiállítás munkáját szépen és megbízhatóan 
végezték. Káptalani statútumok bőven intézkednek erről.73 Az

,s Pl. a győri 1550-ből: Omnia privilégia et omnes litterae de Capi- 
tulo emanandae audiente toto Capitulo per unum Canonicum recitentur, 
approbatae sigillentur, reprobatae corrigantur, vel rejiciantur. . .  Cap.
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írásbeli munkát szigorúan ellenőrizték, sőt állami ellenőrzésre 
is van példa.74 A protocollumokban minden hibát és javítást 
gondosan megemlítenek.75 Ezzel szemben elég csak utalnunk 
a nádori protocollumokra, ahol ennek a nagyfokú gondosság
nak és óvatosságnak nyomát sem találjuk.76

A hiteleshelyi levéltárakra mindenkor a legnagyobb gon
dot fordították. Tudjuk, hogy például a pozsonyi káptalanban 
minden kanonok felvétele előtt eleinte 12, később 6 forintot 
fizetett az archivum céljaira. Ha veszély fenyegette, amennyire 
tehették, mindig biztonságba helyezték a levéltárat.77 Nem 
hagyható említés nélkül az sem, hogy még hanyatlásuk idején 
is milyen nagy munkát végeztek és mekkora hasznot hajtottak 
az utókor és a tudomány számára levéltáraik rendezésével, 
iratok másolásával, és ma is levéltáraik fenntartásával.

Nagy előnye volt a hiteleshelyi szervezetnek, hogy az ál
lamnak nem került pénzébe, hiszen a hiteles helyek önmagu 
kát tartották fenn, részint az egyházi vagyonból, részint a be
folyó díjakból. Ezzel szemben a közjegyzői intézmény fenn
tartása az államra bizonyos terheket rótt. Már a parlamenti 
tárgyaláskor is fölmerült ez a szempont. Az egyik szónok 
(Pulszky Ágost) szerint, ha 150 közjegyzőt alkalmaznak, az 
államnak körülbelül 400.000 forintjába kerül majd.78

Ha most bizonyos történeti távlatból nézzük a hiteles 
helyek intézményét, meg kell állapítanunk, hogy a hiteles 
helyek eltörlésével és a közjegyzöség bevezetésével mind az 
egyház, mind az állam csak nyert. Az egyház a modern kor 
fokozott igényeinek megfelelően a lélekgondozás terén jobban 
kifejthette erőit, miután már megszabadult a hiteleshelyi mü-

15. V. ö. Cap. 19. de officio Custodis. Bedi Vince: A győri székeskáptalan 
története. Győr, 1938. 513—14. 1. V. ö. még Papp i. m. 11. 1.

74 Zalavári hitelesh. prot. ЕЕ. fol. 217. V. ö. Papp i. m. 46. 1.
75 Zalavári hitelesh. prot. M. fol. 140. és H. fol. 449. Garamszent- 

benedeki hitelesh. prot. G. fol. 162. A vakarásra ez a megjegyzés áll: N. 
B. hanc vakarizationem ideo factam esse, quia datum male scriptum et 
additum recenter fuisset, quod fieri non debuisset.

76 Pl. nádori ltár Lad. 56. prot. 1—5. Lad. 47. prot. 1—6. stb.
77 1406-i oklevél: Rimely, Carolus: Capital um ecclesiae collegiatae 

Posoniensis. Posonii 1880. 62—65. 1., ahol a levéltár viszontagságait is 
bőven tárgyalja. V. ö. még Jászéi jub. névtár 253—54. 1. és Pannonhalmi 
rendtört. IV. 664—65., V. 707. 1., továbbá II. Rákóczi Ferenc oltalom
levelét Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez I—IV. 
Eger, 1885—1907. IV. 374. 1. és Levélt. Közi., 1932. 229. 1.

78 Országgyűlési Naplók 1874 ápr. 20. ülés.
R egnum . 36
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ködéstöl. Az állam viszont egy kézbe tette le és a maga be
folyása alá helyezte a közhitelű okiratok szerkesztését és így 
rendet teremtett a zűrzavarban, amely a hosszú vajúdás kor
szaka alatt keletkezett. Mintegy hét évszázadon át azonban 
az egyházi testületek hiteleshelyi működése époly nélkülöz
hetetlen volt az állami élet számára, mint más téren az egyház 
iskolái a közművelődés számára. Csendes munkájuk nem 
járt nagy zajjal, de megérdemlik, hogy necsak a magyar nem
zet művelődéstörténetének, hanem az egyháztörténelem
nek lapjain is megörökítsük érdemeiket.



Pásztor Lajos:

A máriavölgyi kegyhely a XVII—XVIII. 
században.

1. A legenda kialakulása.
A máriavölgyi kegyhely keletkezése, mint annyi sok kegy

helyé, a legenda homályában vész el. Még Nagy Lajos király 
építtetett itt 1877-ben kolostort s templomot a pálosok szá
mára. Ettől kezdve gyakran részesülnek az ottani pálosok a 
hi vek: királyaink, íöurak, nemesek és a környék városi pol
gárságának adományaiban, Máriavölgyröl, mint kegyhelyröl 
azonban biztos adataink csak 1684-től kezdve vannak, attól 
az évtől kezdve, hogy oda Lippay György veszprémi püspök 
zarándoklatot vezetett a Veszprém városát pusztító pestissel 
szemben, Szűz Mária segítségét elnyerendő.

Mohács utáni aléltságából most éled fel mindjobban a 
magyar katolicizmus. Az ellenreformáció és a barokk korszak 
megújuló vallásossága felújítja a középkor sok-sok régi val
lásos szokását. A magyar katolikus élet felszabadulásával 
együttjár a kegyhely-kultusz erős fellendülése is. S a magyar
ság vallásos életének valósággal központjaivá váló kegy
helyek sorában a legjelentékenyebbek egyike Máriavölgy 
lesz. A XVII. század második felétől kezdve a hiveket és a 
pálos szerzeteseket egyaránt érdekeli a kegyhely múltja: 
mióta segíti a máriavölgyi csodatévő Szűz Mária a hozzár 
forduló híveket.

Az első, aki tudomásunk szerint részletesen foglalkozott 
a kegyhely keletkezésének a kérdésével, Grieskiercher Ferdi- 
nánd pálos szerzetes. Müvét Lippay György esztergomi érsek
nek ajánlotta, aki 1634-ben először vezetett Máriavölgybe 
nagy könyörgő zarándoklatot.1 Grieskiercher több egymástól 
eltérő véleményt sorol fel a kegyhely keletkezéséről, miket 
azonban szerinte nem bizonyít semmi sem. így azt sem, hogy 
egykor egy ott élő útonálló felesége találta volna meg a völgy
ben lévő forrásban a csodatévö Mária-képet, amidőn az álmá
ban megjelent Szűz Mária tanácsára, meg akarta mosni a

‘ Orosz Ferenc: Puteus Aquarum viventium. . .  azaz A Thali csudá
latos Boldogságos Szűz Máriának . . .  kut-forrása . . .  Nagyszombat. 1743. 32.1.
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forrás vízében két szörnyszülött gyermekét, hogy azok emberi 
formát nyerjenek.’ Mások szerint egy súlyosan beteg asszonyt 
szólított fel Szűz Mária, hogy igyék a forrás vízéből s a szob
rot ez találta meg, amidőn gyógyulást keresendő, engedelmes
kedett az álmában nyert tanácsnak. Ismét mások szerint egy 
nőstény kecske volt a megtaláló, midőn a forrás körül szarvá
val, a földben turkált, (mint egykor egy szilaj bika Szt. Mihály 
arkangyal képét Garganus, ma Monte di S. Angelo hegyén 
Apuliában). Ezek ugyanis Istenhez méltóbbnak (divinius) 
ítélik a csodát, ha nem ember, hanem egy kecske találta meg a 
szobrot.2 *

Helyesen látta Grieskiercher, hogy ezen eredet-magyarázatoknak 
nem sok közük van a valósághoz, ősi népi, minden népnél egyaránt fel
található eredet-motivumok ezek, amelyek jóval ősibbek, mint maga a 
kegy hely; s a nép anélkül, hogy a legkisebb kétely is felmerült volna 
benne, az ősi sémák szerint képzelte el a későbbi kegyhelyek létrejöttét is.* 
Ő maga a máriavölgyi pálosok hagyományaira hivatkozva a következő- 
képen vázolja a kegyhely múltját: Mintegy másfél évszázada nagy tiszte
letnek örvendett már a máriavölgyi csodatévő szobor, amikor ott 1377-ben 
Nagy Lajos — a pálosrend egyik legnagyobb pártfogója — kolostort s 
templomot alapított, ahol korábban csak kicsiny kápolnájuk volt. Gries
kiercher is elfogadja azt a legendás hagyományt is, hogy Magyarországon 
a remete életmódot thaebaei Szent Pál követőinek szabályai alapján Szent 
Gellért honosította meg, s azután a korábban szétszórtan, magányosan élő 
remetéket Boldog Özséb gyűjtötte egybe. Kolostoraik hamar elszaporodtak, 
mégis még mindig sokan maradtak a magányban, így a Pozsony melletti 
völgyben is. Az ottani remeték egyike faragta a később oly csodás Mária- 
szobrot;4 amely már 1377-ben csodáktól tündöklött. Gyakorta hosszas hábo
rúk voltak Magyarországon, azért rejtették el a szobrot s hosszú időn 
át rejtve is maradt. A szobrot elrejtő pálosok ugyanis elmenekültek, vagy 
talán meg is ölettek az ellenségtől, úgyhogy a szobor több mint egy évszá
zadon át rejtve maradt, mindaddig, amíg rá nem akad egy pálos szerzetes, 
aki egy alkalommal reggel a forrás közelében sétálva s elmélkedve, hatal
mas fénytömeget látott a forrás körül s midőn kíváncsian odament, megta
lálta az ott fekvő Mária-szobrot.5 E véleményen volt Seitz pálos rendfőnök 
is (Zaicz IV. János 1611—1628), aki a szobrot megtisztította attól a fekete
ségtől, amit rejtekhelyén, a közeli forrás vizétől nyert.

Ezek az egymástól független eredetmagyarázatok Grieskiercher köny
vének megjelenése után összeolvadnak, s a különböző, egymástól füg
getlenül keletkező eredetmagyarázatokból egy legenda fejlődik ki. A 18. 
ezázad első felében a kegyhelyről és a csodáiról megjelenő munkák már 
ezt az egységesnek látszó s elfogadott legendát közlik, s annak egyes,

2 Grieskiercher Ferdinánd: Magnae Ungariae Dominae, unici Dei 
Matris Admirabilis Mirabilia. . .  Viennae. 1661. 13—19. 1.

5 V. ö. Kriss, Rudolf: Die religiöse Volkskunde Altbayerns. Baden 
bei Wien. 1933. 54. 1.

4 Grieskiercher i. m. 37. 1.
*U. o. 38-39. 1.



elemeit a szent kút fölé emelt kápolna részére készült festményeken is 
megörökítik.® E legenda főbb mozzanatai a következők:

Magyarországon a remeteéletet Szent Gellért honosítja meg: maga 
is remeteéletet él. A Máriavölgyben élő remeték egyike 1030 táján maga 
farag egy Mária-szobrot, amit azután a Szent István halála utáni pogány 
zavargások idején elrejt egy odvas fa üregében. A remete azonban nem 
tért vissza többé s így a szobor több mint száz évig elrejtve maradt. 
Az első csoda egy útonálló feleségének a két szörnyszülött gyermekével 
történik, akiket az édesanyjuk Szűz Mária tanácsára megmosdat a forrás 
vizében. Élt ekkor a környéken egy világtalan és összezsugorodott testű 
asszony is s Szűz Mária másodszor neki jelenik meg s meghagyja, hogy 
ha meg akar gyógyulni, menjen a forráshoz. Meg is gyógyul ő is, alig
hogy megmossa szemét s beteg tagjait. Ettől kezdve azután a betegek 
hatalmas serege keresi fel minduntalan a forrást. Az Űr már több csodát 
is tett, az egykor elrejtett kép által, annak létezéséről azonban még nem 
tudott senki. A szobrot azután a már ismert módon az egyik pálos szer
zetes találja meg, aki sokat kérte az Úristent, engedje meg, hogy 
megismerhesse a forrásnál történt csodák okát. Ö tudott ugyan 
az egykor elrejtett Mária-szoborról, de nem is sejtette, hogy 
az a forrásban van, mígnem azután megtalálja. A csodatévő szob
rot a pálosok egyik kápolnájuk oltárára helyezik s 283 éven át 
ott részesül nagy tiszteletben. Megszámlálhatatlan csodától híres már a 
szobor, amidőn Nagy Lajos Máriazellből — ahová a négyszeres túlerőben 
lévő törökökön aratott győzelemért hálát adni ment — hazatérve arról 
értesül, hogy Magyarországon is van egy csodatévő Mária-szobor, Pozsony 
közelében. A király elmegy oda is s ott díszes kolostort és templomot 
építtet a már ott lévő pálosoknak. Érdekes, hogy Grieskiercher előadásában 
is szerepel a 283 esztendő, amíg azonban nála a Nagy Lajos általi templom
alapítás és a könyve megjelenése közti időszakra (1377—1660), addig 
a legendában a szobor feltalálása és a Nagy Lajos templomalapítása 
közti időre vonatkozik. A legenda időszámítása azonban nem helyes. Ha 
csak száz évig is volt elrejtve a szobor, akkor sem telhetett el 283 esz
tendő a feltalálás és a templomalapítás között.

Arra, hogy mint kerülhetett az odvas fából a forrásba a szobor, 
csak az 1764-ben Pozsonyban kiadott „Erneuerter vor mehr, als fünf hun
dert Jahren wunderbar-entsprungenen Marianischer Gnaden-Brunn“ pálos 
szerzője próbál megfelelni, bár bevallja, hogy biztos felvilágosítást nem 
lehet adni. Lehetségesnek tartja, hogy a forrás már akkor is megvolt, 
amidőn elrejtették a képet az odvas fába. Idők folyamán azután a forrás 
vize annyira feláztathatta a fa környékén a földet, hogy a fa alatti föld
tömeg beszakadt s a kép a forrásba került. De történhetett szerinte úgy is, 
hogy egy vihar gyökerestől kitépte az odvas fát s a kép a fa helyén 
keletkezett forrásba esett. Ugyancsak ez a szerző cáfolja egyedül Gries- *
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* Kollenicz Andreas: Thesaurus in Agro absconditus. . .  Tyrnaviae. 
1713. — Előbbinek német fordítása: Der in dein Acker Verborgene Schatz.. . 
von Anselmo Klaempfl. Wiennerisch-Neustadt. 1714. — ICoptik Oddo: Thal
leidos liber I—II. Sopronii 1744, 1748. — Kummer László: Puteus aquarum 
viventium Marianus. Pressburg. 1734. E németnyelvű könyvet latinra Nun- 
kovics József fordította le 1742-ben, majd lefordították 1743-ban tótra és 
magyarra is.
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kiercher felfogását is s a fent előadott legendát fogadja el ő is hiteles
nek, mivel azt szerinte a pálosok évkönyvei és oklevelei is bizonyítják.7

Ismerhette ugyan a rendi évkönyveket és feljegyzéseket Orosz Ferenc, 
a máriavölgyi konvent subpriorja is, akit az 1732-i káptalani gyűlés meg
bízott, hogy a jövőben jegyezze fel a kegyhelyen történt csodákat. Munkája 
kezdetén ugyanis ő is érinti a kegyhely történetét s azt másképen adja 
elő, mint a fenti legenda. Előadása szerint a szobrot 1251 körül faragta 
egy pálos szerzetes s ugyanő rejti el utóbb rablóktól félve a közeli forrásba. 
A szobrot azután egy útonálló találja meg, aki, miután felesége nem emberi 
formájú gyermekeket szült, megtért s az álmában megjelent Szűz Máriának 
engedelmeskedve, elviszi gyermekeit a forráshoz, ő  épít utóbb saját költsé
gén oltárt is a megtalált szobor számára.8 Igaz ugyan, hogy utóbb Orosz 
Ferenc is elfogadja az előbbi előadásától eltérő legendát. Ellenvetés nélkül 
fordítja ugyanis le és adja ki 1743-ban magyar nyelven Kummer László
nak 1734-ben megjelent németnyelvű könyvét, amely a fenti legendát is 
közli.9

A legenda ritkán adja a valóságot. Teljes mértékben talán sohasem. 
Természetesen a legendákban, s így a máriavölgyi kegyhely legendájában 
is van valami történeti mag, ahhoz azonban az idők folyamán idegen, a való
sággal semmi kapcsolatban nem álló elemek kapcsolódnak. Nincs szó azon
ban a valóság szándékos meghamisításáról. A legendairodalom egyik leg
kiválóbb ismerője hangsúlyozza: „Was da an Legende umging, wurde 
geglaubt. . .  Die Interessenten fanden ihre Stoffe zum mindesten im Volks
mund vor: Der Zwang des Typus hat die Legenden gemacht, nicht die 
Willkür der Autoren. Die typischen Motive entsprachen der volkstümlichen 
Vorstellung und die allgemeine Verbreitung verbürgt ihre Geschichtlichkeit 
und damit ihre Möglichkeit im konkreten Fall“.10

Nem tudni, hogy a máriavölgyi kegyhely legendájának 
egyes ősrégi népi elemei mikor kapcsolódtak a máriavölgyi 
csodatévö szoborhoz, de az kétségtelennek látszik, hogy a 
legenda végleges formát csak a XVII. század végére nyert. 
A pálos templom azonban akkor már századok óta állott. Régi 
a csodatévö Mária szobor is. Egyes művészettörténészek sze
rint a XIV. századból való.11 Valószínű azonban, hogy a 
máriavölgyi templomot helyi jelentőségéből kegyhellyé, egy 
nagy, országhatárokat is széttörő szentségi táj központjává 
csak a barokk korszak vallásossága emelte ki s ezen kiemel
kedés első látható megnyilvánulása, megfogható bizonysága a 
Lippay Györgytől vezetett zarándoklat volt.

7. . .  Beschrieben und zum Druck befördert durch P. S. C. des 
obbemeldten Gnadenorts deutschen Prediger. Pressburg. 1764. 22—51. 1.

8 Liber Historicus ecclesie Thallensis .. 1—2. 1 Egyetemi Könyvtár
kézirattár. Ab. 179.

91, m. 1—30. 1.
10 Günter, Heinrich: Die christl. Legende des Abendlandes. 1910. 

176. 1. Idézi már Krise is. i. m. 54. 1.
11 Wágner: Dejiny vytvarného umenia na Slovensku. Tirnava

1930. 71. 1.



2. Á kegyhely újjáépiilése.
A máriavölgyi pálos kolostor korábban is sok adomány

ban részesült. A XVII. század közepétől az adományok erősen 
megszaporodnak s az adomány-levelekből csak most kezd 
kitűnni — a Szűz Mária iránt érzett tisztelet korábban is szó 
kásos hangsúlyozása mellett — az is, hogy az ottani pálos 
templomban egy csodatevő Mária-szobor áll. Világiak s papok, 
nemesek és városi polgárok, magyarok, tótok és németek vég 
rendeleteik írásakor a különböző templomok, a szegények, a 
papi szemináriumok mellett nem feledkeznek meg Mária- 
völgyröl sem.

A magyar királyok éppen úgy, mint a hívek, korábban is 
részesítették adományaikban Máriavölgyet, amelynek jelentő
sége 1526 óta erősen megnövekedett azáltal, hogy a magyar 
rendtartomány székhelye lett s oda gyűltek össze az évente 
megtartott rendi gyűlésekre a külföldi: a lengyel, az osztrák, 
a horvát és az isztriai tartományok kiküldöttei is. Nagy Lajos 
óta azonban III. Ferdinánd az első magyar király, akiről tud
juk, hogy ellátogatott Máriavölgybe, amit ha nem is vehetünk 
támpontul a kegyhely keletkezése időpontjának a meghatáro
zásánál, mégis bizonnyal a kegyhely jelentősége emelkedésé
nek s a felújuló katolikus élet egyik jeleként tekinthetünk.12 * * * * *

A hívektől nyert gazdag hagyományok és adományok oly 
nagy vagyonhoz juttatják a kolostort, hogy bár a 17—18. 
század folyamán állandóan hatalmas építkezések színhelye, 
mégis több ezer forintot kölcsön is tudnak adni 6% kamatra.18 
A kegyhelyet különösen a 17. század végétől végzett építkezé
sek varázsolják újjá, amelyek Keresztély Ágost és utódának, 
gr. Eszterházy Imrének pártfogásával folytak.

12 Országos Levéltár. Acta Paulinorum 382. fasc. 19—24. 1., 385. fase 
64—67. 1., 387. fase. 11—14, 20, 22, 24—30, 34—50. 1., 390. fasc. 11. 1., 394. fasc- 
3—4, 8, 12, 15. 1., 395. fasc. 3—7, 10—14, 16, 18, 34, 42, 46. 1., 398. fasc. 14,
16. 1., 402. fasc. 5, 7. 1., 421. fasc. 26, 39. 1. — V. ö. még Kisbán: A magyar 
pálosrend története. Bp. 1938. 283—289. 1., II. k. Bp. 1940. 44—45. 1.

ls Diarium conventus Mariae Thallensis II. 69. 1. III. k. 235—6, 266,
400, 427, 457. 1. etc. (Egyetemi Könyvtár kézirattára Ab. 185.) —
XIII. Benedek pápa 1724-ben engedélyt adott arra, hogy a korábbi, megsem
misült tőkéjű örökös misealapitványokért csak egy misét mondjanak s ezzel 
lehetővé tette újak elfogadását. — Az adományokat fokozták a 18. század 
elejétől egyre nagyobb számban adott búcsúengedélyek is. (Diarium II. 31—
35. 1. — Acta Paulinorum 398/14—16, 406/30—32, 35, 43, 55—56, 407/4—10, 
20—21, 27—33—39, 54—57, 66—67, 75—76, 113. Diarium II. 201—202, 232—
233, 275. III. 24, 70, 165, 263, 265. 1.
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E nagy építkezések a szentkút fölé emelt kápolna felépítésével indul
nak meg, amelynek költségeit Nádasdy László vicarius kezdeményezésére 
Maholányi János királyi személynök ajánlotta fel. 1698-ban már elkészült 
a csodatévő szobor legendájának fontosabb elemeit szemléltető 7 kép is. Az 
egyidejűleg elkészített nyolcadik kép az adományozót családjával együtt a 
templom belsejében állva ábrázolja s mellettük ott fekszik a szentkút kápolna 
képe, a kilencedik pedig a Szentlelket jelképező galamb képe. 1702-ben Maho
lányi özvegye elkészítteti a kápolna főoltárát.14

Folynak az építkezések a kegyhely templomában is. Szent Anna tisz
teletére új oltárt emelnek a Szent Anna kápolnában, Szűz Mária oltára elé 
díszes rácsot állítanak fel, amelyen ott voltak a magyar szentek képmásai 
is. 1712-ben Arimathiai Szent József tiszteletére emelnek pltárt. Márvánnyal 
díszítik a Szent Theodora és a Szent Pál kápolnákat, majd új tornyot épí
tenek.15

A templom díszítése szakadatlan folyik. Márvány lesz szinte az egész 
templom. A mennyezetet stukkókkal díszítik. 1727-ben a szentkútnál Nepo- 
muki Szent János és Szent József szobraival díszített kis hidat emelnek. 
Ugyancsak e két szent tiszteletére 1729-ben két oltárt is készíttetnek. 1730- 
ban Eszterházy Imre 4 új harangot önttet, amelyeket Jézus Krisztus, Szűz 
Mária, Szent József és Szent Imre tiszteletére szentelnek fel. Ekkor készül 
el a templom új orgonája is.16

A templom és a szentkút között korábban csak egy kicsiny kápolna 
állott, amelynek az építési idejét a 18. század elején már nem tudták pon
tosan megállapítani. 1724 és 1729 között azután még öt új kápolna épült fel 
a hívek adományából a monostor és a szentkút között. A kápolnák építésé
nek a kezdeményezője és valóraváltója a kegyhely hitszónoka, Tárnék 
Mihály volt. Ö tervezte a kápolnákat díszítő festményeket és feliratokat is.17 
1733-ban Szent Teréz tiszteletére készült egy új oltár.18 * * Szent Anna tiszte
letének egyik lelkes előmozdítója, Huss Felix, aki egykor Savoyai Jenő her
ceg szakácsa, most pedig a kolostor szakácsa volt. A szent Anna-kápolna szá
mára való adakozásra nagyrészt ő nyerte meg a kolostort meglátogató egyházi 
és világi főurakat. Az általa szerzett adományokból vesznek új gyertya
tartókat és keresztet s abból készíttettek díszes ruházatot a kápolna Met- 
tercia szobra számára is. Az ő közbenjárására készít Savoyai Jenő herceg 
kovácsa egy vasrácsot a kápolna ajtaja helyébe, hogy így a hívek akkor 
is ájtatoskodhassanak a kápolnánál, amikor zárva van. A kápolna befejez- 
tetését, belsejének a kifestetését azonban csak Kollenicz András, az egykori 
vicegenerális fejezhette be, mert Huss 1733-ban váratlanul meghalt Bécs- 
ben, hová ugyancsak a kápolna ügyében utazott fel. Az új Szent Anna- 
oltárt 1735-ben szentelik fel.1*

1736-ban lebontják a templom fa főoltárát, melyet 1694-ben emeltetett 
Pozsony városa és Lippay Gáspár pozsonyi kanonok. A megkapó, impo
záns új főoltár Donner Rafael műve.80 (Érdekes, hogy a máriavölgyi kolos-

14 Kisbán i. m. passim mellett, Liber 18. 1. Kummer—Orosz i. m.
15 Liber 28. 1.
15 Liber 42—46. 1. Diarium II. 69.
17 Liber 36—37, 50—51. 1. és Diarium II. 164—165. 1.
18 Liber 50, Diarium II. 162.
11 Liber 47—50, Diarium II. 151—153, 162—163, 213. 1.
10 Aggházy Mária: Georg Raphael Donner ismeretlen magyarországi 

alkotásai. Különlenyomat A Szépművészet 1941. 4. számából.
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tor házi diáriumai, bár részletesen leírják az oltárt, alkotója nevét nem 
említik meg, csak azt hangsúlyozzák, hogy a művész teljesen Eszterházy 
Imre érsek elgondolása alapján dolgozott. Eszterházy fedezte az oltár költ
ségeit is, amelyek mintegy 6000 forintot tettek ki.)21

Az új főoltár építésével egyidőben kijavították és körülfalazták a szent
kutat is A kápolnában lévő forrás oldalait ezért kellett erősíteni, hogy a viz 
ne folyhasson szét minden irányban, hanem elegendő mennyiségben jusson 
ki a kápolnán kívüli külső medencébe is, amelynek a vizénél kerestek gyó
gyulást egyes beteg zarándokok. A forrás vizének az apadása miatt erősen 
csökkenni kezdett u. i. már a hívek devóciója.22

A kegyhely nagy építkezései 1733-ra fejeződtek be. Ebben az évben 
építik újjá a templom orgonáját s akkor helyezték el a szentélyben a tölgy
fából készült új stallumokat is, amelyek felső részeit egy-egy szent: remete 
Sz. Pál, Sz. Anna, Sz. Ágoston, Sz. Benedek, Sz. István király, Sz. Imre,
Sz. András remete, Sz. János evangélista, Sz. Antal, Sz. József, Sz. Jeromos,
Aqninói Sz. Tamás, Sz. László, Sz. Benedek remete és Sz. Ágnes képei díszí
tették.23

Kisebb építkezések azonban még a század második felében is foly
nak, a kegyhely mind díszesebb lesz. 1760-ban a monostor előtt nagy ünnep- \
ség keretében Nepomuki Szent János szobrát állítják fel.24 1768-ban olasz 
művészek restaurálják a refektorium képeit s megfestik Mária Terézia, II.
József és Migazzi Kristóf bécsi érsek, pálos protektor arcképeit. 1769-ben 
pedig a templom és a kolostor általános renoválásával bíznak meg 3 olasz 
művészt. Ök munkájukért csak 120 forintot kaptak, Mildorfer, a hires bécsi 
festő azonban, akinek máriavölgyi működéséről eddig nem tudtunk, a mint
egy három hónapig tartó munkájáért — amely során a szentély falait fres
kókkal díszítette — 896.59 fr.-t kapott. A kegyhely restaurálási munkálatai 
folytak még a következő évben is.25

3. A kegyhelyet újjáépítő erő: a csodákban való hit.
Az idő és ellenséges támadások következtében romba- 

dőlt Máriavölgyet, újjá, nagyobbá, szebbé, művészeti emlé
kekben gazdagabbá, mint korábban volt, az emberek hite épí
tette. Az a hit, hogy a földi élet számtalan megpróbáltatása 
során Isten segítségét legbiztosabban Szűz Mária közbenjá
rása által lehet elnyerni. A késő középkorban lett mindjobban 
általános, hogy legtöbb szent gyógyító, segítő erejét speciali
zálták: pártfogásának, közbenjárásának eredményességet csak 
egy-egy meghatározott betegség, szerencsétlenség ellen, vagy 
valamely foglalkozási ág védelmében tulajdonítottak. Szűz 
Mária tiszteletének az ellenzői e felfogást is a maguk igaza

21 Diarium II. 216, 229, 239—243, 251—252, 271. 1. és Acta Paulinorum 
415. fasc. 24 ab, 34—35 és 44. 1.

22 Diarium II. 236. 1.
23 U. o. 274, 287. 1.
24 U. о. III. 178—9.
25 U. о. III. 249—255, 272. 1.



mellett igyekeztek kijátszani s azt állították, hogy Szűz Mária 
nem képes mindenben s mindenkinek segítséget nyújtani, 
hanem az egyes szentekhez kell folyamodni, kihez-kihez oly 
esetben, amelyben az illető szent földi élete során kitűnt. Jog
gal vetette e felfogás híveinek a szemére Kollenicz András 
azt, hogy a katolikus felfogás szerint nem szükséges, hogy 
Szűz Mária vagy a szentek értsenek ahhoz, amiben segítségü
ket kérik a hívek. Nem ök maguk segítenek ugyanis, hanem 
az Ür. Ök csak közbenjárnak annál, akinek a szelek és a ten
ger is engedelmeskednek.26 Különösebb igyekezetre nem is 
volt szükség ahhoz, hogy a nép nagy része ne adjon hitelt az 
ellenkezőknek,* hanem higgye, hogy Szűz Mária közbenjárhat 
minden baj és szerencsétlenség esetén. Sokan az Egyház hiva
talos tanításán túlmenőleg a közvetlen segítséget is magának 
Szűz Máriának tulajdonították.

Szűz Mária tisztelete mellett azonban nem halványodik el e század
ban sem, magán a Mária-kegyhelyen sem, egyes szenteknek a tisztelete. A 18. 
századi máriavölgyi építkezések is világot vetnek arra, hogy mely szentek 
tisztelete állott még különösebben előtérben. Szűz Mária tiszteletét nem befo
lyásolta a szentek tisztelete. Máriavölgy jelentőségét a többi szentek tiszte
lete, ha nem is emelte, bizonnyal színezte. Különösen az, hogy a kegyhely 
több értékes ereklye birtokába is jut egyesek adományából. A legértékesebb 
a két szentkereszt-ereklye volt. Az egyiket Keresztély Ágost adományozta 
1712-ben, a másikat pedig egy nemes asszony (domina kucsisfeldiana) 1766- 
ban. Keresztély Ágost XI. Kelemen pápától kapta az ereklyét,87 azt azonban 
nem tudjuk, hogy a második ereklye hogyan került az adományozó birto
kába. Szent Theodora vértanú ereklyéit még a 17. században kapják a pálo
sok Frigyes boroszlói érsektől, annak ünnepélyes translatio-ja, oltárra helye
zése azonban csak 1717-ben történt meg.28 Eszterházy Imre is ad két erek
lyét: remete Szent Pálnak és Szent Antalnak a spanyol király által hitele
sített ereklyéit, mindkettőt egy szentségtartó alakú ereklyetartóban elhe
lyezve, hogy így azokat megfelelően lehessen nyilvános tiszteletadásra 
kitenni. 1771-ben pedig Kudlik Imre pozsonyi kanonok adományoz egy 
díszes kivetelű ereklyetartót, Nepomuki Szent János képével, s valószínűleg 
ereklyéjével is.

ősi az a hit, hogy az Isten egyes helyeken szívesebben 
siet a hozzá folyamodók segítségére. Szűz Mária segítöereje 
is hozzákapcsolódik egy-egy ilyen kiválasztott helyhez, egy- 
egy kegyhelyhez.

S a nép erős hitét mi sem mutatja jobban, mint hogyha 
az egyik kegyhelyen nem következik be a várt gyógyulás, 
akkor tovább vándorol kegyhelyröl-kegyhelyre gyógyulást

2eKolleniez i. m. 11—21. 1.
27 Diarium II. 44, 48. 1. Liber 21, 59. 1.
28 Liber 26—28, 34. Lásd Kisbán i. m. II. 46—47. 1.
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keresve, csodát várva. S a máriavölgyi kegyhely hírét, nép
szerűségét erősen növeli, hogy több alkalommal oly esetekben 
is bekövetkezik ott a gyógyulás, amikor más kegyhelyekre 
való zarándoklás eredménytelennek mutatkozott.29

Egy vak brünni leány — miután az orvosok nem tudtak rajta segíteni, 
először a közeli kiriteini kegyhelyhez zarándokolt el, de ott nem nyer gyó
gyulást, amint nem nyert utóbb a mariazelli, a boldogasszonyi, és a sümegi 
kegyhelyeken sem. Már reménytvesztve visszatérőben volt hazafelé, amikor 
győri szállásadója tanácsára a Máriavölgybe való zarándoklatra fogadal
mat tesz.30 Azt ugyan a téli nagy hideg miatt nem tudta teljesíteni, mégis 
meggyógyult. Mivel azonban a gyógyulását nem Szűz Máriának tulajdoní
totta, s utóbb sem ment el Máriavölgybe, újra rosszabbodott az állapota s a 
végleges gyógyulást csak azután nyerte el, hogy teljesítette fogadalmát, s 
bűnét megbánta.31 32 Győrben kapta a tanácsot a Máriavölgybe való zarándok - 
lásra egy másik vak brünni leány is, aki előzőleg a máriazelli, a máriaháti 
s a Győr alatt lévő mártoni (Pannonhalma) kegyhelyeket kereste fel, de 
hiába.

Több kegyhely eredménytelen meglátogatása után Máriavölgyben nyert 
gyógyulást egy bécsi asszony, Wagner Mihály felesége is. Sokan azonban 
mindjárt kezdetben a máriavölgyi Szűz Mária segítőerejében bíznak a legjob
ban. így az a két hamburgi ember is, akik 1724-ben csónakjukkal felborul
tak a Dunán s akiknek, amidőn már-már elmerültek, a társuk, Bittér Mihály 
— akinek sikerült partra úszni — azt kiáltotta oda, kérjék az osztrák 
lorettói, a németóvári, vagy pedig a máriavölgyi Szűz segítségét. A veszély
ben lévők utóbbihoz folyamodtak s meg is menekültek.52

4. A csodák.
A máriavölgyi Szűz közbenjárására történő csodákat s 

az azokkal kapcsolatos felajánlásokat 1732-töl kezdve külön 
könyvbe jegyezték fel. A korábban történt csodák nagy részét 
csak nyomtatásban megjelent könyvekből ismerjük. Ezek, a 
kegyhely történetét is tárgyaló könyvek a hívek számára 
készültek s céljuk Szűz Mária tiszteletének s a kegyhely jelen
tőségének, hírének a terjesztése és növelése. Az időrendi sor
rendben előadott csodákhoz a könyvek irói hozzáfűznek egy- 
egy rövid elmélkedést, lelkioktatást is Szűz Mária segítségül 
hívásának eredményességéről. Az e könyvekben előadott cso
dákat, meghallgatásokat is elfogadhatjuk azonban valóban 
mgtörténteknek. Azok is a hívek elmondása alapján felvett 
eredeti jegyzőkönyveken alapultak.

29 Diarium II. 210. 1.
50 Liber 95. 1.
31 Kollenicz i. m. az Orsz. Levéltárban lévő bővebb kézirata. Acta 

Paulinorum. 422. fasc. 3, cap. 3 §.
32 Kummer—Orosz i. m. 201—204. 1. Liber 81. 1.
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Szokás volt ugyanis, hogy a hívek a megtörtént csodákat, 
csodásaknak tetsző meghallgatásokat elmondják feljegyzés, 
jegyzőkönyvbe való foglalás céljából saját papjuk, vagy a 
kegyhely szerzetesei előtt, szavaikat esküvel is megerősítve. 
Olykor, ha pl. a hívők elbeszélése alapján nem elég világos 
valamelyik eset, a történtek kivizsgálását maguk a pálosok is 
kérik az ill. hely plébánosától. Egyesek olykor sajátkezüleg 
maguk írták le a velük történt csodát s azt adták át a kegy
hely sekrestyésének. S pl. Kummer Lászlónak Orosz Ferene- 
től magyarra is lefordított könyvében közölt csodák egy részé
nek eredeti jegyzőkönyve ma is megvan az Országos Levél
tárban.83

Az 1634—1784 között eltelt másfélévszázadból a mária- 
völgyi Szűz Mária közbenjárására történt csodák közül mint
egy 800-ról maradt fenn feljegyzés. Pestis, döghalál, hidegle
lés, vérfolyás, himlő, gutaütés, orbánc, köszvény, fulladás, 
torokbaj, fogfájás s más, olykor pontosabban meg sem határo
zott betegségek esetében Szűz Máriában volt a hívek legnagyobb 
bizodalma. Hozzá folyamodott a nyomorék, a béna, a sánta, 
a vak, a süket, a néma, az inaszakadt, az eszelős, a gyermek
ágyban vajúdó asszony. Őt kérték a hívek a legkülönfélébb 
veszedelem idején, őt kérik ellenséges támadás idején, hozzá 
folyamodik a fogságba esett, hozzáfolyamodik az, aki kocsijá
val, vagy csónakjával felfordul, aki alatt beomlik a föld, aki 
kútba esik, leesik a fáról vagy a ház tetejéről. Őt kérik a meg
halt hozzátartozói, hogy adja vissza kedvesüknek az életet. 
Benne bíznak a gonosz szellemek ellenében is.

Igen gyakran kérik Szűz Mária segítségét a szülők gyermekeikkel 
történt különféle szerencsétlenségek esetében is. Az egyiknek torkán akad 
egy tű, egy csont, vagy egy pénzdarab, a másik lenyelt egy gyűrűt, meg
sebesítette magát, mérget ivott, leesett a fáról, vagy oltott mésszel teli 
gödörbe esett.54

Ramocsay András „ ... rosszul szolgálván neki a szerencse, a keresz
tények eskütt ellenségének kezébe esett, rabul elvitettetett és setét tömlöcbe 
tétetett vala, s illy kemény és kegyetlen rabságot már három egész eszten
deig szenvede vala . . . “ Nemes Podoronczky Péteri, Rákóczi fejedelem vetette 
fogságba, midőn fogságban lévő felesége kiszabadítására Erdélybe ment. 
Szolgája ugyanis azzal vádolta, hogy nem a felesége kiszabadítása érdeké
ben járt, hanem, hogy a fejedelem ellen pártütést készítsen elő. A bajor 
hercegségből származó Mospauer Jakab pozsonyi plebejust hamis vád alap- 55

55 Liber conv. Mariae Thallensis. (Liber.) — Acta Paulinorum 422. 
fase. 16—46. 1. — Diarium II. 98—99. 1. — A kegyhelyről szóló már idézett 
egykorú könyvek.

54 V. ö. Kummer—Orosz i. m. és Liber passim.
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ján a pozsonyi magistrates veti börtönbe 1777-ben. De megszabadul 6 is, 
amint az előbbiek is valamennyien, miután a máriavölgyi Szűz segítségét 
kérik.35

A Lozornón lakó Sclimidlin Máriának 1724-ben több alkalommal is 
megjelent az elhúnyt apósának a lelke s a következőket kérte: „Hogy Mária- 
Thalba mennyen és három pénteken böjtölljön“, azért, mert ő hat esztendő
vel azelőtt az Olvasós Szent Congregáció ruhájába öltözvén, Máriavölgybe 
ment zarándoklattal, s mivel észrevette, hogy útközben pénzét elvesztette, 
látván az oltáron ájtatos emberek ajánlásából heverő pénzt, abból két hetest 
alattomban elvévén, magának tulajdonította. „Melly onnét el-vett pénzért, a 
purgatórium lángja között máj napig-is nagy kínokat szenved. Mind-azon- 
által a könyörületes Szűz Máriának esedezésére, az Isteni irgalmasságtól 
meg-engedtetett néki, hogy ezen nagy vétkét, és szörnyű gyötrelmeit ki-nyi- 
latkoztathassa: annak okáért, hogy ezektől meg-szabadittassék, az említett 
Szent Helyre mennyen és a megnevezett oltárra, mellyről a pénzt el-vette 
vala, tizen-öt krajczárt tegyen, s egyszer s mind azon oltárnál három olvasót 
mondgyon érette. Ezeket véghez vivén, a kegyelem Annyának csudálatos 
oltárához mennyen, s hasonlóképpen három olvasót ájtatosan mondván, azt 
a Dücsőséges és könyörületes Istenszülő Szűznek ajánlja s az után 
gyónnyék és áldozzák meg. . . “ Plébánosa tanácsára Schmidlin Mária mind
ezeket teljesítette is s midőn „már az Urat Mise alatt magához akarná venni, 
a lélek Schmidlin Máriának meg-jelent, és kézzel háromszor jelt adván, 
mondá néki: Áldott légyen az Isten, most már meg-szabadittattam. Végtére 
az asszonynak kezéből az imádságos könyvecskét, kiből az öreg oltár előtt 
imádkozik vala, ki-ütötte, kit az ura a földről felemelvén, négy levelet látott 
benne meg-pörsőlve, maga pedig az asszony leg-ottan el-ájul. Mind ezeket 
azután, az annyiszor említett Schmidlin Mária, Urával együtt, a meg-égés- 
nek jeleit is meg-mutatván, Melltzi Klastromból való Tisztelendő Páter Czim- 
mermann Armand előtt, akkorban Lozornai nagy érdemű Plébános előtt, 
meg-beszéllette, bizonyította, s a dolognak nagyobb el-hitelére Írásban 
bizonyságot kért magának, mellyet Mária-Thalban meg-mutatta. . . “ Rész
ben hasonló eset történt egy horvát leánykával is, kinek az elhúnyt apja 
jelent meg.36

Számos esetben tudjuk, hogy a beteg vagy hozzátarto
zója csak azután folyamodott Szűz Máriához s tett fogadalmat 
a máriavölgyi kegyhelyre való zarándoklásra, miután orvos 
nem tudott előzőleg segíteni. A legkülönfélébb betegségek, fáj
dalmak (gyermekhimlő, szembetegség, kézzsugorodás stb.) és 
szerencsétlenségek esetében nem tud segíteni az orvos, nem 
használnak a gyógyszerek, a máriavölgyi Szűz Mária azon
ban ily esetekben is tud segíteni.37

A fogadalmat, s a zarándoklatot rendszerint a beteg maga teszi meg, 
a gyermekek helyett a szülők. Egy teljesen megvakult ötéves kisfiú — az

35 Kummar—Orosz i. m. 36—37, 151, 254—257. 1. — Liber 105. 1.
36 Kummer—Orosz i. m. 226—232. 1. Diarium I I .  98—99.
37 Kummer—Orosz I. m. 41—42, 71—72, 136—137, 149—151, 157—158, 

163—167, 188—189, 244—247. Diarium I I .  257. — Liber 67, 81, 83, 97. 
99, 123.
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ausztriai Obersimprunban (Ober-Siebenbrunn) lakó Schön János azonban 
maga mondja könnyező szüleinek „menjünk a máriavölgyi kegyhelyre és 
visszanyerem látásomat“.88 Egyes esetekben egy idegen, egy harmadik sze
mély, olykor a gyóntató hívja fel a beteg, a veszélyben lévő figyelmét a kegy • 
hely csodatévő erejére.89

A zarándoklatot két esetben a másvilágon, a tisztítótűzben szenvedő 
lélek megjelenése és kérése előzte meg. Több esetben pedig maga Szűz Mária 
jelent meg éjszaka a betegnek s ő adta a tanácsot, hogy zarándokoljon el 
Máriavölgybe s meggyógyul. Nemes Gorrup Ferenc megbetegedvén 1700-ban, 
előbb a győri orvosokhoz fordult, de noha alkalmas orvosságokkal próbált 
volna élni, az öklelések és fájdalmak meg nem szűntek, sőt a s z í v  szoron- 
gatás-is reá jővén, annyira elhatalmasodtak, hogy már azt vélte légyen, hogy 
meg-köllessék dühödnie miattok; midőn egykor illy szürnyü fájdalmakat 
szenvedvén, le fekütt volna az ágyánál meg-jelenvén néki a Dücsöséges Szűz, 
vigasztalta légyen őtet, és a kezébe olvasót, mellyet közönségessen Rosarium- 
nak nevezünk, nyújtott légyen. És hogy azonban Istentől is ihletést érzett 
tenne fogadást, hogy Mária Thalba megyen, és ezen jól tevések Szent Helyét, 
a hol soha nem vala, noha egynéhányszor hallott volna felőle, meg fogja 
látogatni. Annak utánna, hogy a Dücsősséges Szűz többekkel egyetemben, 
kik mindnyájan fehérben valának öltözve, másodszor is méltóztatott légyen 
néki láthatóképpen meg-jelenni. Melly látás közben ismét olly mennyei 
ihlést érzett, hogy bizonyos kálvinista vallásson lévő gyermeket hivattatna 
magához, és a közönséges Római igaz Hitnek fel-vállalására mindenképen 
intené. . . “ Óhajára másnap hozzá is vezettek egy kálvinista gyermeket, 
Majthényi Györgyöt s az — bár korábban sem a gazdája, sem pedig a szer
zetesek nem tudták a katolikus hitre téríteni, elbeszélésének a hatására 
megtér.40

A halálán lévő Borsos Györgynek — aki felvette már 
az utolsó kenetet is — Szűz Mária a máriavölgyi szobor alak
jában jelent meg s „bizonyos szép tiszta kútból való vizet nyúj
tott, mellyet ö kezéből elvévén, egészen megitta és nagy édes
séget érezvén utána, álmából felébredt“. Felébredése után ször
nyű fájdalmai rögtön megszűntek s csakhamar egészen meg is 
gyógyult.

Egy bécsi festő leánya, Kloster Erzsébet 1757-ben már 
halálán volt, midőn egy ismeretlen ember a csodatévö szo
borról egy képet visz el hozzá s tanácsolja, zarándokoljon el a 
kegyhelyre. A halálos beteg fogadalmat is tesz — hiszen fel
ismerte, hogy az előző éjjel álmában ugyanazt a szobrot látta 
— s a  jelenlévők legnagyobb csodálkozására visszanyeri ere
jét és meggyógyul.41 Késmárky Thököli Erzsébetnek 1697-ben

88 Liber 104. 1.
88 Kummer—Orosz 186. 1. 
40 U. a. 164—167.
41U. a. 263—265. — 
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a lorettói kegykép alakjában megjelent Szűz Mária adja a 
tanácsot a zarándoklatra.42

A gyógyulás lefolyásáról — eddig is láthattuk már — 
gyakran nem tudunk semmit. Annak csak a megtörténtéről 
értesülünk azáltal, hogy az illető hálából elhozza utóbb a kegy
helyre fogadalmi ajándékát. „Voto facto et féliciter saiiata est“
— mondják sokszor az egykori feljegyzések.

Egyeseknél azonban tudjuk, hogy a gyógyulás rögtön a fogadalom
tétel után következett be. így pl. Zentgázy György felesége, a hainburgi 
Grim Borbála, Ujváry Zsuzsanna, valamint Hardlin Orsolya és Lány Mag
dolna leányai is. Majer Terézia nem sokkal a fogadalom után (paulo post) 
gyógyult meg.43 Zöley Pál sátoraljaújhelyi plébános azután gyógyult meg 
azonnal, hogy útnak indult a kegyhelyre. Bricza Erzsébet megvakult gyer
meke a zarándokút közben nyerte vissza szemevilágát.44 A gyógyulás sok 
esetben csak fokozatosan következett be. Tolliny Márton és felesége — kik
nek a leánykája szemevilágát vesztette el — azt fogadják, hogy gyermekü
ket három ízben fogják magukkal vinni a kegyhelyre. A beteg szeme az első 
zarándoklat után javulni kezdett s azután fokozatosan meg is gyógyult. 
Fokozatosan következik be annak az ismeretlen nevű gyermeknek is a gyó
gyulása szülei fogadalma után, aki egy késsel sebesítette meg magát s „kit 
semmi Borbélyok és alkalmaztatott flastromok nem segítettek“.45 Helmár 
Bálint félesége — hogy leányának megsebzett szeme meggyógyuljon — a 
„csudálatos Szűz képe előtt“ ; melynek mását otthon reggel s este nagy áj ta
tossággal tiszteli — arra tett fogadalmat hogy beteg lányával 6 szombat gya
log megy a kegyhelyre, s ott misét mondat. Teljesíti is, gyermekének beteg 
szeme nem gyógyult meg mégsem. Midőn azonban újabb fogadalomtétel után 
a 7. szombat is elmegy a kegyhelyre, hazatérésekor az addig beteg gyermek 
örömmel és egészségesen fogadja.

A fogadalom teljesítése: a zarándoklat megtevése és az 
Ígért votiv-tárgyak felajánlása mellett sokan mutatnak be 
mások is szentmisét a kegyhelyen, s több esetben a gyógyulás, 
illetve a javulás csak a szentmise bemutatása alatt, vagy 
annak megtörténte után következik be.

Szentmise közben gyógyult meg 1649-ben Sichard György is. Kram- 
mer János hideglelésben szenvedő kisfia is az alatt nyeri vissza egészségét, 
hogy szülei á kegyhelyen érette misét mutattattak be és imádkoztak érette. 
Sviba Pál máriavölgyi lakos a szentmise bemutatása után gyógyult meg, 
kit elviselhetetlen lábfájdalom kinzott. Mivel szegény volt, azt fogadta, hogy 
addig fog a templom előtt mint koldus kéregetni, amig annyit gyűjt össze, 
amennyiért bemutattathat egy szentmisét.46 Biró István szerdahelyi lakos 
felesége szülést megelőző kilenc nap mindegyikén ugyancsak szentmisét inon -

43 Kummer—Orosz i. m. 132—133. 1.
43 Liber 122, 125—137. 1. — Kummer—Orosz i. m. 93—94, 159—160. 1.
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44 Kummer—Orosz i. m. 157—158. — Liber 93. 1.
45 ü. a. 136—137, 142—144, 199. 1.
46 U. a. 70, 73, 75, 80—81, 131, 132, 216—220. V. ö. Diarium II. 255, 322— 
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dat a kegyhelyen amellett, hogy magához hozatja a csodatévő szobornak egy 
az eredetihez hozzáérintett mását.47

Sokak meggyógyulása csak azután következett be, hogy 
ittak a szent kút vizéből, abban megmosakodtak, vagy annak 
vizével megmosták beteg tagjaikat.

„A Szűz Máriának ezen kegyelmi vizéről s annak erejéről“ tett 
tanúbizonyságot gróf Eszterházy Pál esztergomi érsek is. A torka ’ egy 
ízben annyira megdagadt, hogy nem tudott sem enni, sem inni. Nem tudott 
inni akkor sem, amikor óhajára „azon kútból, amellyben e világnak csudá 
latos Anya megjelent“, vizet hoztak neki, úgyhogy „egynéhány csöp víz 
egy kis kérő által eresztetett volna a szájába“. „Rövid nap múlva“ vissza 
is nyerte az egészségét. „Hogy pedig illy nagy jó téteményről mindenkoron 
hála-adatossággal meg-emlékezne, mái napig sem él más vízzel italára, 
hanem ezen Szűz Mária kút-forrásából hordatott vízzel. Ennek a víznek 
hathatós nagy erejét sok százan beszélik, t. i. sánták, bénnák, vakok, szem- 
fájók, etc. etc., kik az 6 fogyatkozásos tagjaikat, minden bizodalmokat a 
Szűz Máriába vetvén, ezen kút vizével meg-mosták vala.. .“48 A gyógyulás, 
illetve a javulás azonban most sem következik be mindig azonnal. Hault 
György, „ki halálra meg-betegedvén, négy hétig semmit sem lát vala“, két 
hétig tartózkodott a kegyhelyen, ott sztinetlenül imádkozott s szemeit a 
szentkút vizével mosogatta.49

A zarándoklatot szinte kivétel nélkül maga a beteg tette 
meg, illetve az, aki érette Szűz Mária segítségét kérte, mint 
pl. gyermekek betegsége, szerencsétlensége esetében a szülő.

A szülők azonban többnyire magukkal viszik a beteg vagy meg
gyógyult gyermekeiket is. Már a pálosok 1514-i misekönyve is közli azt az 
ünnepélyes szertartást, amelynek keretében szokás volt kisgyermekeket a 
pálosrend ruhájába beöltöztetni hogy elnyerjék remete Szent Pál segítsé
gét minden testi és lelki veszedelemmel szemben.60 E szokás él a mária- 
völgyi kegyhelyen még a 18. században is. Néhány évből fenn is maradt 
azon szülők neve, akik 2—3 éves gyermekeiket beöltöztették. A pálos ruhát 
csak egy ideig a fogadalomnak megfelelően 1—2 évig hordják a gyerme
kek; annak elteltével azután ismét ünnepélyesen a kegyhelyen vetették le.6'

Egy alkalommal fordult csak elő, hogy egy súlyosan 
beteg, szemevilágát is elvesztő asszony mást küldött maga 
helyett a kegyhelyre s azzal mutattatott be ott szentmisét. 
Korábban első fogadalma után egyszer már meggyógyult, 
mivel azonban halogatta a zarándoklatot, oly súlyosan 
megbetegedett, hogy amidőn bűnbánólag megismételte a foga
dalmát, maga nem volt képes azt teljesíteni s így, hogy ismét

47 Liber 123. 1.
48 Kummer—Orosz i. m. 268—272. 1. V. ö. u. a. 51, 127—130, 206, 
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visszanyerje egészségét, maga helyett mást küldött a kegy
helyre.52

Nem lehet itt a feladatunk annak a vizsgálata, hogy min
den esetben valóban csoda történt-e? Az ma már el sem dönt
hető. Az egyház maga is csak az új kegyhelyek keletkezésével 
kapcsolatos csodákat tette szigorú vizsgálat tárgyává, de a 
már jóváhagyott kegyhelyeken történt csodák esetenkénti meg
vizsgálásával természetszerűleg nem foglalkozhatott. Megelé
gedett azzal, hogy mindenki a szavával és esküjével bizonyí
totta a vele történteket. E csodák így csak emberi hitre tart
hatnak számot. De bennünket éppen emiatt érdekelnek, mint 
a népi vallásosság jellemző, látható megnyilvánulásai. Kétség
telenül mutatják ugyanis a nép hitét, a földi világon felülálló, 
a földi életet irányító Úrban s az ö kiválasztottjaiban: Szűz 
Máriában és a szentekben. Mutatják azt, hogy a földi élet sok
sok megpróbáltatása közepeit mint látja be minduntalan, nem
csak a hívő, de olykor még a kételkedő is az emberi erő ki
csinységét s azt, hogy van egy nálánál is erősebb hatalom: az 
Űr. E hit a legerősebb támasz igen sok ember számára s az 
nemcsak a végső kétségbeesés perceiben születik meg benne. 
Szűz Máriában a bizalom, Szűz Máriáé az érdem akkor is, ha 
orvosok kezelik s ha orvosoktól is nyeri a közvetlen gyógyu
lást. Szűz Máriának mond köszönetét s függeszt fel az oltárra 
egy ezüst nyelvet Heimpucher Erzsébet pozsonyi asszony is, 
kinek a nyelvéről az orvosok sikerrel távolítottak el egy 
hólyagot. Orvos veszi ki egy hatéves pozsonyi gyermek fülé
ből azt a magot, amit az játék közben a fülébe dugott. A fiáért 
aggódó anya azonban Szűz Mária közbenjárását kérte ahhoz 
is, hogy az orvos sikerrel tudjon dolgozni. S a siker érdeme 
nem az orvosé lett, hanem Szűz Máriáé. De Szűz Máriának ad 
hálát, s zarándokol el Máriavölgybe az egyik pálos szerzetes 
is, aki elérte vágyát s elöljárói Rómába küldték tanulni.53

Kevés az adatunk arra nézve, hogy a hívek mint tették 
meg a zarándoklatot. Egy-két esetben tudjuk csak, hogy azt is 
megfogadták, gyalog keresik fel a kegyhelyet. S a kegyhelyre 
igyekvők olykor csöportosulnak s együtt látogatják meg 
Máriavölgyet, mint pl. a pozsonyi orsolya-rendi apácák, a 
jezsuiták. 1728 augusztus 29-én különös esemény játszódik le 
a kegyhelyen a kegyhely naplójának írója szerint. Teljesen 
magukban, 25 hajadon érkezik meg, akik az egész vesperást, 65

65 Kummer—Orosz 239. 1.
6S Liber 123. — Diarium II. 257. 1.
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az éjszaka egy részét is énekléssel töltik el. Másnap pedig, 
amikor eltávoznak, a sírástól alig tudnak énekelni. Könnyez
tek, meghatódtak azok is, akik látták őket. „Nem tudom ezek 
szándékát — írja velük kapcsolatban a kegyhely naplójának 
az írója — de az igen kegyes anyának a közbenjárására 
legyen irgalmas hozzájuk az Isten bűnbánatuk megtartásá
ban s teljesítse kívánságukat“.54

Gyakran egy-egy nagyobb közösség: város vagy falu is 
útra kel együtt, hogy közösen megszervezett, együttes zarán
doklattal próbálja a fenyegető veszély: pestis, ragályos beteg
ség, dögvész, szárazság elhárítását, megszüntetését elérni. 
A pestis elmúlásáért könyörögnek a kegyhelyen 1739-ben a 
lozornobeliek, és a stomfaiak.55 Más, pontosabban meg nem 
nevezett ragály ellen pedig 1772-ben a mosoniak, az ásványiak 
és a rajkaiak. Dögvész elmúlását 1752-ben a győri egyház- 
megyei Szent-Péter lakói kérik, akiknek már 2000 forint káruk 
volt a ragály miatt.56 Nagyobb ragályok idején két héten át is 
állandóan könyörgő istentiszteleteket tartanak a kegyhelyen, 
olykor felsőbb állami vagy egyházi hatóságok rendeletére, mint 
pl. az 1739-i pestis idején. Ugyanakkor azonban nemcsak a 
pestis ellen kérik Szűz Mária segítségét, hanem a törökök 
ellen is, akik ellen való győzelmet kérendő már az előző két 
évben is tartottak könyörgő istentiszteleteket és körmene
teket.57

Az ellenség feletti győzelem esetén hálaadó istentisztele
tet tartanak Máriavölgyben is. Oda küldi Mária Terézia azt 
a két zászlót is, amelyeket magyar huszárok a poroszoktól 
zsákmányoltak.58

Az 1743. évi nagy szárazság idején pünkösd három nap
ján volt esőt kérő könyörgő körmenet a kegyhelyen. 1747-ben 
pünkösd harmadik napján a nagyszombatiak négyszáz főnyi 
zarándoklata, három hét múlva pedig a stomfaiak, a beszter
ceiek és a lozornobeliek zarándoklata könyörög esőért. 1743- 
ban a beszterceiek, és a zohoriak, 1755-ben a stomfaiak, mász- 
tiak, és beszterceiek, 1771-ben a stomfaiak, 1781-ben pedig a 
stomfaiak, másztiak és beszterceiek kérik a nagy szárazság el
múlását.59

54 Liber 42, Diarium II. 85. 1.
55 Diarium II 297—299. 1.
OTU. о. és III. 41. 1.
57 Diarium II. 258—259, 270, 299.
68 Diarium II. 341. 1.
58 U. a. II. 349, 417, 430. III. 74, 291, 530, 534. 1
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5. Körmenetek, együttes zarándoklatok.
A következőkben annak az összeállítását kíséreljük meg, 

hogy egy év leforgása alatt mely helyekről és mikor jöttek 
egyes városok vagy falvak együttes zarándoklatai Mária- 
völgybe. Ezek pontos és részletes összeállítását nem bírjuk. 
Csak az 1757—1764. évekre van egykorú kronologikus össze
állítás, azonban nem teljes az sem, úgyhogy azokat így nekünk 
kellett összeállítani a kegyhely naplójából. A Diárium első 
kötete elveszett s így az 1723 előtti közös zarándoklatokról 
alig tudunk valamit. A zarándoklatokat az egyes nagyobb 
ünnepek köré csoportosítjuk, bár sok esetben — különösen 
az egyes ünnepek előtt vagy után 2—3 nappal megtartott 
zarándoklatoknál — lehetséges, hogy azok nem az ünnepek
hez kapcsolódtak, hanem egy meghatározott naphoz kötött 
fogadalomra mennek vissza. Nem tudjuk a most felsorolt 
zarándoklatok nagy részének indítóokát sem. Valószínű azon
ban, hogy nagyrésze egy konkrét célú kérő vagy hálaadó 
zarándoklatra megy vissza, amely utóbb is fennmaradt: állan
dósult, a baj elmúlása, Szűz Mária segítségének az elnyerése 
után. Az adatok hiányossága miatt nem lehet pontosan eldön
teni azt sem, hogy a most felsorolt zarándoklatok közül 
azok, amelyekről csak egyes években vannak adataink, 
voltak-e más években is: állandóak voltak-e, ha nem is az 
egész általunk vizsgált korszakban (1630—1780), de legalább 
a kegyhely fénykorában. 1730—1770 között. Nem soroltak fel 
u. i. minden egyes zarándoklatot. Pl. a nagyszombatiak 1687 
óta minden évben felkeresték a kegyhelyet, a fennmaradt nap
lókban azonban csak 1740-ben hallunk zarándoklatukról elő
ször. Ekkor is azért, mivel elmaradt.80 Sokszor csak a szokástól 
eltérő eseményeket emelik ki s ha be is számolnak a zarán
doklatok érkezéséről, arról csak általánosságban szólnak.

Újév napján a nagy hó miatt rendszerint kevesen keresik fel a kegy- 
helyet. Vízkereszt, illetve a Háromkirályok napján azonban a nagy havazás 
sem akadályozza meg a. közelfekvő helységek lakóit, hogy meg ne jelenje
nek Máriavölgyben. Az ünnep vigíliáján megszentelt víz, a Háromkirályok 
vize ugyanis nevezetes szentelmény, népi felfogás szerint különleges erő
vel bir. Ezért igyekszik mindenki hazavinni belőle.60 61

60Helyttan. ltár. Religionária 307. Berchtold N. 4/46. Orsz. Ltár. — 
Diarium II. Lad. M. fasc. 88. 1.

61 Diarium II. 97 és 389. 1. — Az egyes ünnepeken végzendő isten- 
tiszteleti cselekményekkel kapcsolatos Directorium Sacristiae megvan az 
Orsz. Levéltárban. Acta Paulinorum 423. fasc.
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Szent Pál napján (jan. 15.) a hívek teljes búcsút nyerhettek, elég 
sokan is jönnek össze, többnyire tótok. így szentbeszéd is csak tótul van, 
míg a nagyobb ünnepeken, amint újévkor is a német szentbeszéd is szinte 
állandó. Egyes években, igy 1755-ben is kilencnapi ájtatosságot is tartottak 
Szent Pál tiszteletére. 1758-ban a szokottnál is nagyobb ünnepélyesség oka 
az volt, hogy Szent Pál napja egybeesett Jézus nevenapjával. E nap egyéb
ként nem tartozott a nagyobb ünnepek közé. 1746-ban is csak a tisztítótűz
ben szenvedő lelkek javára felajánlható teljes búcsú miatt jöttek össze nagy
számban a hívek. Ott volt e nap a pozsonyi plébános s egy pozsonyi 
kanonok kíséretében érkező mirai érsek s a váci püspök is. A velük érkező 
udvari káplán, kiváló orgonaművész, a játékával magukat az előkelő ven
dégeket is elragadtatta.62

Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.) napján Máriavölgyben is 
szokásban volt a körmenet s a templomban bemutatott kisded Jézust jel
képező gyertyaszentelés. A rossz időjárás, a nagy hideg, a hófúvás, a 
nehezen járható utak vagy a Morva kiöntése azonban rendszerint meg
akadályozza, hogy a hívek olyan nagy számban keressék fel a kegy
helyet, mint a többi Mária-ünnepen. Egyes években azonban, mint pl. 1729, 
1731, 1741, 1745, 1769-ben s különösen 1743-ban így is sokan voltak.63 *

A Szűz Mária jegyesének ünnepére (márc. 19.) összegyűlt hívek 
nagy számát már 1739-ben is hangsúlyozzák. Szent József kultusza később, 
a hatvanas években még erőteljesebb lesz. Az ünnepen résztvevő hívőknek 
magyar szentbeszédet is tartanak.63

Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.) napján rendszerint sokan 
vesznek részt az istentiszteleten s áldoznak is, többnyire azonban csak a 
közeli helyekről. A Máriavölgyhöz és a régi szokásokhoz való ragaszko
dást mutatja, hogy 1741-ben is sok a hivő, bár a szomszédos plébániákon 
ez alakalommal búcsú volt. A szokásos németnyelvű szentbeszéd azonban 
most elmaradt. A konventben u. i. csak három németül tudó szerzetes volt, 
s azok mind el voltak foglalva a gyóntatással. 1755-ben a németek és a 
tótok mellett sok a horvát anyanyelvű is a jelenlevők között.65

Virágvasárnáp általában sokan vesznek részt á szokásos barkaszen
telésen s a körmeneten. Mint a nagyhét más napjain is, ez alkalommal is 
tótul énekelik mise közben a passiót. Nem marad el természetszerűleg itt 
sem nagycsütörtökön Krisztus sírbahelyezése s nagyszombaton a feltáma
dás. Hacsak nincs különösebben rossz idő, akkor a környékbeliek Mária
völgyben igyekeznek elvégezni a húsvéti szentgyónást és áldozást. 1726-ban 
oly sok volt a gyónó a húsvéti ünnepek alatt, hogy mindegyik nap mintegy 
száz-száz hívőt kellett a konvent minden egyes tagjának (14-en voltak) 
meggyóntatni. Sokan gyóntak 1727-ben is, pedig ez alkalommal nagy volt 
a hideg s akkora a hó, mintha még csak január lett volna. 1726-ból és 
1768-ból tudjuk a húsvéti áldozok számát is. Elsőízben kb. 8000-en, utóbb 
pedig kb. 4700-an áldoztak. A húsvéti ünnepekre ‘több közeli helyről kör
menettel jönnek a hívők. így 1726-ban húsvét vasárnapján a stomfaiak és 
a beszterceiek. Nem sokkal utóbb azonban mindkét község húsvét utáni 
első vasárnapra tette át a zarándoklatot s 1731-től kezdve már az egész

62 Diarium II. 388—389. III. 70, 99, 222—223, 237, 463. 1.
65U. a. I I .-64, 82, 97, 297, 304, 317, 345, 371, 390. III. 12, 100, 241, 

258, 417. . 1.
66 U. a. 294, 306. III. 187, 194, 225, 242, 265. 1.
65 U. a. II. 66, 129, 269, 306, 320. III. 14, 54, 72.
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korszakon át fehérvasárnap keresik fel a kegyhelyet. Olykor, mint pl. 1737,
1739-ben a stomfaiakhoz csatlakoztak Mászt és Borostyánkő lakói is. Raj
tuk kívül még 1731-ben a Lauetsiary (?)-ből és 1755-ben a közeli Lamács- 
ból jövő zarándoklatról is hallunk.

1740-ben húsvét utáni második vasárnap kezdődik a rackendorfiak 
zarándoklata. 1757-ben pedig húsvét utáni harmadik hét csütörtökén 
(ápr. 30.) az osztrák Unter-Siebenbrunnból jön egy körmenet a kegy
helyre.99

A Szent Kereszt megtalálásának a napja (máj. 3.) a Mária-ünnepek 
és Szent Anna napja mellett a leglátogatottabb ünnep. Lehet, hogy ez az 
ünnep is már korábban is látogatott volt (sajnos, a kegyhely naplójának 
első kötete nem maradt fenn), fényét és jelentőségét azonban bizonyára 
emelte a Keresztély Ágost esztergomi érsektől a kegyhelynek 1712-ben 
odaajándékozott szentkereszt-ereklye, amely iránti tisztelet növelése érdeké
ben a pálosok 1726-ban hétéves búcsút kérnek és nyernek a pápától a 
Szent Kereszt feltalálásának (máj. 3.) és íelmagasztaltatásának a napjára 
(szept. 14.).67

A marcheggieknek és egy szomszédos horvát falunak az egész kor 
ban szokásos zarándoklatáról csak 1725-től kezdve tudunk, pedig 1726-ban 
régtől fogva szokásosnak mondják. Kedvező idő esetében nem is maradnak 
el egy évben sem. S ha valamelyik évben nem jöhettek a szokott időben, 
eljöttek utóbb, mint pl. 1738-ban május 18-án. E nap, áldozócsütörtök utáni 
vasárnap jönnek 1749-ben a nezsideriek, a veideniek, és az osztrák ober- 
siebenbrunniak zarándoklatai is. Szent Kereszt feltalálásának az ünnepén, 
illetve az előtte való napokban egyes években még a stomfaiak, a beszter
ceiek, másztiak, borostyánkőbeliek, a rajkaiak és a héderváriak zarándok
latairól tudunk. A névszerint nem mindig megemlített horvát zarándokla
tok pedig valószínűleg Pralisse (?), Braedensee (Breitensee) és Horvát- 
Jahndorf helységekből jöttek, amint az 1757, 1761, 1763 as években is. Ez 
években eljönnek az osztrák unter-siebenbrunniak is. A század második 
felében ez a nap lesz az 1751-ben alakult vallásos társulatnak: a tisztító
tűzben szenvedő lelkek kongregációjának a főünnepe s így a jelentősége és 
látogatottsága még nagyobb lesz.98

A pünkösd ünnepén szokásos zarándoklatok közül legtöbbet a 
bécsiekéről tudunk. 1726 óta ünnep másod-, illetve harmadnapján mindig 
megjelennek. Egyes években tudjuk a létszámukat is. 1747-ben 90-en, 1750- 
ben 80-an voltak. Ekkor azonban azt ígérték, hogy jövőre nagyobb létszám
mal jönnek el. S valóban tudjuk, hogy 1762-ben 150-en, 1763-ban 220-an, 
1764-ben pedig 300-an voltak. 1767-ben a bécsi, tisztítótűzben szenvedő lel
keket megsegítő és vigasztaló Szűz Mária-kongregáció egy alapítványt is 
tett, hogy amidőn valamilyen súlyos és törvényes ok (háború, pestis, nagy 
esőzés) miatt nem jöhetnének el Máriavölgybe, a pálosok akkor is mutas
sanak be a kegyhelyen az ő szándékaikra szentmisét s mondjanak imát. 
Azon években azonban, amidőn megjelenik a zarándoklatuk, a pálosokat 
nem terheli semmiféle kötelezettség.99

99 U. a. II. 48, 66, 122, 130, 270, 295, 320, 360, 416. 429, 437, III. 6, 
54, 72, 226, 266, 290, 298, 409, 464, 512, 523; liber 70. 1.

97 D. II. 44.
98 Diarium II. 28, 48, 98, 270, 295, 307, 308, 322, 377, 438, III. 30, 72, 

86, 101, 270, 298, 410, 528, 482, Uber 70—73. 1.
"Diarium It. 417, III. 8, 82, 195, 210—211, liber 72—73. 1.
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A bécsieknek szinte állandóan kiemelt zarándoklatán kívül egyes 
években még a zistersdorfiak, a siebenbrunniak (Semprunensis) és a német
óváriak zarándoklatairól tudunk. 1762-ben pünkösd előtti pénteken Ober- 
Weidenből, az ünnep vigíliáján pedig Niclsbergből (?), Brudersthalból, 
Ober-Sulzból és Inzersdorfból jöttek zarándoklatok, egyenkint 45—100 főnyi 
csoportokban. Ugyanezen évben pünkösd utáni szerdán Teutsch-Wagrambói 
jönnek 40-en. Utóbbiak a következő évben pünkösd utáni első vasárnap 
45-en voltak.

Az obersiebenbrunniak zarándoklatára szinte minden évből más idő
pontban vannak adataink. így 1738-ban június 17-én, pünkösd utáni harma
dik vasárnapot követő kedden, 1763-ban pünkösd után első vasárnap 
(máj. 29.), 1764-ben pedig húsvét után negyedik vasárnapot követő csü
törtökön (máj. 24.) találkozunk velük.70

Az Űrnapján általánosan szokásos körmenetet Máriavölgyben a 
szentkúthoz vezették s azon Ausztria szomszédos helyeiről is sokan vettek 
részt. Űrnapját követő vasárnap pedig a máriavölgyiek maguk tartanak 
körmenetet. 1771-ben Űrnapját követő szombaton és a következő hét kedd
jén is jön egy-egy osztrák zarándoklat. 1769-ben pünkösd utáni harmadik 
vasárnap a marcheggiek szokásos (!) körmenetéről hallunk, 1762-ben pedig 
az azt követő vasárnap (jún. 28.) az osztrák ebersdorfiakéról. Az Űrnapján 
résztvevő zarándoklatok közül egyedül a Uobersburgból jövőt ismerjük
1741-ből.71

Nepomuki Szent János (máj. 16.) napjának az ünnepélyesebb meg 
tartásáról csak a hatvanas évektől kezdve tudunk. Szobra volt ugyan már 
Máriavölgyben a század elején is. Kultuszának a növekedése azonban csak 
a század második felében következik be. Ennek egyik külső megnyilvánu 
lása az az új szobor, amelyet tiszteletére 1760-ban a monostor bejárata 
előtt emeltek Rosa Ferenc generális kezdeményezésére. Tiszteletének nőve 
lése érdekében Rosa az ünnep egész oktáváján a saját költségén zenés 
litániát tartat, s azokon 1764-ben is állandóan sokan vettek részt. Ez évben 
írják csak be egyébként a Nepomuki Szent János-napi szertartás rendjét 
a sekrestye szertartáskönyvébe is. A megkezdett 8 napos áj tatosságok állan 
dósulnak és megtartják azokat még a nyolcvanas évek elején is.72 *

Sarlós Boldogasszony napja (júl. 2.) a nagyobb Mária-ünnepek közé 
tartozik, nagyobb zarándoklatokról azonban e nap még sem tudunk. Csak 
Pozsonyból s egyes más közeli, pontosan meg nem nevezett magyar és 
osztrák helyekről jönnek zarándokok egyes években elég szép számmal. 
A német és tót zarándokok mellett olykor nemesek is sokan vannak, így 
1770-ben Nagyszombatról és Pozsonyból. Horvátok jelenlétéről csak 1769 
ben hallunk, mikor egész távolról is jönnek.75

Szent Anna napja (júl. 26.) kb. olyan látogatott lehetett, mint a máso 
dik legnagyobb Mária-ünnep, Nagyboldogasszony napja. Egyes években, így 
1745-ben is még annál is látogatottabb. A hívek: egyszerűbb nép és a 
nemesek nagy számát 1723-tól kezdve szinte minden évben kiemelik, még a 
nyolcvanas évek elején is. Az áldozok számát csak egy-két évből ismerjük. 
1728-ban és 1747-ben 1500-an, 1746-ban 2000-en, 1750-ben pedig 1800-an 
voltak. Névszerint csak a besztercei és a stomfai zarándoklatokról tudunk

70 Diarium III. 7—8, 411, 483, liber 72—73. 1.
71 Diarium II. 296, 322, III. 31, 45—46, 191, 247, 291, 322; liber 72 1
72 Diarium III. 178—181, 215—216. 1 453, 482, 530, 546. 1.
75 U. a. II, 10, 99, 111, 256, 277, 311, 442, III. 63, 195, 248. 419. 5.31. 1.
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Jöttek azonban más, távolabbi helyekről s Ausztriából is. Horvátok jelen 
létéről, mint Szent Anna napján, most is csak 1769-ben hallunk.74

Nagyboldogasszony (aug. 15.) a második legnagyobb, leglátogatottabb 
Mária-ünnep. A látogatottság, úgylátszik, a negyvenes évekre éri el a tető
pontját. Évek óta nincsenek annyian, mint 1740-ben, bár ez évben a nagy- 
szombatiak ismeretlen okból nem jöttek el. Hogy honnan jöttek a zarándo
kok, csak néhány esetben tudjuk, mert rendszerint csak azt jegyzik fel egész 
augusztusban, hogy nem történt semmi nevezetes dolog: a szokásos évi 
fogadalmi zarándoklatok megjöttek. 1751-ben azonban kiemelik a hainburgi 
s az óvári zarándoklatot.

Egyes években hallunk a Stomfa, Mászt, Borostyánkő, Balienstein, 
Beszterce, Köpcsény és Püspöki helységekből érkezőkről. Több zarándok
lat jött Ausztriából is. Götzendorfon kívül azonban nem tudjuk honnan.75

Több adatunk van az augusztus második felében jövő zarándokla
tokra, amelyek nagyrésze Nagyboldogasszony oktávájára jött. így 1762-ben 
Veigendorfból. Valószínűleg közbejött akadályok miatt jönnek minden évben 
más nap. 1741-ben 26-án, 1750-ben 23-án, 1764-ben pedig 27-én. A szép rend
ben érkező zarándoklatot 1750-ben (valószínűleg egyébkor is) a Krisztus 
Teste korporáció rendezte. Nem állandó napon jönnek a többi helyekről 
sem: Volfstlialból 1741-ben 25-én, 1750-ben 30-án, 1762-ben 28-án, 1764-ben 
pedig 26-án, Oberweidenből 1745-ben 29-én, 1750-ben 23-án, Hainburgból 
1745-ben 21-én, 1763-ban 23-án, 1771-ben 22-én, 1777-ben 31. A hainburgiak 
zarándoklatában 1745-ben résztvesz a plébános mellett a bíró és több szená
tor is. Egyes években megemlítik még Bécs, Perg, Stöpfing, Prenkhirchen 
(Prellenkirchen?), Petronell és Neusiedl, Hundsheim osztrák helyekről 
jövőket is. Valószínűleg ezek is állandóak voltak, ha nem is említik meg 
mindig, hiszen a stöpfingielc zarándoklatáról is csak két ízben tudunk, pedig 
1762-ben kiemelik, hogy minden évben jönnek. Csak a bécsi és a neusiedli 
zarándoklatokról tudjuk, hogy 1728-ban keresik fel először a kegyhelyet.76

Kisasszony napja (szept. 8.) a kegyhely legnagyobb ünnepe. A hívek 
hatalmas seregei keresik fel a hó első napjától kezdve egészen az ünnep 
nyolcadáig, sőt olykor még azontúl is a csodatévő Mária szobrot. Igaz, több 
nagy ünnep is van most közel egymáshoz. Kisasszony napját követő vasár
nap az egyház felszentelésének, 14-e pedig a Szent Kereszt felmagasztalta- 
tásának az ünnepe s ünnep Szűz Mária születésnapjának a nyolcada is.

Legkorábbi adataink is ez ünnep fényéről és nagyságáról szólnak 
Csodálva szemlélte a hívek nagy számát már 1712-ben a német lovagrend 
prépostja és generális visitatora, akiket Keresztély Ágost bíbornok-protektor 
hívott le Bécsből az ünnepekre. Saját bevallásuk szerint még sohasem lát
tak egyetlen egy kegyhelyen sem annyi embert. Az ünnepen és vigíliáján 
mintegy 13.000 áldoztak s azután 18-ig bezárólag még mintegy 5000. „Nekünk 
azonban ez egyáltalán nem volt csodálatos — írja, vagy másolja Orosz 
Ferenc — emberemlékezet óta ugyanis egyedül ezen az ünnepen és vigiliár 
ján minden évben kiosztanak annyi, sőt még több, olykor 20.000 szentostyát 
is . . . “ Mind 1712-ben, mind pedig 1714-ben áldoztatott maga Keresztély

74 U. a. II. 84. 326, 380, III. 9, 249, 270, 292, 400, 412, 466, 484, 531,
562. 1.

75 U. a. II. 161, 258, 280, 298, 307, 326, 380, 403, III. 92, 283, 461; 
liber 70. 1.

76 Diarium II. 84—85, 121, 123, 133, 161, 210, 280, 293, 327, 381—382, 
419, 421, 443, III. 9, 293. 403; liber 70—73. 1.
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Ágost is. Az utóbbi évben s 1718-ban az ünnepen és oktávája alatt 18.000 
áldozó volt, 1715-ben pedig csak az ünnepen 15.000. A legtöbben 1717-ben 
lehettek. Ekkor u. i. szeptember 8—23-ig 42.000 az áldozó. 1718-ban egyedül 
Kisasszony napján 8000, 1719-ben pedig 8—21 között 22.000 az áldozó.7’

Magyar zarándokok is az egész év folyamán most vannak a leg
nagyobb számban. Egyes években pedig egyenesen az ő nagy számukat 
emelik ki legjobban. így természetes, hogy most magyar szentbeszédet is 
tartanak, mind az ünnepen mind pedig az oktáváján. Egyedül 1769-ben volt 
a zarándokok túlnyomó része Kisasszony napján tót, úgyhogy más nyelven 
most nem is volt szentbeszéd. Az azt követő nap azonban ez évben is 
oly sok magyar jött Csallóközből s távolabbi helyekről is, hogyha nem is 
múlták felül a tótok előző napi számát, azt bizonnyal elérték. A német 
szentbeszéd azonban többször is elmaradt, német zarándok u. i. nem annyira 
az ünnepen, hanem inkább annak oktávájára jöttek el. Nélkülök is oly 
sokan vannak azonban a zarándokok, hogy bár 15—20 gyóntató volt a 
rendházban s gyóntattak a zarándoklatokkal jövő papok is, még külön 5—6 
papot (rendszerint 2—2 ferencest és kapucinust, s 1—2 trinitáriust) kellett 
hívni Pozsonyból a gyóntatásban segíteni. Egyes években jönnek a malackai 
ferencesek közül is. A gyóntatás így is szinte mindig késő estig tart. Oly
kor azonban hiába volt a szerzetesek minden igyekezete, oly sok volt 
a gyónni akaró, hogy nem végezhette el mindenki a szentgyónását, így 
1746-ban is. Ez alkalommal ugyancsak 1 ferences és 2 kapucinus jött 
segíteni Pozsonyból, viszont valamennyien gyóntattak még éjszaka is. 
A magyarok és a tótok mellett némelyik évben igen sok a horvát zarándok 
is, így 1728-ban, 1746-ban és 1754-ben. Nem ment könnyen az ő gyóntatá
suk sem, mivel kevés volt a horvátul tudó pap a kegyhelyen.78

A gyónás és az áldozás elengedhetetlen tartozéka, természetes vele
járója a zarándoklatoknak. A gyónás könnyebb elvégezhetése kedvéért nem 
jönnek 1769 után a csallóköziek magán az ünnepen, hanem csak az azt 
követő nap. Ugyanezért s hogy a túl nagy sokaság ne zavarja áhítatukat, 
változtatják meg régi szokásukat a dévényiek is 1740-ben s nem a nyolcad 
közbeni vasárnap, hanem az ünnep nyolcadán jönnek el. Utóbb a sassiniak 
is az egyik hétköznap zarándokolnak Máriavölgybe.79 De azon voltak maguk 
a pálosok is, hogy meg tudjanak gyóntatni mindenkit, bármilyen sok legyen 
is a zarándok. „A jövőben — olvashatjuk a kegyhely naplójában 1746-ban, 
amidőn nem tudtak mindenkit meggyóntatni — különös gonddal kell ügyelni 
arra, hogy elegendő gyóntató legyen — főleg magyar és tót —, nehogy 
azok hiánya miatt Isten dicsősége, Szűz Mária tisztelete, a hívek jámborsága 
csökkenjen s magát a Szent Helyet is valami károsodás érje.“80

Nem csökken a zarándokok és az áldozok száma a század második 
felében sem, 15—2000 körül mozog mindig s még az 1780-as évek elején is 
el kell, hogy jöjjön a szokásos hat gyóntató Pozsonyból. Eljön minden 
évben a sassini zarándoklat is, pedig az ottani kegyhely is messzi vidékek
ről vonzza már a zarándokok hatalmas seregét.81

A szeptemberi ünnepek során a kegyhelyre jövő zarándoklatok közül

”  Liber 22—23, 28, 30—32, 40. Diarium II. 112, 189. 1.
78 Diarium III. 10, 38, 116, 139, 168, 211. 1. I I .  43, 85—86, I I .  123,

260, 351, 384, 420, 433, 444. 1.
79 U. a. III. 252—253, 273. 1.
80 U. a. II. 404, 405, III. 64. 1.
81 U. a. III. 48, 103, 181, 273, 534, 555, 556. 1.
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elég sokról tudjuk, honnan jöttek. Az állandó pontos napot azonban kevés
nél lehet oly pontosan megállapítani, mint a marcheggiakénál, akik 14-én 
Szent Kereszt felmagasztaltatásának a napján tartották meg a zarándokla
tukat minden évben. Pontos összeállítást a zarándoklatokról természetszerű
leg most sem bírunk s így a felsoroltak bizonnyal csak egy részét teszik a 
szokásos zarándoklatoknak. Legtöbb zarándoklatot 1730-ban neveznek meg. 
Ott voltak ez évben Máriavölgyben Pozsony, Magyaróvár, Püspöki, Bruck 
(ex Hungária), Stomfa, Beszterce, Dévény, Nyitra, Nagyszombat, Bazin, 
Szentgyörgy és Sassin katolikusai. Az e helyekről jövő zarándoklatok egy 
része mindig szerepel más évek felsorolásában is. Mellettük azonban mindig 
találunk újabb zarándoklatokat is megemlítve. így hazánkból Győr, Szene, 
Lamács, Reicse (Récse?), Neovilla, Prodes, Mászt, Magyarbél, Malacka 
és Modor zarándoklatait, a határon túlról pedig Zistersdorf, Marchegg, Bées, 
Oberweiden, Oberbrunn, Peterneil (Petronell?), Prenkirchen, Hainburg, 
Wolfsthal, Teutsch-Erlau, Engelstadt, Berg, Witzelsdorf helyekről.82 83

Az 1729-i feljegyzések során azt olvassuk, hogy ez év októberében uz 
egész hó folyamán a gyónók nagy tömege jött a kegyhelyre, nagyrészt 
Ausztriából, akik sok misealapítványt is tettek s hasonló volt a hívek 
bőkezűsége ez év novemberében. E két hónap zarándoklatairól és ünnepei
ről azonban mégis alig tudunk valamit. Ami kevés adatunk van, az is kor
szakunk végéről való. 1750 okt. 11-én Engelshart, 1757-ben okt. 2-án Vul- 
kestorf, 10-én Bockfluss, 1761 okt. 18-án és 1762 okt. 23-án Orth, 1769 okt. 
5-én Hofmark, 1776 okt. 28-án pedig Schlosshofból jött zarándoklatokról 
tudunk csak. Most is valószínű azonban, hogy több zarándoklat is volt. 1769 
okt. 1-i -bejegyzésnél u. i. azt találjuk, hogy a Boldogságos Szűz tiszteletére 
tartott Rózsafüzér-ájtatosságon különböző nemzetekből igen sokan vettek 
részt, zarándoklatot azonban nem neveznek meg egyet sem.88

Novemberben és decemberben még csendesebb volt a kegyhely, a hideg 
időjárás miatt. Nem tudunk e két hónapból egyetlen egy zarándoklatról sem. 
1745-ben kiemelik Szent Cecilia (nov. 22) és Szent Borbála (dec. 4) ünne 
pének megiilését is. Annyian azonban már nem jönnek össze, mint a korábbi 
hónapokban. Legtöbben még Szeplőtelen fogantatás napján (dec. 8) és 
karácsonykor vannak; ez alkalmakkor sok a gyónó is.84 *

Állandó a mozgás, állandó az élet tehát Máriavölgyben, 
különösen májustól októberig. A kegyhely fénykorában leg
alább 150 zarándoklatot vehetünk állandónak s ezek szinte 
kivétel nélkül az év középső részében, az említett 5 hónapra 
estek. Az egyes években a kegyhelyre jövök létszámát nem 
ismerjük. Minden bizonnyal jóval többen voltak azonban, mint 
ahányan áldoztak, hiszen a zarándokok között voltak gyer
mekek is. Az áldozok létszámát az 1751—1782. évekre a napló
feljegyzések megörökítették. Eszerint az áldozok száma:

82 Diarium II. 162, továbbá u. o. 70, 112, 308, 328—329, 343, 385, 44— 
45, III. 38, 48, 200, 252—53, 273, 413, 420, 470, 487, 498, 517, 534; liber 
30—31, 70—73. 1.; Acta Paulinorum 423 fase. 5—6. 1. III. 10, 402, 473. L

83 Diarium II. 104; Liber 70—73. 1.
84 Diarium II. 104, 310—11, 386—387, III. 2, 11, 255, 424, 476, 508,

520, 537. 1. — V. ö. Liber 70—74. 1.



5 8 6

1751 51.780 1762 38.499 1774 51.452
1752 54.200 1763 44.059 1775 28.727
1753 57.900 1764 31.186 1776 20.015
1754 42.650 1765 50.000 1777 24.784
1755 65.875 1766 42.314 1778 28.644
1756 80.567 1767 44.222 1779 34.756
1757 38.212 1768 43.034 1780 49.618
1758 39.812 1769 44.923 1781 34.102
1759 40.400 1770 32.381 1782 36.029
1760 38.407 1772 34.480
1761 43.665 1773 45.391
Legtöbben mindig szeptemberben voltak. Egyes esetekben tudjuk u. i 

a szeptemberi áldozok számát is: 1757-ben 11.500, 1758-ban 19.800, 1759-ben 
14.000, 1760-ban 19.340, 1764-ben pedig 15.000.86

Az egyes zarándoklatok létszámát csak egyes esetekben 
tudjuk. Egyes helyekről kevesen jöttek: így pl. 1762-ben jún 
28-án Eberstadtból 24-en, Obersulzból pedig máj. 29-én 45-en, 
máshonnan viszont száznál is többen: a stomfaiak, másztiak 
és beszterceiek húsvét utáni első vasárnapon 1762-ben 500-an, 
1763-ban és 1764-ben pedig 700-an. Horvát-Járfaluból 1762 máj. 
1-én 300-an, Marcheggböl ez év máj. 9-éri 250-en, Bécsböl pedig 
1764 jún. 11-én 300-an jöttek. Adataink szerint a legnagyobb 
létszámú zarándoklat Zistersdorfból jött 1718 szept. 9-én 954 
személlyel.8 86

A zistersdorfiak ének- és imaszóval érkeztek. A kör
menet közepén egy nagyobb hordszéket vittek, amelyen 
négy gyermek volt, kik közül három élénk színű, vidám
ságra hangoló ruhát, a negyedik , láncokkal megkötözött 
pedig fekete gyászruhát viselt. Ki sem lehet fejezni, mennyire 
meghatott mindenkit ez a körmenet — írja Orosz Ferenc. Első 
útjuk mindjárt a templomba vezetett, ahol a zarándoklatot 
vezető cisztercita pap szentbeszédet mondott — a bűnöző lel
ket jelképező feketébe öltözött gyermek felé fordulva — a 
bűnnek hatalmáról, mint tartják a bűnök kötelékei fogva az 
embereket. A beszéd után a zarándoklat tagjai meggyóntak 
és megáldoztak, majd ebéd után hazatértek. Eltávozás előtt 
azonban még egy beszéd következett s egy ahhoz kapcsolódó 
misztériumjáték. A zarándoklat vezetője köszönetét mond 
Szűz Máriának és a pálos atyáknak, majd amikor a beszéd ч 
végén azt fejtegette, mint töri össze a bűnbánat a bűn bilincseit

8S Diarium III. 25, 42, 49, 66, 78, 83, 94, 107, 118, 142, 159, 162, 182, 
191, 202, 216, 236, 255, 280, 405, 416, 462, 476, 490, 499, 509, 522, 538, 558. 1. 
és Liber 129—131. 1. — Az 1770-ben áldozók létszámát nem jegyezték fel.

8« Liber 30—31, 70—73. 1.
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s mint válunk ismét szabadokká, a megérkezéskor a bün’oe- 
esett lelkét jelképező feketébe öltözött gyermek hófehér ruhába 
öltözve megjelenik s a másik három társával együtt igen 
szép taglejtésekkel kísért éneket adnak elő: s a  bűnön diadal
maskodó lélek gyözedelméföl előadott énekes misztériumjáték 
örömmel tölt el s könnyekig meghat mindenkit.87

Más színjáték előadásáról nem tudunk. Ünnepélyes és fel
emelő lehetett a többi zarándoklat is, amelyeket olykor egy-egy 
vallásos társulat rendezett. A nagyobbak elé a pálosok ki is 
vonultak s ünnepélyesen, harangzúgás közben vezették be azo
kat a kegyhelyre. Trombitaszó, dobpergés közben énekszóval 
érkeztek meg s nagy részük hozott magával zászlókat és Szűz 
Mária-szobrot, mint pl. a győriek 1718-ban, s a magyar
óváriak 1738-ban. A magyaróváriakkal a rózsafüzér titkait 
jelképező zászlók is voltak s a Szűz Mária-szobrukat 8 szé
pen öltözött fiatal leány vitte. A dévényi Szent Háromság tár
sulat által vezetett zarándoklat pedig Szűz Mária szobrot és 
a zászlókon kívül hittitkokat jelképező, rudakra erősített szob
rokat is hozott magával.88

Sok zarándoklatnak zenekara is volt. Saját zenekarral 
vonultak be 1733-ban az óváriak is. A nagyobb ünnepeken 
szinte kivétel nélkül zenések a misék. A stomfaiak zenekara 
— amely rendszerint fizetésért játszott —, szinte állandóan 
ott van a kegyhelyen. Rajtuk kívül még a récseiek zenekará
val és a szentgyörgyi piarista zenekarral találkozunk több
ször a kegyhelyen a zarándoklatokkal jött zenekarokon kívül. 
1745-ben Eszterházy Imre esztergomi érsek olasz énekeseket 
és zenészeket is hozott magával. Királyi, fejedelmi vendégek 
érkezésekor, s más rendkívüli alkalmakkor, így pl. 1717-ben, 
midőn Keresztély Ágost esztergomi érsek unokaöccse Móric 
szász herceg a kegyhelyen tér meg, vagy 1727-ben, amikor 
Eszterházy Imre érsek ott veszi át az érseki palliumot, külö
nösen nagy ünnepségek voltak, amelyek látványosságát a befe 
jezö tűzijáték is emelte. A legnagyobb ünnepség azonban talán 
Szent Theodora ereklyéinek translatio-jakor volt 1717-ben.89

Külsöséges barokk pompa, bizonyos mesterkélt megrende- 
zettség kétségkívül tapasztalható ezen kegyhelyi ünnepségek
nél is. Mindez azonban szinte csak díszlet volt, a kegyhely 
lényege s jelentősége nem az ünnepségekben mutatkozik meg,

87 U. o. 30—31. 1.
88 U. o. 30—31, 49—50; Diarium II. 162. 1.
88 Liber 24—27, 41; Diarium И. 67, 219, 383, 396 atb. III. 46. 1.
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hanem abban a megható, valóságos áhítatban, amely a kegy- 
lielyet felkereső tízezrek lelkét betöltötte. Igaz, az emberek a 
kegyhelyeken sem tudták mindig indulataikat, szenvedélyeiket 
mérsékelni. 1747-ben a stomfai káplán azzal fenyegetőzött, 
hogy nem engedi a stomfai zenekart a misén közreműködni, 
ha a főmisét a pálosok nem vele, hanem a besztercei plébá
nossal mondatják. A pálosok végül is engednek neki, a misén 
azonban nem asszisztál a stomfai káplánnak senki közülük. 
Egy-két esetben lopásról is tudunk s ügyelni kellett a pálo
soknak arra is, hogy egyesek erkölcstelen cselekedeteikkel 
meg ne sértsék a kegyhely tisztaságát. 1768-ban a kegyhely 
naplójának vezetője panaszkodik, hogy a pünkösd második 
vasárnapján érkező bécsi zarándoklat zavarta a kegyhely 
csendjét.90 Mindezek azonban szórványos jelenségek s ha 
nagyobb számmal is fordultak volna elő, akkor sem azt mutat
nák, hogy káros, vagy felesleges a kegyhely, hanem csak arra 
figyelmeztetnek, mennyire elhatalmasodnék a bűn, a vétkes 
emberi szenvedély, ha nem volnának szenthelyek, melyek az 
embereket — ha egyeseket csak rövid időre is —, a bűnös földi 
életből az örök élet, az Isten-közelség világába próbálják fel
emelni.

6. Ajándékok, fogadalmi tárgyak.
A zarándokok — akár egyenkint, akár csoportosan jöt

tek — ritkán jöttek üres kézzel. Gyakran tettek miseadomá- 
nyokat s ajándékaikkal is kifejezték hálájukat Szűz Mária 
iránt. A felajánlott tárgyak egyik jellemző csoportja azok, 
amelyek a beteg testrészt, illetve a máriavölgyi Szűz oltal
mába ajánlott személyt vagy tárgyat ábrázolják.

Boroczy Márton csejthei provisor és felesége szemfájós leányuk meg
gyógyulásáért ezüst szemeket ajánlanak fel. Zsigray Julianna egy ezüst 
fejet, Barakovics Pál Nyitra vármegye szolgabírája — gutaütés után fel
gyógyulva — ezüst szívet és ezüst nyelvet ajánl fel. Ezüst szíveket ajánla
nak fel még többek között Takács Ferenc pozsonyi alispán felesége, gróf 
Pálffy Lipótné, és Schwartzpauer Urbán pálos szerzetes is. Utóbbi azért, 
mivel a rendi elöljárósága theologiai tanulmányainak a folytatására Rómába 
rendelte. A felajánlott tárgy olykor nem két, hanem három szívet ábrázol, 
illetve, maga a votívtárgy három összekapcsolt ezüst szív. De ajánlanak fel 
ezüst kezet, lábat, emlőt, valamint ezüst állat is.61

Igen gyakori az, hogy ezüstből készült fél, vagy teljes emberi alakot 
ajánlanak fel. Csapó Mihály pozsonyi kamarai titkár, hogy Szűz Mária

»»Diarium II. 86—87, 112, 377, 402—4, 416, 420, III. 227. 1. 
91 Liber 110, 116—124, 127, 130—136. 1.
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segítségét megnyerje két gyermeke számára két ezüst figurát, Luborsky Bor
bála pozsonyi orvos (chyrurgissa), aki öt éven át terméketlen volt, de Szűz 
Mária közbenjárására gyermeke született, egy ezüst gyermek figurát, az 
ugyancsak pozsonyi Lerch Éva egy térdelő nő ezüst figuráját, Dietrich Bor
bála pedig a saját ezüst képmását ajánlja fel egy fekvő asszony formájában. 
Patzmilner Fülöp Bécsből küld ezüst szemeket és egy férfit és egy nőt 
ábrázoló kettős ezüst votívtárgyat.92 *

Sok esetben már maga a votivtárgy is kifejezésre juttatta, hogy a 
felajánlók a máriavölgyi Szűz Mária védelme alá akarták helyezni a maguk 
vagy hozzátartozóik személyét. A votivtárgy u. i. sokszor a kegyszobor előtt 
térdepelő személyt ábrázol, többnyire díszes kivitelben. így Szunyogh Zsófia 
grófnő fogadalmi tárgya egy tölgyfa keretben elhelyezett vörös selyemmel 
beborított tábla volt, amelyen a máriavölgyi Szűz Mária és két előtte fekvő 
asszony ezüst képe volt elhelyezve. Hasonló fogadalmi tárgyakat ajánlanak 
fel mások is.98 Olykor a fogadalmi emléktáblán felirat is áll, amely a fel
ajánlónak nevét örökíti meg s azt, hogy milyen betegségben nyert segítséget.

A felajánlók nagy részének tudjuk a nevét, némelyik azonban isme
retlen akart maradni, nem fedte fel a kilétét. Nem árulta el 1719-ben IIT. 
Károly feleségének a dajkája sem, kitől származnak az általa hozott értékes 
ajándékok: a Szűz Mária és kis Jézus részére felajánlott, drágakövekkel kira
kott két korona, több értékes ruha s az 5 ezüst fogadalmi tárgy, csak azt 
kérte, hogy a felajánló szándékaiért imádkozzanak. A pálosok sejtették 
azonban, hogy valószínűleg a királynő küldte az ajándékokat, aki Szűz 
Mária közbenjárását, hogy fia szülessen, így akarta talán kérni.94

Az ezüst emléktáblák mellett előfordulnak fára, vagy vászonra, egy 
esetben üvegre festett emléktáblák is, votum pictumok, vagy mint magyarul 
mondották „fogadási írott kép“-ek. így 1762—1781 közötti húsz esztendő 
során több mint száz ilyen festett emléktáblát ajánlottak fel a hívek, közöt 
tűk: Szalay György leánya, Rendi József a pozsonyi magyar kamara írnoká
nak a felesége, Radovics asszony szentgyörgyi lakos, Helli János Német- 
óvárról stb.95

Legtöbb esetben nem tudni pontosan mit ábrázolt a kép. Nem ábrá
zolhatták azonban mást, mint a felajánlónak és hozzátartozóinak a kép
mását, vagy pedig azt a szerencsétlenséget, amelyben a máriavölgyi Szűz 
Mária segítséget nyújtott. Esetleg maga az arckép is emlékeztethetett a beteg
ségére. így pl. egy vakonszületett ember egy olyan írott képet ajánlott fel, 
„melly az ő világtalan állapottyát jelenti“, miután a kegyhelyen a szentkút 
vizével megmosta szemeit s elnyerte szemevilágát. Albert főherceg kocsisa. 
Scheibenreiter János által a saját maga és kétéves leánykája megmene
küléséért felajánlott emléktábla azt ábrázolja, amint a szénával megrakott 
kocsijába fogott lovai a hámból kiszabadulva futásnak erednek s őt leránt
ják a kocsiról, amelynek a kerekei közé került a hozzá odafutó gyer
meke is.96

92 U. a. 109, 116, 119, 122, 125, 131—133 stb. 1.
98 U. a. 117, 119, 128, 131—133. 1. Diarium II. 235—236. 1.
94 U. a. 32—33, 95, 115—117, 122. 1. — A felajánlott ezüst votiv tárgyak 

súlya rendszerint 1—2 lat, ritkán 8—10. Gilk János orvos, nagyszombati 
egyetemi rektor felesége két gyerekéért 22Va latos ezüsttárgyat vitt. (Liber 
122. 1. )

95 U. a. 95, 106. 1., V. ö. még 79—94. 1.
90 Kummer—Orosz 51. 1. — Liber 97, 105, v. ö. 79, 82. 1.
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Ezek a festmények egyébként már átvezetnek a fogadalmi tárgyak 
egy másik csoportjába, ahová azok a tárgyak tartoznak, amelyek arra a 
betegségre, vagy szerencsétlenségre emlékeztetnek, amelyből az illető meg
szabadult: mankók stb.97 A fogságból megmenekültek bilincseiket hozzák 
magukkal. így pl. a török fogságból kiszabadult Ramocsay András s a 
nagyszombati Eghart Gotthard, akit rabszolgának akartak eladni. Utóbbi 
az oltárra helyezi azt a kést , s , amivel a bilincseit fel tudta nyitni. Bejkárt 
Farkas nagy-győri lakos azt a kocperdet (kardot) helyezi az oltárra, ami
vel 1691-ben súlyos betegen magánkívül lévén halálosan megsebesítette 
önmagát. Egy pozsonyi asszony a szájából eltávolított csontot ezüstbe fog
laltatja s úgy viszi a kegyhelyre. Egy győri katona egy vasdarabot és 
egy csontot ajánl fel. A csont 1638-ban káposztaevés közben akadt meg a 
torkában, a vasdarab pedig az volt, amely a csont eltávolításával hiába 
próbálkozó borbély tevékenysége közben ugyancsak megakadt a torokban. 
Mindkettőtől azután szabadult meg, hogy az odahívott Lótzy András 
jezsuita tanácsára fogadást tesz Szűz Máriának, hogy Máriavölgybe megy.98

A besztercei Polák Mátyás felesége azt a fába foglalt kést ajánlja 
fel, amellyel gyermeke megsértette magát. Egy pozsonyi asszony azt a 
magot ajánlja fel egy ezüst táblára felfüggesztve, amelyet a kegyhelyre 
magával hozott 6 éves gyermeke füléből csak az orvos tudott eltávolítani. 
Weingast János fuxenpilli lakos megtöltött puskája elsütés közben dara
bokra tört, ő azonban sértetlen maradt s ezért hálából elvitte a kegyhelyre 
a 20 darabra tört puskát.80

De nemcsak az embereket védi, szabadítja meg Szűz Mária minden 
bajtól, betegségtől és veszedelemtől, ő tőle várják, kérik sokan vagyonuk, 
házuk, lovaik megoltalmazását is. Bettret Erzsébet egy ezüst házat és 
egy ezüst lábat vitt a kegyhelyre. Az ezüst lábat beteg lábszára meg
gyógyulásáért, az ezüst házat pedig, mivel a földrengés az ő házát nem 
döntötte össze, s hogy azt Szűz Mária az ő közbenjárásával továbbra is 
megőrizze. Freyenthaller dévényi hajósmester özvegye, hogy a nagy áron 
vásárolt két lova számára elnyerje Szűz Mária pártfogását, egy olyan 
selyemmel bevont fogadalmi táblát hoz, amelyen nemcsak Szűz Máriának és 
sajátmagának a képe van rajta, hanem a két lováé is.100

A most felsorolt emléktárgyak mindkét csoportjánál 
szorosan összefonódnak vallásos és mágikus vonások. Az ősi, 
primitív emberi gondolkodás a valósággal egynek vette a 
képmást s e felfogás késő századok múltán is tovább élt a 
nép körében. A beteg tagokat ábrázoló, vagy szerencsésen 
átélt veszedelemre, szerencsétlenségre emlékeztető tárgyak 
felajánlása így azzal az óhajjal kötődhet össze, hogy az a kel
lemetlen esemény, amelyet jelképeznek, örök időkre szám
űzve legyen tőlük. Az emberi alakok, arcképek felajánlása 
pedig elsősorban azt az óhajt fejezi ki, hogy a máriavölgyi

07 Diarium II. 257, 192—193. — Liber 106. 1.
08 Kummer—Orosz i. m. 48, 116—119, 151—153, 254—257. 1. — Liber 

19, 122. 1.
80 Liber 109, 125, Diarium II. 257. 1.
100 Liber 121, 134. 1.
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szűz Mária különös oltalma, pártfogása alá vegye az ábrá
zolt személyt. Kifejeződhetik itt egyben a hála is az elnyert 
segítségért s a vágy:'tanúbizonyságot tenni, szemmel látható
lag bizonyítani azt, hogy Szűz Mária segítséget nyújtott.

Az ősi, a koroktól független primitív szemlélet kapcso
latba került, összeolvadt a magaskultúrával, a XVII—XVIII. 
század gazdag főúri életformájával, — nem tudni ugyan 
pontosan, hogy milyen tartalommal. Ugyanis csak a fenti 
típusú emléktárgyak s az azokban kifejeződő gondolkodás az 
ősrégi, de az, hogy a fenti fogadalmi tárgyak túlnyomó része 
ezüstből készült, az már a tárgyalt századok gazdagságával 
függ össze. Illetve helyesebben csak annak a felsőbb réteg
nek a gazdagságával, amely az illető század kultúrájára leg
erősebben rányomta a maga képét s kezdeményező volt a 
kegyhely-kultusz újjáéledésében s felvirágzásában is. Ez a 
réteg a főúri, a gazdag nemesi osztály volt, melynek gon
dolkodása nem maradt elszigetelt, hanem hatott más rétegek 
gondolkodására is.

Az ősi gondolkodás továbbélését, illetve íelújulását bizonyítják talán 
a jegygyűrűk és a menyasszonyi ruhák felajánlása is. Ezek célja u. i. 
ugyanaz, mint az előbb felsorolt emléktárgyaké, Szűz Mária oltalma alá 
helyezni azt., amire a jegygyűrű vagy a menyasszonyi ruha emlékeztetnek, 
vagyis a házasságot, illetve magukat a házastársakat. A máriavölgyi csoda
tévő szobor oltárára helyezik jegygyűrűiket többek között br. Hunyadi 
János és felesége Haller Erzsébet, Bakó helytartótanácsi tanácsos, Pálffy 
Lipót gróf és felesége és még sokan mások. Egyesek a máriavölgyi kegy
templomba jönnek el a házasság megkötésére is s az egyházi szertartás után* 
mindjárt fel is ajánlják jegygyűrűiket. A felajánlott jegygyűrűk egy ideig 
ottmaradtak az oltáron, illetve a szobornál, azután pedig a kegyhely kincs
tárába helyezték el azokat. A menyasszonyi ruhákból pedig, amint más 
felajánlott ruhákból, egyházi ruhákat csináltak, illetve Szűz Mária szobrá
nak a díszítésére használták fel azokat.101 102 * *

A felajánlott tárgyak harmadik csoportja azok az ajándékok, amelyek 
a felajánló kérését nem jelképezik. Ide tartoznak az ékszer-ajándékok, 
különféle értékes drágakövek, aranyláncok, ezüstkeresztek, ezüstkelyhek, 
különféle ruhák és pénzek.10* A gazdag adományokat örömmel fogadták 
a pálosatyák. Több alkalommal örömmel és megelégedéssel emelik ki egy- 
egy zarándoklat, vagy egy-egy hivő bőkezűségét. De ezek nem feledtették 
el velük, hogy Isten előtt a legkisebb, a legcsekélyebb értékű ajándék is 
elegendő, sőt kedvesebb lehet, mint a gazdag által odaadott értékes kincs. 
S ezt hangsúlyozzák a hívek előtt is, mint pl. az öt éven át vérfolyásban 
szenvedő Hoffer Mátyás pozsonyi lakos csodás meggyógyulásának a leírásá
nál, aki csak két drb 2—2 font súlyú viaszgyertyát hozott hálából magá-

101 U. a. 44, 54, 60—62, 129—136. 1.
102 U. a. 28, 44, 53, 57—67, 117, 129, 131—134. Diarium II. 325., v. ö.

u. o. 15, 21, 111, 129—130, 210, 214—216, 228, 244, 406, 469. Sokat említ Kis
bán 1. m. II. 38—45. 1.
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val.108 Viaszból készült tárgyaknak a felajánlása régi kultikus szokásra 
megy vissza. A budaszentlőrinci kegyhelyen a 15. század második felé
ben felajánlott azon emléktárgyak, amelyek emberi alakokat, vagy testrésze
ket ábrázoltak, viaszból készültek. Ilyen viaszból készült tárgyaknak a fel 
ajánlása az ezüst mellett egyes osztrák kegyhelyeken szokásban van a 
17—18. században is. Arról azonban nem tudunk, hogy Máriavölgyben 
gyertyán kívül más viasz emléket is ajánlottak fel. Alig egy-két esetben 
tudunk gyertya felajánlásáról is. Lehet ugyan, hogy talán csekély értéke 
miatt nem emelték ki.

7. A máriavölgyi szentségi táj.
A népi vallásos élet egyik legjellemzőbb megnyilvá

nulásai: a zarándoklatok, nagy élményt, ünnepnapot jelen
tettek a hivők számára. A test olykor elfáradhatott, a 
hosszú, több napig tartó út alatt, a lélek felüdülése azonban 
többszörösen kárpótlást nyújtott ezért. Szent volt Mária- 
völgy nemcsak a pálosok s a környék, hanem messzi távoli 
vidékek számára is, magyarok és németek, tótok és horvátok 
között egyaránt.

Megpróbáltuk térképen is feltüntetni, szemléletesebbé 
tenni a máriavölgyi szentségi tájat: azokat a helységeket, 
ahonnan a zarándokok jöttek; azt a területet, amelyet össze
fogott a kegyhelyről szétsugárzó láthatatlan erő. A zarán
dokok nagy többsége a közvetlen környékről: Pozsony, 
Trencsén és Nyitra vármegyékből, Csallóközből, valamint a 
kegyhely és Bécs városa közötti határmenti német és hor- 
vát helyekről való. Jöttek azonban távolabbi vidékekről is, 
pl. Brünböl is. Felkeresi a kegyhelyet a messzi idegen 
országokból hozzánk vetődő idegen is, így 1739-ben 
egy sziciliai olasz ferencrendű szerzetes és 1760 körül 
egy portugál zarándok is.104 Teljes egészében azonban csak 
egyetlen egy országot, egyetlen egy nemzetet fűzött magá
hoz: Magyarországot és a magyar nemzetet. Ha körme
nettel, tömeges együttes zarándoklattal nem is, Szűz Mária 
segítségét kérő egyes hívek az ország legtávolabb eső 
vidékeiről is felkeresték Máriavölgyet, Dunántúlról, éppen- 
úgy, mint a Felvidékről, Szlavóniából és Erdélyből.

A magyarországi zarándokok, a máriavölgyi kegyhelyen 
történő csodákban hivők között megtalálhatjuk a magyar 
társadalom minden rétegét. Szerzeteseket és világi papokat,

108 Kummer—Orosz i. m. 209—211. 1.
104 Diarium II. 292—293. — Liber Rationum eonventus Mariae Thal- 

lensis anno 1698. 50. 1. — (Egyetemi Könyvtár kézirattár Ab. 183.)
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magyar és német városi polgárokat vagy nemeseket egy
aránt. A győri kalmár, a lévárdi kocsmáros éppen úgy hisz a 
máriavölgyi csodákban, mint a nyitrai gyógyszerész, a nagy- 
szombati egyetem rektorának a felesége, vagy a budai polgá
rok.105 III. Ferdinándtól kezdve minden magyar király is 
elmegy többször Máriavölgybe, ifjúkorában II. József is. 
S megfordul a kegyhelyen sok idegen főpap s föúr is, mint 
pl. a bécsi nuncius, a bécsi és az olmützi püspökök és a szász 
hercegi család tagjai. Különösen kitűnnek a kegyhely gyakori 
meglátogatásával a magyar főpapok és föurak. Egyesek évente 
többször is elmennek Máriavölgybe, hogy ott ájtatoskodjanak, 
a leggyakrabban talán gr. Pálffy Lipót és felesége, a közeli 
stomfai uradalom urai és gr. Erdödy György, a pozsonyi 
kamara elnöke. Utóbbi valahányszor megjelenik a kegyhelyen, 
három szentmisét mondat s azokat végighallgatja.106

Nem tudják kivonni magukat a kegyhely hatása, 
a máriavölgyi csodákban való szinte általános hit alól a pro
testánsok sem. A csodás gyógyulások egy része velük törté
nik. Egy-egy leírásból élénken visszatükröződik az a belső 
lelki harc, amit egyesek átéltek, míg végre dönteni tudtak 
a csodákban való hit mellett s elhagyták a protestáns val
lást.107

A máriavölgyi kegyhelyhez való tartozás tudatát és 
annak állandóságát a zarándoklatról hazavitt kegyképek 
nagyban elősegítik. A XVIII. század harmincas éveitől 
kezdve számos adat mutatja, hogy nemcsak a magyarság: 
főpapok, főnemesek s városi polgárok körében forgott szinte 
közkézen a csodatevő szoborról készített kegykép, hanem 
idegenek körébe is eljutott. Keresztély Ágost s utóda Eszter- 
házy Imre esztergomi érsekek, ghimesi Forgács László c. 
püspök, esztergomi kanonok, Kálóczy István gajári harmin- 
cados, Biró István szerdahelyi lakos házában is ott a csoda- 
tévő szobor másolata.108 Ez többnyire csak falon függő 
szentkép, néha azonban szobormásolat. Megvan a máriavölgyi 
csodatévő szobor képmása a lepoglavai pálos kolostorban is.

105 Kummer—Orosz 83. 1. — Liber 106, 119, 122, 136. Diarium III.
325. 1.

108 Diarium II. 2, 60, 64, 66, 98, 100, 129, 241—242, 277, 281—283, III. 
8, 84. 1.

107 Kummer—Orosz i. m. 169—180, v. ö. 125, 144—149, 162—167, 194— 
195, 247—250. Diarium II. 228. Liber 24—25, 57. 1.

108 Liber 25, 42—43, 123. Diarium II. 88—89. Acta Paulinorum 422 
fase. 3. fejezet 2. §. — Kummer—Orosz i. m. 186, 199. 1.
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Itt hall a máriavölgyi kegyhely csodáiról Navertek József 
káplán, aki — midőn 1745-ben a Kamenica fölötti Jelenecz 
hegyen építendő új templom kurátora lesz — temploma fő
oltára számára a máriavölgyi csodatevő szobor másolatát 
készítteti el. A teljesen hasonmás szobrot Musar András 
pálos generális maga viszi Máriavölgyből Kamenicára, ahon
nan azután azt az új templom elkészültével 1747-ben fényes 
ünnepségek keretében viszik fel a hegyen épült új temp- 
lomocskába.109

A Szentföldön is járt Amatus a Matre Dei, a karmelita- 
rendnek a prokurátora a császári udvarban, is lefesti a csoda
tevő szobrot s a másolatot az eredetihez való hozzáérintés 
után a mintegy 120 mérföldnyire lévő osztrák Thal-ba küldi 
el. Azt is megígéri, hogy másokat, fejedelmi személyeket is 
fog buzdítani a máriavölgyi Szűz tiszteletére. Vásárolt is 
több értékes Mária-képet, hogy azokat egyeseknek felajánl
hassa. Viszonzásul Judás Tádé apostolnak — akinek a tisz
teletét a bécsi karmeliták körében különösen ő terjesztette — 
egy képét adta oda a pálosoknak s utóbb Bécsből többet is 
küldött még a Kármelhegyi Boldogságos Szűz képmásával, 
ígéretet tett azonkívül arra is, hogy engedélyt fog kérni 
arra, hogy skapulárékat oszthasson szét a pálosok között.110

Az eredeti csodatévő szoborról készült másolatokat 
a csodatévő erő átszármaztatása végett szokás volt az ere
detihez hozzáérinteni. A jeleneczhegyi templomba vitt szo
bornál csakhamar a templom felszentelése után történtek is 
csodás gyógyulások. Az eredeti szobrot azonban mégis ösz- 
szehasonlíthatatlanul értékesebbnek tartották a pálosok 
minden másolatnál. Legféltettebb drágakincsük az volt. 
Nagyobb veszélyek idején, így pl. 1688-ban Thököly hadjára
takor, 1697-ben, Tokay Ferenc felkelésekor s 1708-ban Rákó
czi Ferenc szabadságharca alkalmával, nehogy valami baja 
történjen, vasládába zárva.a közeli stomfai várba rejtették 
el. S a nagy titokban elvitt eredeti szobor helyébe annak 
egy másolatát helyezték el. Nem tudott a cseréről a pálosok 
többsége sem.111

Máriavölgy azonban mégsem áll egyedül. Bármily nagy 
is a máriavölgyi csodatevő Szűz ereje, bármily sokra is 
becsüli a társadalom minden rétege, nem tudja közömbösíteni

109 Acta Paulinorum 416 fasc. 61 b.—63. 1.
110 Diarium II. 88. Liber 42. 1.
111 Liber 17—20., v. ö. Kisbán i. m. I. 251. 1.
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más Mária-kegyhelyek, más szentek tiszteletét. Máriavölgy 
csak egy hely a sok közül, ahol Szűz Mária segítsége, köz
benjárása különösképen megmutatkozik. Nemcsak a főuraink, 
de egyes külföldi zarándoklatok is összekapcsolják Mária- 
völgyet a közeli sasvári kegyhely meglátogatásával is. 
S egy-egy város hívei is nemcsak Máriavölgybe zarándokol
nak el, hanem más kegyhelyekre is. így  pl. a nagyszombatiak 
húsvét utáni első vasárnap a városuktól mintegy két mért 
földnyire levő Szent Katalin kegyhelyre zarándokoltak el, 
hogy az Urat bő, gazdag termés adására kérjék, augusztus 
végén vagy szeptember elején pedig 1687 óta Máriavölgybe, 
hogy az egész közt fenyegető veszélyek: pestis, éhínség, háború 
s különösen tűzvész ellen állandóan segítséget kérjenek. 
A ferencesek által vezetett Krisztus Teste társulat 1716-ban 
a csallóközi Szentantal község csodatévő Mária kegyhélyé- 
hez is kezdeményezett minden évben megtartandó zarándok
latot, néhány év múlva azonban beszüntették, mivel a Dunán 
való átkelésnél több szerencsétlenség történt. A sasvári zarán
doklatok viszont állandósultak, úgyhogy a sasvári kegyhely 
feltűnése, 1788 után csakhamar úgy döntenek a nagyszomba
tiak, hogy felváltva, egyik évben a máriavölgyi, másik évben 
pedig a sasvári kegyhelyeket keresik fel.112

A máriavölgyi szentségi táj így törést szenvedett, 
s mint minden szentségi táj, érintkezik, egybekapcsolódik 
más kegyhelyek szentségi tájával. Nem is annyira a mária
völgyi kegyhely kultusza a korjellemző, mint inkább a kegy- 
hely-kultusz általában. Eszterházy Imre esztergomi érsek 
kápolnájában a lorettói, hálószobájában pedig a czenstochovai 
csodatévő Mária szobrok másolata már ott állt, amidőn 
1728-ban elkészítette a máriavölgyi szobor másolatát is, hogy 
az is állandóan a szeme előtt legyen. Ugyanő — démonok 
ellen oltalmat nyújtó amulettként — a prágai csodatévö kis 
Jézus kegykép mását hordta a nyakán s saját bevallása sze
rint annak köszönhette vágyainak a teljesülését is. Annak a 
tiszteletére is buzdított így másokat is s a kegyképnek egy 
másolatát odaajándékozta a máriavölgyi kegyhelynek, ahol azt 
a Szent József oltáron helyezték el.113

Magában Máriavölgyben is nagy tiszteletnek örvend a 
kegyhely néhány nevezetesebb ereklyéje is, így különösen

112 Diarium III. 56, 250, 296, 344. 1. Helytart. levéltár. Religionaria 
Lad. M. fasc. 88. Berchtold N. 4/46. (Orsz. Levéltár.)

u* Acta Paulinorum 415 fasc. 211. 1.
38*
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a két szeíitkereszt ereklye. A kegyhely legfényesebb ünne
peinek egyike az volt, amikor Szent Theodora vértanú tes
tét helyérték el ünnepélyesen a tiszteletére emelt új kápol
nában. S Szűz Mária tiszteletével összekapcsolódik egyesek
nél Szent Anna tisztelete is. Mindez azonban nem kisebbíti 
a Szűz Mária-tiszteletet, a kegyhely jelentőségét viszont 
emeli.

A nép választott kegyhelyeihez minden áron ragasz
kodni igyekszik, így Máriavölgyhöz is. Csak elemi erők: pes
tis, árvíz, esőzések, rossz idő vagy más rendkívüli esemény 
tudja csak megakadályozni a megszokott zarándoklatok meg
tartását.114

Máriavölgy a népi vallásos élet egyik életerős köz
pontja volt, amikor külső kényszerítő erő: az államhatalom 
beavatkozása derékbatörte. A felvilágosodásnak a népi val
lásos életet érintő politikájára itt nem térhetünk ki részle
tesebben. Rendkívül bonyolult, sokrétű indokokra vezethető 
vissza, hogy Mária Terézia a népi vallásos élet külső meg
nyilvánulásait az államhatalom erejével korlátozni igyeke
zett. Az első lépéseket megtette már az uralkodása elején, 
határozottan és teljes erővel azonban csak az 1770-es évek
ben nyúlt a kérdés megoldásához, először Bécsben, azután 
nálunk. A bécsieknek már 1770-ben megtiltják, hogy Ausz
trián kívüli kegyhelyre zarándokoljanak. A bécsi zarándok
latról nem is tudunk többet. Osztrák zarándoklatok ugyan 
ezután is s még 1782-ben is mennek Máriavölgybe s lehet, 
hogy közöttük ott vannak a bécsiek is.115 A kegyhely látoga
tottsága azonban még nem csökken az áldozok létszámára 
vonatkozó kimutatás szerint. Máriavölgy életében a hanyat
lás 1775-ben kezdődött meg. Ekkor kezdi, úgy látszik, érez
tetni a hatását az 1774-ben kiadott rendelet, hogy az egy 
napnál tovább tartó zarándoklatok közül csak azok marad
hatnak meg, amelyeknek a megtartása bebizonyíthatóan 
fogadalomra megy vissza. A nagyszombatiak — bár mária- 
völgyi zarándoklatuk négy napot vett igénybe, kettős indok
kal kérték továbbra is annak engedélyezését. Először, mivel 
azt 1687-ben a város lakói egyértelműleg határozták el, 
s azóta is állandóan .megtartották, másodszor pedig azért, 
mivel igaz ugyan, hogy sok időt vesz el tőlük a zarándoklat,

114 Diarium II. 112, 161, 189, 286, 289, 297, 403. 1. III. 70. 1. — Hely 
tartótanácsi levéltár id. h.

115 Diarium III. 271, 495, 528, 534, 554, 556. 1.
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de jóval több s nagyobb az a megszámlálhatatlan kegy és 
jótétemény, amiben Szűz Mária részesítette a város lakóit. 
Az ugyancsak jelentéstételre felszólított esztergomi általános 
helynök, Galgóczy János azonban a nagyszombatiak mária- 
völgyi zarándoklatának eltörlését javasolta. Jelentése sze
rint u. i. nem találta semmi nyomát 1431-ig visszamenőleg 
annak, hogy a nagyszombatiak a zarándoklatra fogadalmat 
tettek volna, másrészt pedig a zarándoklaton — amelyen egy
kor igen sok szenátor és városi polgár vett részt — most 
már úgyis csak legfeljebb két szenátor és 4—5 polgár vesz 
részt, a többiek pedig szolgák, mesterlegények és vágáns 
deákok közül kerülnek ki s azokat is nem az áhítat, hanem 
a kicsapongás vágya tölti el. Helyesebbnek tartja ezért, 
hogy a nagyszombatiak zarándoklatuk helyett otthon mon
dassanak egy szentmisét. A helytartótanács 1775 szept. 7-én 
az ő javaslata szerint dönt s így megtiltják a nagyszomba
tiaknak a Máriavölgybe való zarándoklást.116 A pálos évköny
vek nem is tesznek többet említést róluk.

Kezdetben úgy látszott, Máriavölgy benső vonzó ereje 
legyőzi a külső erőszakot: az államhatalom intézkedéseit. Az 
első három nehéz év: 1775—1777 folyamán az áldozok száma 
a korábbinak felére csökkent ugyan, de 1779-ben újra emelkedik. 
1780-ban már ismét 49.618 s 1782-ben is 36.029. 1783-tól kezdve 
azonban már alig tudunk a kegyhely életéről valamit. 
A kegyhely naplójába ettől kezdve szinte csak a hivatalos 
leiratok másolatait írják be. A zarándoklatok erősen meg
csökkentek. 1784-ben az egész évben csak a stomfai, a besz
tercei, a pozsonyi és a lamácsi zarándoklat kereste fel a 
kegyhelyet. A stomfaiak korábban minden évben háromszor 
zarándokoltak el, 1783-ban azonban nekik is — bár egészen 
közel laktak a kegyhelyhez, csak az egyszeri zarándoklatot 
engedélyezték. A hivatalos zarándoklatok így mindjobban 
elmaradtak, a hivek azonban még ekkor is — különösen Kis
asszony napján — nagyszámban keresték fel a kegyhelyet.117 
Két év múlva, 1786-ban bekövetkezett a pálos rend feloszla
tása is. Az állami hatalom Máriavölgy régi s hű őreit gazdag 
működésük színhelyéről eltávolíttatta, azt azonban nem tudta 
elérni, hogy a kegyhely gondozóinak az emléke kitörlődjék 
a hívek leikéből.

118 Helytart. levéltár i. h. — Berchtold N. 4. 46—47, 59—61. 1. 
117 Diarium III. 498. — Liber 74. 1.
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A  m áriavölgyi szentségi tá j.

1. Máriavölgy
2. Beszterce
3. Mászt
4. Stomfa
5. Ballenstein
6. Borostyánkő
7. Récse
8. Prácsa
9. Szentgyörgy

10. Zohor
11. Lozorno
12. Magyarfalu (Un-

graden)
13. Dimvár (Tümburg)
14. Malaczka
15. Gajár
16. Kis-Lévárd
17. Nagy-Lévárd
18. Csári
19. Sasvár
20. Újfalu (Neovilla)
21. Szentistvánkut

(Hausbrunn)
22. D. Szentpéter
23. Jabloncza
24. Vittencz
25. Csejte
26. Szalakusz
27. Nyitra
28. Galgócz
29. Szpácza
30. Nagyszombat
31. Érsekújvár
32. Komárom
33. Szerdahely
34. Sz. Antal (Antonio)
35. Somorja
36. Dénesd? (Schaltern)
37. Csütörtök

(Loipersdf)
38. Püspöki
39. Hidas (Bruck)
40. Csákány
41. Sz. Péter
42. Királyfalva
43. Majthény
44. Cziffer

45. Vörösk6
46. Modor
47. Bazin
48. Grinád
49. Igrám
50. Sárfő
51. Szencz
52. Magyarbél
53. Cseklész (Lánsich)
54. Lamács
55. Dévény
56. Pozsony
57. Köpcsény
58. Horv. Járfalu
59. Rajka (Rackendf.)
60. Magyaróvár
61. Moson
62. Püski
63. Hédervár
64. Ásvány
65. Ráró
66. Győr
67. P. Somorja
68. Szentpéter
69. Boldogasszony

(Pratis Mariae)
70. Vedeny
71. Nezsider
72. Zarándfalva
73. Újfalu (Neovilla) ?
74. Prellenkirchen
75. Berg
76. Wolfsthal
77. Hainburg
78. Hundsheim
79. D. Altenburg
80. Petronell (Peternell)
81. Hollern
82. Bruck
83. Hof
84. Loibersdorf
85. Schönau
86. Götzendorf
87. Neusiedl
88. Manswerth
89. Intzersdorf
90. Wien

91. Aspern
92. Schönau
93. Orth
94. Witzelsdorf
95. Cr. Wagram
96. Fuxenpichl
97. Engelhartstätte?

(Engelhart)
98. Hof-marck
99. Schlosshof

100. Lasse
101. Breitensee
102. Marchegg
103. Baumgarten
104. Oberweiden
105. U. Siebenbrun

(Simprun)
106. Ob. Siebenbrun
107. Glinzerdorf
108. D. Wagram
109. Bockfliess
110. Dörfliess
111. Gänsendorf
112. Weikendorf
113. Zwerndorf
114. Stripfing
115. Angern (Ongr)
116. Weidendorf
117. Götzendorf
118. Absdorf
119. Hausbrunn
120. Bernardsthal
121. Rheinthal
122. Poysdorf
123. Ebersdorf
124. Zistersdorf
125. Loidesthal
126. Ob. Sulz
127. Ebenthal
128. Matzen
129. Ragendorf
130. Wolfpassing
131. Wölkersdorf
132. Wolfpassing
133. Guntersdorf
134. Schiltern? (Schul

tern)
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zarándoklatok, m elyek h elyei a térképen pontosan nem  
voltak f eltüntethetők:

Távolról jö vő  egyéni

1. Morvaország
2. Brünn
3. Szakolca
4. Szilézia
5. Trencsén
6. Bajmóc
7. Besztercebánya
8. Kisvendég

9. Rajosán
10. K. Tapolcsány
11. Kassa
12. Sátoraljaújhely
13. Eger
14. Márianosztra
15. Gömör vármegye
16. Erdély

17. Buda
18. Zsámbék
19. Eszék
20. Veszprém
21. Baranya vármegye
22. Németujvár
23. Regensburg

B izonytalan, pontosan el nem olvasható, illetve a térképen meg nem talált
helyek:

1. Bengárt (Ausztria. Kummer—Orosz i. m. 34. 1.).
2. Brädensee (=  ? Breitensee Liber 72. 1.).
3. Bundorff (Acta Paulinorum fase. 422.).
4. Ebersdorf? (Liber 72. 1.).
5. Engelshart (=  ? Engelshartstatte).
6. Engelstadt (u. o. 70—73. 1.).
7. Enstenstorff (u. o. 92. 1.).
8. Gruisenpron (Acta Paulinorum fase. 422. f. 26.).
9. Kentzdorff? (Liber 78. 1.).

10. Knistorff? (u. o. 89. 1.).
11. Knitzerdorf? (u. o. 88. l.)l
12. Lauetsiary? (Diarium II. 112. 1.).
13. Leinstorff (Kummer—Orosz 110. 1.).
14. Ley pont (u. о. 68. 1.).
15. Lincserstorff (Liber 72. 1.).
16. Lobersburg (Diarium II. 322.).
17. Mellnicz (Kummer—Orosz 76. 1.).
18. Niclsberg (Liber 72. 1.).
19. Oberbrunn.
20. Ongr (=  ? Angern, u. о. 89. 1.).
21. Ospa (u. o. 86. 1.).
22. Palistanensis (u. o. 129. 1.).
23. Prodes (=  ? Vulkapordány Liber 70—72. 1.).
24. Pruderstall (u. o. 72. 1.).
25. . . .  Spaidn? (u. o. 71. 1.).
26. Sponwürk (u. o. 83. 1.).
27. Teutschbron ( =  ? Németprôna u. o. 131. 1.).
28. Teutscherlau (u. o. 73. 1.).
29. Ubroczka (u. o. 134. 1.).
30. Valle Lupina (=  ? Wolfsthal u. o. 122. 1.).
31. Zöllensbrunn (Diarium II. 257. 1.).



Salacz G ábor:

Báró Bánffy Dezső római akciója a 
néppárt ellen 1895-ben.

Az egyházpolitikai törvények reakciójaként 1895 január 
végén Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móric vezetése mel
lett megalakult katolikus elvi alapon álló néppárt súlyos gon
dokat okozott mindjárt kezdetben a szabadelvű pártnak s az 
új Bánffy-kormánynak. A magukat ez év február elején új 
választásnak alávető miniszterek közül Erdély Sándor Duna- 
szerdahelyen, Perczel Dezső Bonyhádon csak erős küzdelem 
után voltak képesek győzedelmeskedni a néppárt jelöltjeivel 
szemben, Wlassics kultuszminiszter pedig minden hivatalos 
erőszak ellenére is csak pár szótöbbséget kapott Csáktornyán. 
E választások világosan mutatták, hogy nemcsak az egyház- 
politikai törvények ellenzése s a kultúrharc1 következtében fel
gyülemlett sok keserűség vitte a tömegeket a néppárt zász
laja alá, hanem maga a párt-programm2 is képes széles nép
rétegeket megnyerni.

A programm szerint ugyanis nemcsak a katolikus egy
házon s általában a kereszténységen ejtett sérelmek orvos
lása, a kötelező polgári házasságról s az állami anyaköny
vekről szóló új törvények reviziója, a még tárgyalás alatt lévő 
többi egyházpolitikai törvényjavaslatok elleni küzdelem s a 
felekezeti oktatás védelmezése volt a párt célja, hanem XIII. 
Leó Rerum novarumának szellemében a kisemberek millióit 
érdeklő szociális követeléseket is írt a zászlajára. Törvényes 
intézkedéseket követelt a programm a földmívelök megélhetésé
nek és gyarapodásának biztosítására, követelt a kisgazdák és 
kisiparosok hiteligényeinek kielégítése érdekében állami támo
gatás mellett létesítendő szövetkezeteket, kívánta adómentes 
létminimum megállapítását, az adórendszer igazságosabb meg
alkotását és a tözsdeadó bevezetését. Állami védelemben kívánta 
a párt részesíteni a kisiparost és a munkást a nagyiparral és 
a tökével szemben s követelte végül a munkaadó és a munkás

1 Lásd róla A magyar kultúrharc története 1890—1895 (Bécs, 1938) 
c. könyvem.

* Közli, a Magyar Állam 1895 január 31-i száma után Mérei Gyula 
Magyar politikai pártprogrammok (Budapest, 1934) c. könyve 315. lapján.
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közti viszony szabályozását és a munkásbiztosítások kiter
jesztését. ígérte egyúttal a programm, hogy a párt a nemzetisé
gek iránt előzékeny kíván lenni s méltányolni fogja igényei
ket, amennyiben azok a magyar állam egységével és nemzeti 
jellegével megegyeztethetök.

Politikai pártjaink ebben az időben nem ismertek egye
bet liberális és közjogi követelményeknél, a szegény kisembe
rek anyagi gondjait észre sem vették. A néppárt volt politikai 
pártjaink közül az első, amely a tényleges helyzetet, az 1867-i 
kiegyezést minden magyarázat nélkül egyszerűen elfogadva, 
közjogi gravámenek helyett szociális követeléseket vett fel 
programmjába. Nagy dolog volt ez abban az időben, alkalmas 
arra, hogy a szegény nép érdeklődését lekösse s az eddigi kor
mánypárti választók jelentékeny részét az új ellenzéki párt 
táborába vigye. A néppárt erőteljes és sikeres szervezkedése 
a kormányt ezért egyre több aggodalommal töltötte el s ideges
sége csak fokozódott, amikor a párt megalakulásával kapcso
latos tárgyalásokban jelentékeny szerepet játszó Steiner 
Fülöp székesfehérvári püspök február közepén Rómába uta
zott. Bánffy biztosra vette a jelek szerint, hogy Steiner római 
útjának a célja a néppárttal van kapcsolatban s ezért mikor 
értesült róla, azonnal táviratilag kérte meg Kálnoky külügy
minisztert, hogy kísértesse figyelemmel Steiner római tartóz
kodását s ellensúlyozzák a lehetőség szerint tevékenységét.3 
Bánffy minden áron meg akarta akadályozni, hogy a párt 
Róma támogatásával még nagyobb eréllyel és sikerrel harcol
jon a még hátralévő egyházpolitikai törvényjavaslatok s álta
lában a kormány politikája ellen.

Kálnoky még Bánffy táviratának a vétele előtt minden 
bizonnyal ugyancsak az ö ösztönzésére tárgyalt már egyszer 
a nunciussal, Antonio Agliardival a néppártról s demagó- 
gikusnak és veszélyesnek jelezte a párt irányát. Készségesen 
teljesítette most is a miniszterelnök kérését s táviratilag 
figyelmeztette azonnal vatikáni nagykövetünket, gróf Reverte- 
rát Steiner római útjára s Bánffy ezzel kapcsolatos óhajára. 
Megjegyezte, hogy Steiner egyébként igen kiváló és méltó 
püspök, az egyházpolitikai harcban azonban a leghevesebb 
harcosa és támogatója az alakuló néppártnak, a néppárttal 
kapcsolatban pedig nagyon kell félni attól, hogy az osztrák *

* Bánffy 1895 febr. 14-én kelt számjeles táviratának litografált máso
lata: Bées, Állami Levéltár, Külügyminisztériumi iratok. Politisches Archiv, 
Rome S. S. 1895.
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keresztényszociálisták nyomába fog lépni s magával ragadja 
az alsópapságot.4

Kálnoky készségét Bánffy kérésének teljesítésére az osztrák keresz
tény szocialisták éles ellenzéki magatartása magyarázza meg. Ausztriában 
sok volt a keresztényszocialisták ekkori taktikájában a demagógia is. 
Tizenhétpontos programmjukból öt a zsidók ellen irányult s elsősorban a 
választási propaganda céljait szolgálta, a többi pontok a magyar néppárti 
programúihoz hasonló antiliberális, de radikálisabb szociális követeléseket 
tartalmaztak. Az osztrák kormány a püspöki kart hívta a keresztényszo
cialisták ellen segítségül, mert igen nagy számban vett részt a mozgalom
ban az alsópapság is. A püspökök a jozefinisztikus állami hatalom jármá
ban szembe is fordultak a mozgalommal, a párt azonban velük szemben a 
Rerum novarumra hivatkozott, az alsópapság pedig nem engedelmeskedett 
a tilalmuknak, hogy nem szabad a mozgalomban résztvenniök. A püspöki 
kar most az egyházi felsőbbség elleni tiszteletlenséggel és a papság fel
izgatásával vádolta a mozgalmat, memorandummal fordult az ügyben Rómá
hoz s különösen panaszkodott az alsóausztriai katolikusoknak a püspök 
akarata elenére megtartott linzi gyűlése miatt. Schönborn prágai bíboros 
Bauer brünni püspök kíséretében majdnem Steinerrel egyidejűleg Rómába 
utazott az ügyben s így az az érdekes helyzet állott elő, hogy amig 
Schönborn és Bauer az osztrák keresztényszociálisták elleni nyilatkozatra 
kívánták rávenni a Szentszéket, addig Steiner a magyarországi néppárt 
érdekében lépett fel.

Revertera, amikor Kálnoky táviratát megkapta, zavarba 
jött s nem tudta, hogy mit csináljon, hogyan és miképpen 
keresztezze Steiner utait. A magyarországi néppárt konzer
vatív királyhű föurak: Zichy Nándor, Esterházy Miklós
Móric és Steiner püspök vezetése alatt állott, lehetetlen volt 
tehát őket a nép fellázításával vádolnia, mint az osztrák ke- 
resztényszociálistákat. Arra gondolt ezért, hogy Kálnoky 
csak azért küldte el táviratát, mert nem tudta elkerülni. Róma 
felfogásának ismeretében hiábavalónak is ítélt minden fárad
ságot abból a célból, hogy rávegye a Kúriát, tiltsa meg a 
püspököknek a néppárt szervezkedésében való közreműkö
dést. Erre annál kevésbbé gondolhatott, mert az osztrák 
püspöki kart a Szentszék éppen mulasztással vádolta, amiért 
távol tartotta magát a keresztényszociálista mozgalomtól. 
Rómában egészen másnak látták azoknak a magyar püspö
köknek a helyzetét, akik részt vettek a néppárt megalakulá
sában, mint a keresztényszociálista mozgalommal szembefor
dult osztrák püspökökét. Úgy vélekedtek, hogy a püspökök 
közreműködése nélkül Magyarországon is odafejlődnék a

4 Kálnoky február 14-i 2. sz. szigorúan bizalmas távirati utasításá
nak s. k. fogalmazványa u. o.
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helyzet, ahová Ausztriában fejlődött: a püspökök kiadnák a 
kezükből a vezetést anélkül, hogy a párt alakulását meg
akadályozhatnák. Ennek következtében pedig a néppárt még 
hamarább radikális és demokrata jelleget kapna, mint ahogy 
az osztrák keresztényszociálista párt kapott. Ha ellenben a 
püspökök közreműködése által meg lehet őrizni a párt egy
házhűségét, akkor a párt, — így remélték a Vatikánban, — 
dinasztikus és államfenntartó is marad s nem fog változtatni 
ezen semmit sem az a körülmény, hogy támadja a kormány 
egyházpolitikáját.

Revertera Bánffy óhaját, hogy diszkreditálja Steinert, 
szerencsétlen gondolatnak tartotta. Steiner ugyanis nemcsak 
kiváló püspök volt, hanem dinasztikus hűségében sem kétel
kedhetett senki sem. Ha tehát fellépett volna ellene, azonnal 
rájöttek volna a Vatikánban, hogy azt akarja elérni, nehe
zítse meg a Szentszék a néppárt szervezkedését s gyengítse 
ezáltal a kormány ellenzékét. Egy ily irányú legenyhébb cél
zás is pedig csak növelte volna a Kúria szemében a néppárt 
jelentőségét. Ez pedig, gondolta Revertera, nem lehet a kor
mány célja. Ismertetve a helyzetet, megkérdezte ezért Kál- 
nokyt, nem lenne-e tanácsosabb minden kísérletezést abba
hagynia arra vonatkozólag, hogy a Szentszék a püspököknek 
a néppártban való részvételével kapcsolatban non licetet vagy 
legalább is non expeditet mondjon.5 *

Arról hamarosan meggyőződött követünk, hogy igaza 
volt, amikor kilátástalannak ítélt minden fellépést Steiner 
ellen. Jó forrásból értesült ugyanis róla, hogy Steiner Ram- 
pollával való tárgyalásai alkalmával hangsúlyozta, hogy a 
néppártnak teljesen más szociálpolitikai céljai vannak, mint 
az osztrák keresztényszociálistáknak. Revertera értesülése 
szerint azzal érvelt Steiner, hogy a néppárt a vallási eszme 
mellett az 1867-i kiegyezést is jelszavául választotta, egy ilyen 
szilárd konzervatív alapon álló párt alakulása pedig csak 
hasznos lehet az államra nézve. Elismerte viszont állítólag 
Steiner, hogy az osztrák keresztényszociálisták minden 
tekintélyt aláaknázó munkája veszélyes válságot okozhat 
állami és társadalmi szempontból.®

Steiner Rampollával való tárgyalásait nem ismerte még

5 Lásd u. o. Revertera 1895 február 18-i szigorúan bizalmas jelen
tését és s. k. magánlevelét.

•U. o. Revertera február 25-én kelt 7 C. sz. szigorúan bizalmas 
jelentése.
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Kálnoky, amikor Bánffy Bécsben járva, tárgyalt vele a dolog
ról s vázolva a néppárt elleni érveit megigérte, hogy kimerí
tőbben fogja írásban is ismertetni a kérdést. Kálnoky e 
tanácskozás után valamivel részletesebben utasította most már 
Reverterát, hogy minő érvekkel lépjen fel a néppárt ellen.7 
Revertera ez utasítás értelmében a XIII. Leó koronázási évfor
dulója alkalmából kapott február 28-i kihallgatásakor felhívta 
a pápa figyelmét a legutóbbi idők valláspolitikai eseményeire 
és az osztrák keresztényszociálista mozgalom mellett szóba 
hozta a magyar néppártot is. Alig ejtette azonban ki a néppárt 
nevét, a pápa finoman mosolyogva máris félbeszakította öt s 
így szólt:

„Én szerencsének tartom, hogy a magyar katolikusok is 
védelmezni kezdik egyházukat. Esterházy és Zichy neve kezes
kedik róla, hogy erről a részről nem fogja veszély fenyegetni 
a tekintélyi elvet“.

Revertera erre azt válaszolta, hogy a magyar kormány 
attól fél, hogy a függetlenségi pártnak az a része, amely 
támogatja az egyházpolitikai ellenzéket (ez az Ugron-csoport 
volt) e támogatása révén hatalmába keríti a néppártot s a párt 
konzervatív vezetőit háttérbe szorítva, a mozgalmat a maga 
konzervatívnak egyáltalában nem nevezhető céljaira fogja ki
használni.

„Ettől fél a kormány — vetette ellen XIII. Leó —, ma
gyarázza meg azonban, miért nem fél a kormány akkor a füg
getlenségi párttól, amikor az egyházpolitikai törvények mel
letti tüntetésre ajánlja fel a csapatait? És olyan nagy hátrány 
e párt két részre szakadása? Egyébként, ha nem tévedek, a 
pártnak az a frakciója, amely a kormánnyal együtt halad, ép
pen Kossuthé. Akkor azonban, amikor ez a frakció a monar
chia és az Egyház szemmellátható kárára aláaknázza az 
országot, nem vehető rossz néven a katolikusoknak, ha ők is 
tömörülnek a fenyegető veszély elhárítására. Sajnálatos körül
mény a szenvedélyek fellángolása s hogy az izgalom a nép 
legmélyebb rétegeiig hatolva utat nyit demagógikus törekvé
seknek is. Ez azonban nem a katolikusok hibájából történik, 
ők csak védelmezik legszentebb javaikat.“

A pápa e szavaira el volt készülve Revertera. önmagá
ban igazat adott neki.8 Nem tudott ezért mást válaszolni, mint

7 Kálnoky ez utasítását nem találtuk meg a Politisches Archívban, 
Revertera azonban március 2-i jelentéseiben ismételten hivatkozik rá.

8 Ezt február 18-i idézett magánlevele bizonyítja.



csak azt, hogy a magyar püspöki kar egy része szintén semmi 
jót sem vár a néppárttól s ugyanúgy fél bekövetkezhető kisik
lásaitól, mint maga a kormány. Arra nem volt még ekkor 
megbízatása Reverterának, hogy határozott állásfoglalásra 
vegye rá a pápát a néppárttal szemben, úgy gondolta, hogy ezt 
Magyarországon könnyen a belügyekbe való illetéktelen be
avatkozásnak is tekinthetnék, — s ezért azzal fejezte be 
inkább csak akadémikus jellegű fejtegetéseit, hogy felvilágo
sításaival egyedül az volt a célja, ne csak a jobbik oldaláról 
ismerje a pápa a néppártot, hanem lássa jövőbeli fejlődésének 
esetleges hátrányait is.®

Pápai kihallgatása után, a szokásnak megfelelően, Ram- 
polla bíboros-államtitkárt is meglátogatta követünk s minisz
tere utasítása értelmében az ö figyelmét is felhívta arra a lehe
tőségre, hogy a most még főurak és püspökök által vezetett 
néppárt radikális elemek csatlakozása következtében idővel az 
agrárszociálizmus mezejére tévedhet. Revertera ez utalása 
nem volt egészen eredménytelen, mert Rampolla kész volt rá, 
hogy figyelmeztesse Steinert, kerüljenek el mindent, amivel a 
köznyugalmat megzavarhatnák. E készsége mellett hangsú
lyozta azonban a pápához hasonlóan Rampolla is, hogy nem 
ítélheti el a Szentszék egy konzervatív néppárt alakítását 
akkor sem, ha az nem katolikus hitvallási alapon áll, hanem 
egyszerűen csak nem egyházellenes jellegű.10

Az egészen természetes, hogy Rómában, ahonnét mindig 
bizonyos távlatból látják az eseményeket s az egyes pártokat 
a kormányokkal ellentétben inkább erkölcsi s nem politikai 
szempontból ítélik meg, csak örülhettek az általános vallási 
közömbösség idején egy katolikus alapon álló magyar poli
tikai párt megalakulásának s a keresztény szellem magyar- 
országi ébredésének. Az Egyház elveivel ellenkező még folya
matban lévő egyházpolitikai törvényszerzés az uralkodó libe
ralizmus elvi állásfoglalásán kivül részben a katolikusok 
szervezetlenségének is köszönhette ugyanis eddigi sikereit. 
Nem akadt egyetlen egy politikai párt sem, amely nyiltan 
szembe helyezkedett volna a képviselöházban a javaslatokkal. 
Érthető tehát, hogy nem rejtette a pápa véka alá az örömét, 
amikor hírt kapott a néppárt megalakulásáról, sőt egészen 
nyiltan is kifejezte egy Zichy Nándornak írt levelében. *

* U. o. Revertera 1895 máre. 2-i 8. A. sz. szigorúan bizalmas jelentése.
10 Lásd u. o. Revertera ugyancsak raárc. 2-i 8. B. sz. bizalmas 

Jelentését.
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Zichy és társai bejelentették ugyanis neki, hogy a keresztény vallás 
és a katolikus egyház védelmére országos pártot alakítottak s megindították 
hivatalos közlönyükül a Fejérmegyei Naplót. XIII. Leó Zichynek írt már
cius 6-i válaszában11 áldását adta mindkettőre, nagyon örült, hogy „az Egy
ház jogainak s Magyarország vallási dicsőségének az országgyűlésen való 
védelmére a katholikusok új egyesülése jött létre“ s örömmel helyeselte a 
Fejérmegyei Napló megindítását is, „mert Te — írta Zichynek — és a 
többi írók elvül tartjátok, hogy soha a püspökök szándékától és tekintélyé
től el nem tértek s egyszersmind a legszorgalmasabban megtartjátok mind
azt, amit a hirlapiróknak a szeretetről, a mérsékelt írásmódról, a világi 
hatóság iránti tiszteletről s a püspökökkel és mindenekelőtt az apostoli 
szentszékkel való teljes egyetértésről már többször szabályul előírtunk. 
Lelkesen és bátran törekedjetek tehát elérni, amit a haza szeretető és az 
ősi vallás fénye javai“.

XIII. Leó levelének tartalma lényegében megegyezett 
azzal, amit Revertera pápai kihallgatásáról és Rampollánál 
tett látogatásáról jelenthetett. A katolikus jellegű néppárt 
megalakulását örömmel üdvözölte a Szentszék, de előre óvta 
vezetőit az esetleges kilengésektől s figyelmeztette őket a 
püspökök, különösen pedig a Szentszék tekintélyének elisme
résére. Ezt az álláspontot foglalta el az Egyház általában 
minden katolikus alapon álló politikai párttal szemben. Meg
dicsérte az osztrák keresztényszociálisták bátor hitvallását is, 
de erőteljesen elítélte demagógikus törekvéseiket s mérsékletre 
intette egyúttal a mozgalommal szembefordult püspököket is.12

Kálnoky meg volt elégedve Revertera eljárásával. Meg
értette, hogy nem léphetett fel oly erőteljesen az egyes püspö
köktől támogatott magyar néppárt, mint a püspöki tekintéllyel 
szembeszállt osztrák keresztényszocialisták ellen.13 Bánffy 
azonban minden áron meg akarta akadályozni a néppárt érvé
nyesülését s nemsokára Revertera újabb utasítására kérte meg 
Kálnokyt, amikor megküldötte neki a megígért néppárt elleni 
memorandumot. Római akciójától függetlenül itthon is megtett 
közben mindent a párt ellen. Amikor gróf Zichy János Lat- 
kóczy Imre belügyi államtitkárral szemben Nyitrán a néppárt 
programmjával fellépett, a március 20-i választás a párt elleni 
erőszakoskodások következtében oly országos botrányba ful
ladt, hogy Latkóczy kénytelen lett mandátumáról lemondani.

11 Közölte a Breznay Bélától szerkesztett Religio 1895 március 20-i 
számában.

12 Lásd XIII. Leó 1895 június 18-án kelt Ferenc Józsefhez intézett 
levelét. Közöltem Az Agliardi-affaire c. tanulmányom (megjelent a Regnum 
Egyháztörténeti Évkönyv 1940—1941. évi kötetében és önállóan) mellék
leteként.

13 Lásd Kálnoky 1895 március 13-i 48. sz. bizalmas utasítását Rever- 
(erának a bécsi Áll. Ltár idézett iratai között.
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A néppárt elleni memorandum elkészítésével Beksics 
Gusztáv miniszteri tanácsost, a miniszterelnökség közjogi és 
nemzetközi ügyosztályának vezetőjét14 bízta meg Bánffy. Bek
sics nem sajnálta a fáradságot s rendkívül terjedelmes emlék
iratában15 16 minden elképzelhető érvet felsorakoztatott a párt 
ellen. Hogy Kálnokyra jobban hasson, nemcsak belügyi szem
pontból igyekezett kimutatni a néppárt veszélyességét, hanem 
az összmonarchia szempontjából is, s hogy megfelelő érvek
kel küzdhessenek ellene Kómában, különösen bőven fejtegette, 
mily nagy mértékben fogja veszélyeztetni a párt magának a 
katolikus Egyháznak az érdekeit.

Ami az állítólagos belügyi veszélyeket illette, igyekezett Beksics 
bizonyítani, hogy a néppártnak már a programmja is komolyan fenyegeti 
a társadalmi és felekezeti békét. Mivel ugyanis elsősorban a parasztság 
fantáziájára akar hatni s az ő (Beksics szerint csak) „állítólagos“ bajain 
akar segíteni, készséges szövetségest fog kapni az agrárszocializmusban. 
Kiszámíthatatlan következményeket tulajdonított Beksics a magántulajdon és 
a szociális béke szempontjából annak a körülménynek, hogy akkor alakult 
meg a néppárt, amikor az agrárszocializmus már tettekre ragadtatta magát.1' 
Szükségszerűleg éleszteni fogja szerinte a párt az antiszemitizmust és az 
osztálygyűlöletet s megszünteti az intelligencia és a nép közötti hagyomá
nyos viszonyt. Az a veszély fenyeget tehát, fűzte tovább gondolatát, hogy 
az intelligencia kezéből egyes fanatikusok kezébe kerül a nép vezetése. 
Beksics szerint Csáktornyán és Bonyhádon a választások alkalmával már 
minden kapcsolatot elszakítottak a néppárt vezetői a művelt középosztály és 
a parasztság között. Ha a néppárt tovább szervezkedik, a szakadás min
denhol be fog következni, ennek pedig szomorú következményei lesznek.

Elő fogja segíteni a néppárt, folytatta Beksics, a szélső közjogi irány
zat terjedését is. Az alföldi és dunántúli magyar parasztokra ugyanis csak 
szélsőbali jelszavakkal lehet hatni. Ezt tudják a párt vezetői, akik nagyobb 
részt katolikus papok, s ezért a siker érdekében a közjogi radikalizmus 
karjaiba fogják magukat vetni. A közjogi radikalizmus idáig főkép a pro
testáns papságban és parasztságban gyökerezett, a jövőben pedig, akarta 
ijeszteni Kálnokyt Beksics, magával fogja ragadni a néppárt velleitásai 
következtében a katolikus papságot és a katolikus vidékeket is. De elő fogja

14 Beksics Gusztáv több egyházellenes röpiratot írt. Tőle való a 
Timoleon álnéven 1884-ben megjelent Legújabb politikai divat s az 1891- 
ben Febronius álnéven kiadott Ultramontanismus és nemzeti állam c. füzet 
Saját neve alatt jelent meg A magyar nemzet függetlensége az állami és az 
egyházi (külső) kormányzatban (1893) című munkája.

151895 március 18-áról keltezett tisztázata: Bécs, Áll. Ltár. Polit. 
Arch. Beksics s. k. magyar- és németnyelvű fogalmazványa Beksics előadói 
borítékával együtt: Budapest, Országos Levéltár, Miniszterelnökségi ira
tok, 1895:925. törzsszám.

16 Mint ismeretes 1891-ben különösen Orosházán, Békéscsabán és 
Battonyán, ugyanekkor, valamint 1894-ben is Hódmezővásárhelyen zavargá
sok voltak.
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mozdítani a párt a nemzetiségi törekvéseket is, sőt a föderalizmus útjára 
fog sodródni, mert az állami érdekek károsításával nyelvi engedményeket is 
tesz a nemzetiségeknek. A legnagyobb veszélyt azonban abban látta Beksics, 
hogy a néppárt ellensúlyozására más felekezeti pártok is fognak alakulni 
Ennek következtében pedig a régi pártkeretek tönkre mennek s a nemzeti
ségi és felekezeti pártok, parlamentarizmusunkat összezavarva, veszélyeztetni 
fogják a magyar hegemóniát. Ha tehát a néppárt erőre kap, vonta le a követ
keztetést, akkor meggyengül a magyar állami hatalom s vele együtt az egész 
monarchia tekintélye.

Eddigi fejtegetéseivel Kálnokyt akarta meggyőzni Beksics a néppárt 
bel- és külpolitikai veszélyeiről, a továbbiakban Róma meggyőzése érdeké
ben azt igyekezett bizonyítani, hogy határozottan veszélyezteti a párt magá
nak a katolikus egyháznak az érdekeit is. Nincs véleménykülönbség szerinte 
a politikai tényezők között arra vonatkozólag, hogy a liberális egyházpoli
tikai reformoknak életbe kell lépniök. Nélkülük állandósulna a felekezetek 
közötti harc. Végrehajtásuk után azonban nem lesz szükség felekezetközi 
szempontból semmiféle reformra sem s kiszámíthatatlan ideig konzervatív 
egyházpolitikát fog folytatni az ország. Állította Beksics, hogy idáig kultúr
harc nélkül oldotta meg az ország az egyházpolitikai problémákat, de fenye
getett mindjárt, hogy a jövőben csak akkor kerülhető el a harc, ha nem 
tagadják meg egyházi részről a köteles tiszteletet az egyházpolitikai törvé
nyekkel szemben. Ennek az érdekében azzal érvelt, hogy ez mindenütt meg
történt, még ott is, ahol kultúrharc előzte meg a törvények szerzését, vagy 
ahol utóbb, így Belgiumban, katolikus felekezeti párt került uralomra. Téve
sen még azt is állította, hogy a Róma utasításait követő pártok más orszá
gokban sohasem kívánták azoknak az egyházpolitikai törvényeknek a reví
zióját, amelyeket a magyar javaslatok mintául vettek. E valóságnak meg nem 
felelő állításából azután azt következtette, hogy a néppárt revíziós Pro
gramm ja nem felelhet meg a római kúria intencióinak sem A néppárt ezen
felül, érvelt tovább, tulajdonképpen nem annyira vallásos, mint inkább poli
tikai és szocialisztikus jellegű, más felekezetekkel szemben való türelmetlen
sége pedig, mely különösen antiszemitizmusában nyilvánul meg, a keresztény 
elvekbe is ütközik. Nem felelhet meg végül szerinte a Szentszék intencióinak 
az alsópapság vezetőszerepe sem a pártban, mert sérti a hierarchia rendjét.

De különleges veszélyekkel is jár a néppárt a katolikus egyházra, 
kezdte most már a fenyegetéseit Beksics. Azt jósolta, hogy a néppárt ellen
hatásaként hamarosan meg fog érni a szekularizáció eszméje a közvéle
ményben. A történelem tanúsága alapján elismerte, hogy a katolikus egy
ház, élén a Szentszékkel, mindig könnyű szívvel elviselte az egyházi javak 
szekularizációját, sőt ott, ahol ez megtörtént, még meg is erősödött, véleménye 
szerint azonban nálunk, a katolicizmus határterületén s a határokon túl 
kelet felé kialakulóban lévő primitív civilizációval szemben nemcsak a magyar 
államnak, hanem a katolicizmusnak is érdeke, hogy a katolikus egyház 
necsak a vallás dicsfényében, hanem a gazdagság fényében is tündököljék. 
De komolyabb kárt is okozhat a néppárt az Egyháznak, folytatta tovább. 
Ellenhatásaként mozgalom keletkezhetik az egész közoktatás államosítása 
érdekében. Végül, ha a néppárt tovább űzi agitációját s még fenyegetőbbé 
válnak szocialisztikus és nemzetiségi aspirációi, akkor az a komoly veszély 
is fenyegetheti az Egyházat, hogy az ország nemzeti intelligenciája feleke
zeti különbség nélkül határozottan a protestantizmus szolgálatába áll. 
E veszélyek egyike sem lesz azonban aktuális, ha Róma részéről visszauta
sításban részesül a néppárt. Tovább harcolhat ugyan ekkor is a maga veszé-

39R egnum .
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lyes céljaiért, az odium nem fog azonban a közvélemény előtt ez esetben 
sem a Szentszékre, sem a katolikus egyházra háramlani, sőt ellenkezőleg 
határozottan megerősödnék a magyar katolikus egyház helyzete, mert látná 
az ország, hogy a római kúria respektálja nemzeti érdekeit

Hagyományos felfogásként ismerte el Beksics, hogy a magyar nem
zeti és a katolikus érdekek kiegészítik egymást s hogy a magyar állam egybe 
olvadt a katolikus egyházzal. Szerinte Mohács nélkül a nemzeti jelleghez 
még jobban simuló, a gallikanizmushoz hasonló katolicizmus alakult volna 
ki és szilárdult volna meg örök időkre Magyarországon. Az Egyház mindig 
osztozott a magyar állam sorsában, itt az ideje tehát, érvelt tovább, hogy 
állami és nemzeti függetlenségünk visszaszerzése után a Mohács előtt köve
tett egyházpolitikára térjünk vissza. Ügy látta, hogy a katolicizmus érdekei 
a jelenben is épúgy egybe vannak forrva a magyar nemzeti érdekekkel, 
mint Mohács előtt voltak. Az ortodoxiával szemben époly védőbástya 
Magyarország, mint a mohamedánizmussal szemben volt. Abban a kivéte
les helyzetben tehát, melyben a magyar katolicizmus a Kelettel szem
ben van, sziikségszerűleg tevékenyen közre kell működnie szerinte a Szent
széknek azoknak az akadályoknak a leküzdésében, melyek a magyar nem
zeti érdekek útjában állanak.

A magyar nemzet átérzi a közte és a katolicizmus, illetőleg a Szent
szék közötti szolidaritást, hangoztatta tovább az emlékirat, a néppárt azon
ban alkalmas ennek az érzésnek a megsemmisítésére s ezért nemcsak a 
magyar állam, hanem az Egyház érdekeit is veszélyezteti. A római kúria 
tehát okvetlenül részt fog venni a néppárt elleni küzdelemben, amint veszé
lyeiről meggyőződik. Nagyméltóságodnak államférfiúi feladata, fordult 
memoranduma utolsó szavaiban Beksics Kálnokyhoz, hogy a Szentszéket a 
néppárt veszélyességéről felvilágosítsa s rávegye, hogy működjék közre 
ennek a katolicizmus nevével visszaélő, kimondottan államellenes, közvetve 
pedig az Egyházzal szemben is ellenséges irányzatnak a gyengítésén és 
ártalmatlanná tételén.

Beksics emlékirata élénk világot vet rá, hogy mennyire 
félt a kormány a néppárt jövőbeli sikereitől, de élesen rámu
tat arra is, hogy mennyire nem ismerték ebben az időben a 
budai Szent György-téren Róma gondolkozását. Beksics azt 
képzelte, hogy a Vatikánban egyszerre meg fognak ijedni 
fenyegetéseitől s készséges védelmezőivé válnak annak a libe
rális rendszernek, mellyel már ötödik éve a legkeményebb 
harcot vívták s amely csak az imént iktatta törvénytárába az 
Egyház elveivel ellenkező polgári házassági jogot s a vallás 
szabad gyakorlatáról és az izraeliták recepciójáról szóló még 
tárgyalás alatt lévő javaslataival a keresztény állam eszméjét 
is megtagadni készült. Nem tudjuk, mi célja lehetett Beksios- 
nek a gallikanizmushoz hasonló magyar Egyház emlegetésé
vel, mert azt nem hihette, hogy ezzel csábítólag fog hatni 
Rómára. Nem akarunk kételkedni benne, hogy a magyarság 
és a katolicizmus érdekközösségéről írott szavait őszintén 
gondolta. Ez politikai meggyőződése lehetett. Ez érdekközös
ségben azonban a liberalizmus elveinek megfelelően nagyon
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alárendelt szerepet szánt az Egyháznak. Ez év szeptemberé
ben drb. jelzéssel a Pesti Hírlapban a következőket írta:

„Az egyház nem önmagáért van, hanem az államért. Az egyház is 
csak eszköz az állam céljainak elérésére. Az egyház föladata az államban 
az erkölcsös, vallásos életet előmozdítani, biztosítani; lévén minden állam 
főcélja, hogy polgárai erkölcseit nemesítse, miben a vallásosság van leg
inkább segítségére. Az egyház tehát hatalmas eszköze az államnak, de mégis 
eszköz és nem cél. Csak maga az állam a cél“.

Ami Beksics emlékiratának a néppárt szociális pro- 
grammjával szemben felhozott vádját illeti, teljesen felesleges 
vele foglalkozni. Zichy Nándor és vele a néppárt vezetői job
ban látták meg a nép bajait s helyesebben mutattak rá a segí
tés módjaira, mint a többi politikai pártok vezérei. Beksics- 
nek inkább azért kellett volna gáncsolnia a pártot, hogy nem 
eléggé céltudatos az agrárprogrammja s nem szólt a földéhes 
zsellérek birtokhoz juttatásáról. Hogy mégis agrárszociális 
szempontból is féltek a párttól, az részben azzal magyaráz
ható, hogy az előző hónapban az agrárszociálizmus terjedésé
vel kapcsolatban tartott miniszterelnökségi értekezleten az 
érdekelt főispánok közül páran rémképeket festettek.17 Szociá
lis kérdésekkel egyáltalában nem lehetett komolyan foglal
kozni ebben az időben még nálunk, mert aki megtette, azt rög
tön megrágalmazták, keresztény köröknek meg éppenséggel 
nem tudták megbocsátani. így történt ez Prohászkával is. A 
parlamentben pedig azt a vádat emelték, hogy „a klerikaliz 
mus a szociálizmust saját céljai elérésére kívánja felhasz
nálni.“18

Ami Beksicsnek a párt antiszemitizmusáról mondott 
vádját illeti, meg kell állapítanunk, hogy ez az antiszemitiz
mus nem támadó, hanem védelmi jellegű volt. A falusi szegény 
lakosságot akarta megvédelmezni a zsidó szatócsok uzsorá
jával szemben s a kisiparosokat és a munkásokat a zsidó 
nagyipar és töke ellenében. Alaptalanul vádolta Beksics a 
nemzetiségi kérdés miatt is a pártot, a programm velük foglal
kozó pontja Széchenyi és Deák szellemére vallott s csak dicsér
hető érte a párt, hogy később is távol tartotta magát a többi 
pártok végeredményében károsan ható nemzeti túlzásaitól. 
Igaza lett azonban Beksics ama vádjának, hogy a néppárt a 
szélső közjogi irányzat terjedését elő fogja segíteni. A párt

17 Dr. Gabona Béla : A magyarországi agrármunkásmozgalom törté
nete (1890—1900), В pest, 1934. 35. és 42. 1.

18 Tallián Béla 1897 január 26-i beszédéből.
39*
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fejlődése folyamán tényleg belekerült a közjogi küzdelem ára
datába. De ennek nemcsak a népszerűség utáni vágy volt az 
oka, hanem az is, hogy közjogi ellenzékiségük sokakat 
visszatartott volna a párthoz való csatlakozástól. A nép
párt részére pedig a keresztény alap volt az első s nem 
a közjogi kérdés. Steiner püspök már a megalakuláskor 
ki akarta e kérdést kapcsolni a programmból. Egyébként 
maga Beksics sem tartotta a kiegyezést megváltoztathatat
lannak s Bánffy 1903-ban alapított új pártja, ha a kiegyezés 
hívének mondotta is magát, szintén közjogi követelményeket 
hangoztatott, az 1904 decemberi parlamenti bútorromboláskor 
pedig a közjogi konzervtizmus híveit éppen Bánffy viselkedése 
sújtotta le a legmélyebben, amikor, mint Herczeg Ferenc emlé
kezéseiből tudjuk, Thonuzoba unokájaként kárörvendő neve
téssel, szürke cilinderrel a fején, egy pad tetején lovagolva és 
cigarettázva gyönyörködött a pusztításban és osztogatta a pa
rancsokat.

Amikor Beksics emlékiratával elkészült, az egyházpoli
tikai helyzet a kormány szempontjából nem volt megnyugtató. 
XIII. Leó március 18-i allokuciójában nyilvánosan elítélte a 
magyar házassági törvényt, a főrendiház pedig három nappal 
később másodszor is visszautasította az izraelitákról szóló 
törvényjavaslatot, valamint a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
javaslatnak a felekezetnélküliekre vonatkozó szakaszait. Nem 
láthatta tehát még a kormány biztosítottnak a házassági tör
vény sima végrehajtását s bizonytalan lett a még hátralévő 
egyházpolitikai javaslatok sorsa is. A főrendi ellenzék meg
merevedésére kétségtelenül hatással volt a néppárt sikeres 
szervezkedése s ezért a néppárt elgáncsolása a főrendi ellen
zék meggyengülésével is kecsegtetett. Bánffy mindenben a 
magáévá tette tehát Beksics memorandumát. Szerzőjét meg 
nem nevezve, megküldte Kálnokynak s kísérő iratában19 hang 
súlyozta, hogy a néppárt a közjogi radikalizmus terjesztésé
nek elősegítésével veszedelmesebb az osztrák és német keresz- 
tényszociálista pártoknál s megakadályozhatja komoly poli
tikai és társadalmi tényezők ama kívánságának a teljesülését, 
hogy az egyházpolitikai programm végrehajtása után térjen 
vissza Magyarország újból hagyományos konzervatív egy
házpolitikájához. Nyomatékosan megkérte Bánffy Kálnokyt, 
hogy különösen ez utóbbi szempontot hangsúlyozva, vegye rá

Szám nélkül 1895 márc. 22-ről keltezve a bécsi Áll. Ltár.-ban: Poli
tisches Archiv.
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a Szentszéket a néppárt elítélésére s fossza meg ezáltal a pár
tot attól a lehetőségtől, hogy jogosulatlanul a vallás palást
jába burkolódzva, sok katolikus hívőt félrevezessen a Szent
széknek egyébként csak látszólagos és jog nélkül hirdetett 
támogatásával.

Bánffy e jegyzékét március 22-én küldte el. Kálnoky nem 
nagyon sietett Revertera újabb utasításával. Rábízta az ügyet 
gróf Kuefstein Károly külügyminisztériumi osztályfőnökre, 
Kuefstein pedig, alaposan áttanulmányozva a memorandumot, 
meglehetősen soká gondolkozott rajta, hogy mitévő legyen. 
Csak április 6-án írta alá Kálnoky az elkészült utasítást,20 de 
elküldésére még később került sor, mert Revertera csak 21-én 
kapta meg. Megküldték Reverterának a memorandumot s 
Bánffy átiratát is , határozott utasítást azonban nem adtak 
neki. Csak annyit jegyzett meg az utasítás, tárgyilagosan véve 
mindenesetre kívánatos, hogy ítéljen el a Szentszék minden 
szélsőséges törekvést és inérséklöleg hasson s általában ne 
adjon rá okot, hogy politikai pártok támogatására hivatkoz
hassanak, egyébként azonban teljesen rábízták Revertera 
tapintatára, illetőleg ítéletére, hogy mily módon és mértékben 
teljesítse Bánffy kérését. Figyelmeztették egyúttal Reverte- 
rát, az intervenciónak oly módon kell megtörténnie, hogy ne 
illethessék azzal a váddal a magyar kormányt, mint a keresz- 
tényszociálistákkal kapcsolatban az osztrákot, hogy idegen 
hatalmat kér fel belpolitikai ügyekbe való beavatkozásra. Nem 
hallgatta el az utasítás azt sem, hogy a néppárt ellen még 
nehezebb lesz fellépni, mint a keresztényszociálisták ellen, 
mert a néppárt ezekkel ellentétben nem száll szembe a püspö
kökkel, hanem éppen megfordítva, legalább is az egyházpoli
tikai kérdéseket illetőleg, egy úton halad velük. Nem lehet 
tehát a hierarchia tekintélyének a védelmére hivatkozni.

Bánffyval jóval ez utasítás elküldése, sőt még kelte 
előtt, már április 3-án tudatta Kálnoky, hogy átiratát és a me
morandumot elküldötte Reverterának s kívánságának megfele
lően utasította is öt.21 Azt nem írta meg Kálnoky, hogy az uta
sítás nem határozott, de felhívta Bánffy figyelmét a Reverte
rának is megírt nehézségre, amiért a hierarchia tekintélyének 
a védelmére nem hivatkozhatnak s hogy óvatosságra van

20 A 71. sz. bizalmas utasítás Kuefstein kezétől eredő fogalmazványa 
Kálnoky javításával u. o. Rome S. S. 1895.

21A 66. sz. átirat eredetije az Orsz. Ltárban a már idézett helyen, 
fogalmazványa Kuefsteintől Kálnoky lényegtelen javításával Becsben, a  
Polit. Arch.-ban.
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szükség, mert a Vatikán hangulata következtében könnyen 
azonnali visszautasításban lehetne részük. Nagyméltóságod 
saját kívánságának is megfelelhet továbbá, — olvassuk még 
Kálnoky átiratában, — ha a lehetőség szerint nem teszi ki a 
követ intervenciójával a kormányt annak a szemrehányásnak, 
hogy külföldi hatalom beavatkozását kéri belügyekbe.

Bánffy nagy megelégedéssel értesült róla, hogy a memo
randumot és kíséröiratát elküldték Reverterának. Úgy gon
dolta, hogy általa részletesebben tájékozódhatik a követség a 
magyar egyházpolitikai helyzetről. Nem hagyta azonban szó 
nélkül Kálnoky megjegyzéseit s Beksicstöl készített válaszá
ban22 bizonyítani igyekezett, hogy az alsópapság és a főpap
ság antagonizmusa nálunk is ki fog fejlődni és semmi döntö 
jelentősége nincs e tekintetben annak a körülménynek, hogy 
egyes püspökök együtt mennek a néppárttal s támogatták a 
legutóbbi képviselői választások alkalmával a párt jelöltjeit. 
Azt elismerte Bánffy, hogy e püspökök és az alsópapság 
között nincs ellentét, sőt nagyrészben az ő működésűk ered
ménye az egész néppárt, hangsúlyozta azonban, hogy e pár 
püspökkel ellentétben a püspöki kar nagyobb része, élén ma
gával a hercegprimással, Vaszaryval, hazafias és egyúttal az 
Egyház iránti kötelességének is tekinti, hogy távol tartsa 
magát a néppártnak közjogi és nemzetiségi nehézségeket fel
idéző és magára az Egyházra is hátrányos velleitásaitól.

Nyugodtan írhatta volna Bánffy, illetőleg Beksics azt is, 
hogy az egész püspöki kar távoltartja magát az ilyen szélső
séges velleitásoktól. Megfelelt volna az igazságnak. De ez még 
egyáltalában nem jelentette azt, hogy a püspöki kar nagy 
része el is ítéli a néppárt célkitűzéseit. Annyi alapja azonban 
volt Bánffy ellenvetésének, hogy a püspöki kar egyes tagjai 
valóban tartózkodók voltak a néppárttal szemben, mert a poli
tikai helyzet következtében kilátástalannak tartották a párt 
programmjának megvalósíthatását s úgy gondolták, hogy job
ban tudják biztosítani az Egyház érdekeit a kormánnyal való 
bizonyos együttműködés, mint határozott ellenzékiség által.

Amikor az 1S94 december 19-i püspöki konferencián, nyilván a nép 
párt megalakulására való tekintettel, véleményt kért Vaszary arra vonat
kozólag, liogy milyen politikai programmot valljon a püspöki kar a legkö
zelebbi jövőben, Samassa egri érsek úgy nyilatkozott, hogy a fennálló viszo
nyok között nem lehet semmiféle politikai programm megvalósítására sem 
vállalkozni. Az egyházpolitikai törvények megváltoztatására egyelőre semmi

22 Az 1068. sz. eredeti Bécsben, Beksics kezétől eredő magyar és német 
nyelvű fogalmazványa pedig az Orsz. Ltár.-ban az idézett helyen.
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esetre sem, hanem legfeljebb csak újabb országgyűlési választások után lehet 
gondolni, de ez sem kecsegtet sok reménnyel. Miután ugyanilyen értelemben 
szólt a pannonhalmi főapát, Fehér Ipoly is, a püspöki kar nem is tárgyalt 
tovább ekkor a kérdésről s határozatilag kimondotta, hogy politikai pro 
grammot egyelőre nem ad. Tény az is, hogy amikor Zichy Nándor és Ester
házy Miklós Móric hivatalosan bejelentették a püspöki karnak a néppárt 
megalakulását s kérték, hogy a pártot „bölcs belátása szerint való módon 
megyéspapságának is melegen ajánlja“,23 a püspöki kar e bejelentést 1895 
március 19-i konferenciáján egyszerűen csak tudomásul vette, de nincs 
viszont semmi nyoma sem a jegyzőkönyvben, hogy bárki is felszólalt volna 
a néppárt célkitűzései ellen.24 Igaz ugyan, hogy Samassa nem volt jelen a 
konferencián. Az önálló politikát követő Samassa évek múltával is távol 
tartotta magát a néppárttól25 s kétségtelen, hogy ő volt azoknak a főpapok 
nak az egyike, akikre Bánffy célzott. A másik Bubics Zsigmond, a kassai 
püspök lehetett, aki 1894 december végi pásztorlevelében26 nyiltan elítélte az 
egyházpolitikai törvények revíziójára való törekvést. Más püspökről rajtuk 
kívül nem mérnök állítani, hogy helytelenítette volna ebben az időben a párt 
programmját. Schlauch nagyváradi bíboros-püspök inkább csak taktikai okok
ból ellenezhette tiszántúli szervezkedését, hol nem lévén talaja, biztos bukás
nak nézett volna eléje.27 28 29 Yaszary a maga minden kellemetlenséget kerülni 
kívánó békülékeny természetével a középúton maradt, nem ítélhette el a .  
pártot, de nem is exponálta magát mellette. A Magyar Hírlap február máso
dik felében azt írta róla, úgy nyilatkozott, hogy teljesen távol tartja magát 
a néppárttól, iránta semmi rokonszenvet nem mutatott eddig s nem fog a 
jövőben sem. A nagyváradi Tiszántúl kérdésére azonban megcáfoltatta 
Vaszary, hogy bármiféle nyilatkozatot is tett volna.23 Közvetve egyébként 
támogatta is a pártot, amikor Komárom minden tiltakozása ellenére szabad
ságolta a város plébánosát, Molnár Jánost, aki a néppárt szervező bizott
ságának elnöki állását foglalta el.2"

Kálnokynak küldött válasza további során elismerte 
Bánffy, hogy szimptómákat lát csak egyelőre s nem fejlődtek 
még ki a néppárt általa veszedelmesnek tartott törekvései, mégis 
megismételte azonban a memorandum vádját, hogy a néppárt 
tulajdonképen nem egyéb, mint a keresztényszoeiálizmus 
magyar földön való elfajzása. Elfajzottnak azért mondta, mert 
erősíteni fogja a szélső közjogi irányzatot. Ezt pedig igazolt
nak látta már azzal, hogy a legutóbbi tapolcai választásnál 
nem védelmezte meg a katolikus papság Kossuth Ferenccel

23 Religio, 1895 március 20.
24 A püspöki konferenciák pár példányban kinyomatott jegyzőköny

veinek egy példányát Esztergomban a prímási irodában őrzik.
25 Lásd P r o h á s z k a  Samassa és a néppárt c cikkét Összegyűjtött mun 

kái XXI. kötetében a 97. lapon.
26 Közölte a Religio 1895 január 16-í és köv két száma.
27Szabó László: Szegény ember gazdag élete. II. к Bpest. 1928. 86. 1.
28 Religio, 1895 február 23.
29 A Religio 1895 március 20-i száma közölte Vaszary február 21-én 

kelt válaszát Komárom feliratára.
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szemben a közjogi alapot. Kálnoky megjegyzésére reflektálva, 
mindennél jobban elítélendőnek bélyegezte Bánffy egy kül
földi hatalomnak belpolitikai célokra való felhasználását s 
szerinte a pápaságot, nem számítva a pápának a katolikus 
egyházhoz s a papsághoz való viszonyát, éppen olyan külföldi 
hatalomnak is kell tekinteni, mint bármely más hatalmat. Hall
gatott azonban arról, hogy kíséröiratában határozottan arra 
kérte Kálnokyt, hogy vegye rá a Szentszéket a néppárt elítélé
sére s a memorandum utolsó szavaira hivatkozva azt hitte, 
hogy semmiféle vádra sem adhat okot, mert a Szentszéknek 
nem a magyar belügyekbe kívánt beavatkozásáról, hanem 
csupán tárgyilagos felvilágosításáról s arról van szó, hogy 
fosszák meg a néppártot föerősségét adó, szerinte csak bito
rolt vallásos jellegétől.

Ha belpolitikai ügyekbe való beavatkozásról egyáltalában szó lehet, 
érvelt tovább Beksics tollával Bánffy, akkor a valóságban Magyarország 
hátrányára történt az már meg a Szentszék részéről, amikor bizonyára hely
telen információk alapján erkölcsi támogatásban részesítette a néppárt veze
tőit. Ez XIII. Leó Zichy Nándorhoz intézett levelére vonatkozott. Kifogá
solta azonban Bánffy válasza XIII. Leó már említett március 18-i allokució- 
ját is, valamint a katolikus gyűlésekre s ezeknek a néppárt vezetőivel azo
nos rendezőire adott pápai áldást, mert e megnyilatkozások keltették szerinte 
a magyar katolikusokban, különösen pedig a papságban azt a hitet, hogy 
a Szentszék a néppárt törekvéseit helyesli s vallásos jellegét elismeri. 
E tényekkel szemben kötelessége a magyar kormánynak, hangoztatta Bánffy, 
illetőleg Beksics, felvilágosítania a külügyminiszter közvetítésével a Szent
széket a néppárt törekvései következtében a katolikus egyházra háramol
ható veszélyekről. E veszélyek miatt nem lehet ugyanis közömbös a Szeut- 

* széknek sem, hogy a néppárt a vallást és a katolikus egyházat cégérül bito
rolja. És mert idáig a klerikális informátoroktól félrevezetett Szentszék maga
tartása adott alkalmat a néppártnak a katolikus egyház cégérül használására 
és arra az állításra, hogy a Szentszék helyesli az eljárását, egyedül és kizá
rólag csakis 6 foszthatja meg a pártot vallásos jellegétől. Csakis az elköve
tett hiba jóvátételéről van tehát szó, érvelt Bánffy, vagyis arról, hogy ne 
hivatkozhassék a néppárt a katolikus egyház fejének nyilt vagy titkos támo
gatására.

Fejtegette ezután még a válasz, hogy a magyar állam 
minden más államnál féltékenyebben őrizte mindig a függet
lenségét Rómával szemben, de sem e függetlenséget, sem pedig 
a ius piacetit nem magyarázta a magyar közjog sohasem úgy, 
hogy tilos az ország kormányának a Szentszékkel érintke
zésbe lépnie, hanem inkább úgy értelmezte, hogy a Szentszék 
a maga egyházi tekintélyét sem a papsággal, sem a hívőkkel 
való érintkezésében nem használhatja fel az ország kárára. A 
memorandum tehát, hangoztatta a miniszterelnök, tüzetes 
ismeretek alapján készült s újból megkérte ezért Kálnokyt,
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tegyen meg a jövőben is mindent a vatikáni követ útján annak 
érdekében, hogy a Szentszék a néppártot vallásos jellegétől 
megfossza vagy legalább is erkölcsi támogatásában ne része
sítse.

Bánffy ez újabb kérésére Kálnoky egyáltalában nem rea
gált, vatikáni követünknek küldött újabb utasítást. Talán feles
legesnek is ítélte, mert úgy gondolhatta, hogy a memoran
dum alapján eléggé tájékozódhatott Revertera a magyar 
kormány felfogásáról és kívánságáról. Revertera azonban 
nagyon nehéznek érezte a rábízott feladatot.30 Azt a figyel
meztetést, hogy intervenciójának oly módon kell megtörténnie, 
hogy ne vádolhassák érte a magyar kormányt, Bánffytól ere
dőnek gondolta s éppen e kívánság teljesítésében látta fel
adata főnehézségét. Ügy magyarázta a dolgot, hogy a magyar 
kormány akar is valamit, meg nem is: azt kívánja, hogy fegy
verezze le a Szentszék a harc közben a saját csapatait, nem 
szabad azonban kitudódnia, hogy ez a kormány kívánságára 
történik, nehogy megtámadhassák miatta. Követünk úgy értel
mezte tehát a maga feladatát, arra kell rávennie a Szentszéket, 
hogy önkéntesen lépjen fel a néppárt ellen. Ez esetben viszont, 
így gondolkozott, ha a magyar kormány elbújik a háttérbe, 
hogy fedje magát a támadásokkal szemben, őt, vagy a külügymi
nisztert vádolhatnák az egész dolog kezdeményezéséért. 
Egyébként magát a memorandumot is különös irásműnek 
tekintette. Nem tartotta eléggé meggyőzőnek arra, hogy kivéd
hesse érveivel az ellenvetéseket, ő  még maga csak hajlandó 
lett volna rá, mint Kálnokynak írta, hogy lemondjon köteles
ségből a logikus gondolkozásról, nem hitte azonban, hogy 
Rampolla is kapható lesz erre. Azt ugyanis maga Bánffy is 
elismerte, hogy magából a programmból nem lehet következ
tetni a néppárt veszélyességére, sőt azzal sem akarta a minisz
terelnök vádolni a pártvezetőséget, hogy elhagyta volna már 
a törvényes alapot. Az pedig, hogy agitáció útján akar a nép
párt híveket szerezni, nem volt egyedül álló jelenség Magyar- 
országon, az összes pártok, maga a kormánypárt is, hasonló
képen cselekedtek.

A bíboros-államtitkárral egy akadémikus jellegű beszél
getést folytatott már követünk a néppártról s Rampolla elis
merte, hogy tömegmozgalmat nehéz irányítani s veszélyessé 
válhat ennek következtében a közrendre is. De ezzel az a hely-

,0Lásd a következőkre 1895 április 25-én kelt 16 A. sz. szigorúan 
bizalmas jelentését. Bécs, All. Ltár. Polit. Arch. Rome S. S. 1895.



618

zet, mondotta ekkor Eampolla, mint az általános hadkötele
zettséggel. Mindenki ismeri szociális, politikai és gazdasági 
hátrányait s mégsem vonhatja ki magát egyetlen egy állam 
sem alóla, mióta Poroszország bevezette. Ugyanígy kénysze
rülve vannak a katolikusok is csapataikat hadba állítani, 
miután a radikális tömegeket felvonultatták az egyházpoliti 
kai törvények melleti demonstrációra.

Revertera meg volt győződve róla, hogy Rampolla felfo
gásának jogosultságát magának Bánffynak is el kell ismer
nie, ha a pápai államtitkár helyébe képzeli magát s ezért amikor 
jelentést tett róla Kálnokynak, megírta azt is, hogy véleménye 
szerint e nyilatkozat után csakis egy ponton fogható meg a 
dolog s ez a papságnak a politikai harcban való részvételének 
a kérdése. Ez neki is csakugyan aggasztónak tűnt fel fegyelmi 
szempontból. Magyarországon azonban, vetette mindjárt ellen, 
ahol minden valamennyire müveit ember aktív részt vesz a 
politikai életben, nehezebb lenne ezt megakadályozni, mint 
máshol. A legnehezebb pedig éppen most, amikor az egyház 
politikai kérdések a papságot közvetlenül érintik. Az ugyan 
feltételezhető, írta követünk, hogyha a pápa megtiltaná a pap
ságnak a néppártba való belépést, a jobbak és érdemesebbek 
engedelmeskednének neki. Nem állítható azonban, hogy a pap
ság kiválásával veszélytelenebbé válnék a párt. Ellenkezőleg, 
a demagógikus hatások még könnyebben hatalmukba keríthet
nék. A miniszterelnök biztosítása, hogy a radikális egyházpoli 
tikai törvények végrehajtása után újból konzervatív egyház- 
politikát akar követni a kormány, mindenesetre megnyugtató 
lenne a Szentszékre, felvetődik azonban a kérdés, hogy a nagy 
egyházi vagyonon kívül sok konzerválandó dolog marad-e 
még hátra? Ezenfelül, amint azt Rómában tudják, az egyházi 
vagyon szekularizációja olyan programmpont, hogy egyetlen 
egy libeláris kormány sem akadályozhatja meg a végrehajtá
sát a pártjával szemben, ha mint egyedüli követelmény marad 
hátra. A katolikus főpapok gazdag asztalára már régen vágya
koznak a többi felekezetek s nem fognak addig nyugodni, amíg 
a megkívánt birtok felosztásához hozzá nem segíti őket 
az állam.

Emlékeztette Revertera ezzel kapcsolatban Kálnokyt egy Simor her
cegprímás által mindjárt az 1867-i kiegyezés után készíttetett emlékiratra, 
amely bizonyítgatta, hogy abban az esetben, ha a liberális párt akadályta
lanul végrehajthatja a programmját, az események szükségszerűkig az egy
házi vagyon szekularizációjához fognak vezetni. Akkor -ándrássy volt a 
miniszterelnök és sokan hitték Revertera szerint, hogy lényegesen közele 
dett volna e kérdés fenti értelemben való megoldásához, ha Andrássy tovább
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marad a kormány élén. Andrássy nemkatolikus utódai: Lónyay és Tisza 
Kálmán elhalasztották a dolgot, mert el akarták kerülni, hogy azzal vádol
hassák meg őket, felekezeti elfogultságból rabolják meg a katolikus egy
házat. Bánffy, írta Rvertera, kétségtelenül szintén hasoidó módon fog ose 
lekedni, de nem vállalhat felelősséget egy olyan következő kormányért, mely
nek élén egy liberális katolikus áll. Egyházi körökben számolnak ezért 
azzal, hogy a mostani egyházpolitikai törvényszerzé3 után áldozatul fog 
esni az egyházi vagyon is egy újabb rohamnak.

Revertera e jelentése elküldése után igyekezett meggyő
ződni róla, hogy elérliető-e egyáltalában a néppártnak a Szent
szék részéről való dezavuálása s ha igen, elhárítanák-e ezáltal 
a felekezeti békét zavaró további bonyodalmakat? Ennek a 
megállapítása érdekében nem kísérelte meg az intranzigensebb 
Rampollánál szóba hozni újra a dolgot, hanem más, a békii- 
lékenységre jobban hajlamos egyházi méltóságokkal keresett 
kapcsolatot. Különösen azoknak a tanácsát kérte ki, akik 
tevékeny részt vettek a német kultúrharc megszüntetésében s 
idegenkedtek azóta is minden újabb konfliktustól. Nem árulta 
el követünk, hogy kikkel tanácskozott, de azt hisszük, nem 
csalódunk, ha Rampolla politikai ellenfelében, a volt bécsi nun- 
ciusban: Galimberti kardinálisban véljük felfedezni egyik 
tanácsadóját. Galimbertinek része volt a német kultúrharc 
elintézésében, Revertera jó viszonyban volt vele s már koráb
ban is többször tárgyalt vele más ügyekben bizalmasan. Galirn- 
bertivel és társaival folytatott mostani tárgyalásai alkalmával 
óvatosan igyekezett követünk még a látszatát is elkerülni 
annak, mintha hivatalos megbízásból cselekednék. Ezzel meg 
akarta adni a magyar kormánynak a lehetőséget arra, hogy 
értesüléseit tetszése szerint használhassa fel további lépé
sekre, illetőleg teljesen figyelmen kívül is hagyhassa.

Beksics memoranduma a külföldi eseményeket a magyar- 
országiakkal összehasonlítva arra a következtetésre jutott, 
hogy Magyarországon nem volt és nincs kultúrharc s állította 
egyúttal, hogy nem is akarja azt a kormány felidézni, ha a 
Szentszék, mint más országokban tette, nálunk is alkalmaz
kodik az egyházpolitikai törvényekhez s belenyugszik a hely- 

-• zetbe. Ezzel az állítással akart érvelni Revertera is Galim- 
bertivel és társaival szemben, sikere azonban nem volt. ök 
ugyanis különbséget tettek az egyházi körök általános felfo
gásának megfelelően a kultúrharc lényege és megnyilatko
zási formái között. Lényegét az állam és a katolikus egyház 
közötti jogviszonyról vallott nézetek szöges ellentétében látták. 
A papok bírságolását, bebörtönzését, állástól való megfosztá
sukat és kiűzésüket, valamint az egyházi javak elkobzását
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pedig csak éppen olyan kísérőjelenségeknek tartották, mint- 
ahogy a háborúban az ellenség megölése nem öncél, hanem 
csak az erőszak elkerülhetetlen alkalmazása a győzelem kiví
vása érdekében.

Ezek előrebocsátása után hosszasan elmélkedett Revertera egy újabb 
jelentésében31 a német kultúrharcról s bizonyítgatta, hogy az lényegében 
nem volt más, mint kísérlet arra, hogy rákényszerítsék az Egyházat a leg
főbb állami fennhatóságról vallott protestáns eredetű alapelv elismerésére. 
A porosz országgyűlésen és a német birodalmi gyűlésen többször nyíltan is 
kimondották ezt s a hozott törvények és a kiadott rendeletek mind ennek az 
elvnek a részletes végrehajtását célozták. A meghódolás jutalmaként való 
fizetésemeléseknek azonban éppen olyan kevés sikerük volt, mint a drákói 
szigorúsággal alkalmazott büntetéseknek. A papság nem hódolt meg s a 
Kúria a békeszerető XIII. Leó trónralépte után is hajthatatlan maradt a 
maga egyházi jogának a védelmében s époly sérthetetlennek nyilvánította, 
mint amilyen az állami jog. Minden megegyezés ki volt tehát zárva, míg 
végül is Bismarck a szociáldemokrácia növekedésétől és a hosszú harc gaz
dasági és szociális pusztításaitól megrettent s elhatározta, hogy békét 
teremt. Első tapogatódzásaira azt a választ kapta Rómából, hogy az állami 
fennhatósági jog alapján minden tárgyalás lehetetlen. A Kúria elvi állásfog
lalása a későbbi tárgyalások folyamán is változatlan maradt. Bismarcknak 
végül is rá kellett szánnia magát az úgynevezett májusi törvények revízió
jára s rájött, csak akkor állíthatja helyre a békét, ha lemond arról a szándé
káról, hogy az Egyházat az állami fennhatóság jármába törje. Jacobini kar
dinális azt mondotta a harc kezdetén, hogyha Poroszország az állami fenn
hatóság bástyája mögül akar harcolni az Egyházzal, akkor a Szentszék is 
elsáncolja magát s várni fogja a támadást. Mindkét bástyán rés támadt azon
ban, fejezte be fejtegetését Revertera. A májusi törvényeket részben eltöröl
ték, a Szentszék pedig, a nélkül, hogy a meghagyott egyházpolitikai törvénye
ket elismerte volna, rászánta magát mégis eltűrésükre. Mindkét fél letette 
a fegyvert s ha igazi béke az elvi ellentétek további fennállása mellett lehe
tetlen is volt, a modus vivendi mégis létrejött.

A porosz kultúrharc elemzéséből azt a tanulságot vonta 
le követünk, hogy a kormányoknak, ha nem akarnak Canos- 
sába menni, el kell kerülniük a porosz egyházpolitika hibáit 
s ha a harcot a Szentszék ellen a legfőbb állami fennhatóság 
nevében akarják megvívni, akkor sokkal erősebbnek kell érez
niük magukat, mint amilyen Bismarck volt hatalma tetőfokán. 
Aki azonban nem akarja a harcot, annak szigorúan számot 
kell vetnie minden egyes adott esetben azzal, mi várható, ille
tőleg kívánható a Szentszéktől a nélkül, hogy egész pártja: 
papság és laikusok harcba induljanak a védelmére.

A néppártról írt memorandum hivatkozott más országok 
példájára, hol belenyugodott a Szentszék a sorsába, hogy tűr
nie kell, sőt elő is kell segítenie azoknak a törvényeknek a

31 Lásd 1895 május 2-án kelt 17. sz. szigorúan bizalmas jelentését a 
legutóbb idézett helyen.
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végrehajtását, amelyek ellen előzőleg a leghatározottabban til
takozott. Miért nem történhetnék eí meg tehát Magyarországon 
is? Meg fog történni, válaszolta Revertera tanulságos jelenté
sében. A tapasztalatok szerint nem lehet benne kételkedni. 
A pápa a törvények elleni tiltakozás mellett utasítani fogja a 
püspököket, hogy ne akadályozzák meg a törvények végrehaj
tását, de magyarázzák meg jól a hivöknek, hogy tűrésük még 
nem jelenti helyeslésüket. A korlátlan legfőbb állami fennha
tóság elvét sohasem fogja a Szentszék elismerni. Ha kényszerí
teni akarják erre a katolikusokat, akkor elkerülhetetlenül 
kitör a harc.

A porosz kultúrharc lefolyása alapján adott választ 
Revertera a Kúriának a néppárthoz való viszonyáról is. Még 
a kezdetén volt a harc, írta követünk, amikor 1871-ben Bis
marck megkérte a pápát, hogy a szerinte „birodalomellenes“ 
centrum-pártot nyilvánosan ítélje el. Bismarckot e kérése nyil
vánításakor félrevezette gróf Tauffkirchen ideiglenes római 
ügyvivő egy jelentése s azt hitte, meggyőzte Antonelli kardi
nálist róla, hogy a centrum a maga „birodalomellenes“ maga
tartásával a kormányt energikus elhatározásokra kényszerít
heti, az a körülmény pedig, hogy a centrum a római kérdést is 
felvetette, súlyos bonyodalmakat okozhat. Antonelli sietett a 
félreértést tisztázni, a pápa világi hatalma melletti tüntetéseket 
célszerűtlennek minősítette, de visszautasította azt a kívánsá
got, hogy utasításokat adjon a centrumnak belpolitikai maga
tartását illetőleg. A centrum az Egyház üldözése következté
ben idővel hatalommá nőtt, de ez nem tartotta vissza a Szent
széket attól, hogy a párt vezetőinek tudta nélkül Poroszor
szággal egyességet kössön. Sokaknak nem tetszett ez, a papság 
azonban az egyesség következtében visszavonult a politikától, 
hogy teljesen békés hivatásának szentelje magát.

Valami hasonlót, de többet nem, a magyar kormány is 
várhat a néppárttal kapcsolatban a Szentszéktől, jelentette 
Revertera. Ha kivánja a kormány, határozottan figyelmeztetni 
fogja a Szentszék a pártot, hogy a törvényes alapot el ne 
hagyja s óvakodjék a közrendre veszélyessé válható kapcso
latoktól. Semmi szín alatt sem fogja azonban Róma rászánni 
magát arra, hogy szárnyát szegje annak az egyedüli magyar 
pártnak, amely meg akarja védeni az Egyház jogait a további 
támadások ellen. Kérte Revertera Kálnokyt, hogy ne tekintse 
ezt az ö személyes nézetének. A maga saját véleményével álta
lában tartózkodó s egész jelentésével csak az a célja, hogy 
pontosan feltárja, milyen szemszögből figyeli a Kúria a
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magyarországi dolgok fejlődését. Rómára a közeli veszélyek 
sokkal nagyobb hatással vannak, mint a néppárt harcmodora 
következtében esetleg a távolabbi jövőben bekövetkezhető 
bajok. Nem lenne viszont a Szentszék semmiféle tekintettel sem 
a néppárt érdekeire, ha meg lehetne öt győzni: a kormánynak 
nemcsak akarata, de ereje is van rá, hogy az egyházpolitikát 
újból konzervatív irányba terelje. A Szentszék ebben való 
kételyének főképpen azok a subversiv elemek az okai, jegyezte 
meg követünk, akiknek a segítségét a kormány igénybe veszi32 
s akik a kormányt harcra ösztönzik.

Idáig csak a Kúria álláspontját tolmácsolva, jelentése 
végén egy személyes megjegyzést is megengedett Revertera 
magának. Lehetetlen olyan embereket befolyásolni, írta, akik
kel nem akarnak tárgyalni. A Wekerle-kormány első napjai 
óta pedig, állapította meg, irányító kormányelv lett Magyaror
szágon a Szentszékkel való minden érintkezésnek az elkerü
lése. A püspöki kar közvetítésével nagyon könnyű lenne a kor
mánynak a Szentszékkel rendszeres összeköttetésben marad
nia. Kiengesztelődésre, a meglévő ellentétek kiegyenlítésére, a 
békét legalább kifelé mutató modus vivendi létrehozására alig 
lehet azonban gondolni, ha egyszerűen elutasítják33 maguktól 
azokat az embereket, akiknek a közreműködése ehhez szüksé
ges. Hivatkozott Revertera a memorandumnak arra a kité
telére, hogy semmi sem kívánatosabb Magyarország részére, 
mint a jelenlegi ingerült hangulat mentői előbbi megszüntetése 
és a társadalmi és felekezeti béke újbóli helyreállítása. A Kúria 
az irányunkban barátságos egyházfejedelmek hatása alatt, vála
szolta erre követünk, hajlandó ennek az elérése érdekében 
közreműködni, ha biztosítják öt a jövőt illetőleg, hogy a radi
kális egyházpolitika — az emlékirat szavaival élve — csak 
„izgalommal teljes intermezzo“ marad s megismétlődésétől nem 
kell félni.

E jelentését május 2-án írta Revertera, futár híján azon
ban csak 9-én tudta elküldeni. Közben a magyar egyházpoliti
kai helyzet válságosra fordult. Bánffy ugyanis a képviselöház 
május elsejei ülésén azzal vádolta meg Agliardi nunciust, 
hogy április második felében tett magyarországi látogatása

ss Kálnoky, amint még említeni fogjuk, Revertera e jelentését máso
latban közölte Bánffyval, az itt, valamint a lejjebb dűlten szedett részeket 
azonban kihagyta belőle.

,s A Bánffynak küldött másolatban mellőzésre van enyhítve e kifeje
zés. ( . ..  wenn man Leute einfach von sich weist. . .  helyett . . .  diejenige bei 
Seite gelassen werden . ..)
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alkalmával túllépte hatáskörét s beavatkozott a magyar bel- 
ügyekbe. Bejelentette egyúttal a miniszterelnök, hogy a kül
ügyminiszter közvetítésével már tiltakozott is e miatt Rómá
ban. Bánffy nyilatkozata, Kálnoky szavával élve, csatakiál
tásként hangzott s az egész budapesti és bécsi sajtó a Rómá
val való szakítást s a nuncius kiűzését várta utána. Általában 
Rómának küldött hadüzenetnek s a katolikus egyház elleni 
újabb harc bejelentésének tekintették. Kálnoky megcáfolta, 
hogy Rómában tiltakoztak volna s nem vállalta a felelősséget 
Bánffy nyilatkozatáért.34 A Szentszékkel való diplomáciai 
viszony megszakításának közvetlen veszélye így elhárult, a 
magyarországi egyházpolitikai helyzet azonban változatlanul 
súlyos maradt.

Az ország a kultúrharc egy újabb szakaszának a küszö
bén állott. Revertera ezért, amikor május 2-i jelentését elküldte, 
egy külön magánlevelet is írt Kálnokynak35 s újból hangsú
lyozta, hogy jelentésében híven igyekezett vázolni Róma állás
pontját. A magyar kormány akarhatja a harcot vagy nem, 
könnyelműen azonban nem szabad belesodródnia, figyelmez- 
tett rá követünk. Ha el akarja kerülni, akkor nem tehet egye
bet, mint azt, amit Poroszország nagyon késön tett meg, vagyis 
belenyugszik a kompromisszumba. Ez ugyan nem oszlatta el 
Poroszországban sem a nézetek ellentétét, de lehetővé tette 
mégis az állam és az Egyház békés együttélését. Bismarck 
abba a hibába esett, hogy lebecsülte a katolikus egyház ellen
állóerejét. Az Egyház ellenálló ereje ma is változatlan s ezért 
a kölcsönös hatalmi viszony pontos mérlegelésével jól meg 
kell gondolnia a kormánynak minden lépést, mellyel a harcot 
meg akarja indítani, vagy amely véletlenül harcra vezethet. 
Félek, fejezte be levelét Revertera, hogy a magyar kormány
körök nem lesznek hajlandók pillanatnyilag a figyelmeztetés 
meghallgatására. Nem kívánom, hogy saját kárukon tanul
janak.

Kálnoky Revertera e levelének, valamint legutolsó jelen
tésének a másolatát mindjárt megérkezése után, május 13-án, 
megküldte Bánffynak.36 Kihagyta azonban belőle azokat az

34 Lásd erről bővebben az Agliardi-affaire-ról Irt idézett tanulmányom.
“ Sajátkezű eredetije Bécsben a Politisches Archívban: Rome S. S. 

1895 május 9. E levelet szintén közölte Kálnoky másolatban Bánffyval, de 
kihagyatta a másolatból a lejjebb dülten szedett befejező sorokat.

36 A 91. sz. szigorúan bizalmas kisérőirat Kuefsteintől származó fogal
mazványa Bécsben a Polit Arch.-ban, eredetije az Orsz. Ltárban: Min. ein. 
1895 : 925. törzsszám.
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egyéni megjegyzéseket, amelyek kellemetlenné válhattak volna 
a követre. Kálnoky utoljára kereste fel ekkor soraival Bánffyt. 
Két nappal később az Agliardi affaire-ral kapcsolatban közte 
és Bánffy között keletkezett áthidalhatatlan ellentétek követ
keztében lemondott s a király kénytelen volt a magyar belpoli
tikai helyzetre való tekintettel elfogadni lemondását. Az új 
külügyminisztert, gróf Goluchowski Agenort nem kérte meg 
már Bánffy a néppárt elleni akció folytatására. Revertera jelen
téséből egyrészt meggyőződhetett ugyanis róla, hogy vajmi 
kevés sikere lenne, másrészt pedig parlamenti támadások is 
érhették volna miatta. A dolog híre ugyanis kiszűrődött s 
Ugrón Gábor az Agliardi-affaire-ral kapcsolatos május 13-i 
interpellációjában említést is tett róla. Mivel Bánffy a bel- 
ügyekbe való beavatkozással vádolta meg Agliardit, gúnyosan 
megjegyezte Ugrón, úgylátszik, hogy csak akkor tiltakozik a 
kormány Róma beavatkozása ellen, amikor az ellene fordul, 
mert Tisza Kálmán idejében az 1884-i választások alkalmával, 
az elkeresztelési rendelettel kapcsolatban Samassa római kül
detése által37 s legutóbb állítólag a néppárt ellen maga a kor
mány kérte Róma belügyekbe való avatkozását. A római akció 
így félben maradt, itthon azonban változatlanul könyörtelenül 
folyt a harc a néppárt ellen. Az április 24-i második nyitrai 
választás megint oly erőszakos volt, hogy megpeticionálták.38 
Tetőfokát a hirhedté vált 1896-i választásoknál érte el a terror. 
A néppárt azonban annak ellenére is diadalmasan tört előre, 
hogy vezéreit, köztük Zichy Nándort is, úgy kezelték, mintha 
hazaáruló bűnösök lettek volna s minden erőszak ellenére 17 
képviselővel tudott e párt az 1896-i országgyűlésre bevonulni.

A Bánffy-kormány egyházpolitikája a néppárt előretö
rése s Beksies memorandumának minden fenyegetése ellenére 
is végeredményében konzervatívvá lett a következő években. 
Ebben a főérdem azonban Ferenc Józsefé volt, mert ő nem tűrt 
volna további radikális egyházpolitikai reformokat. A néppárt 
maga nem lett volna képes ezt megakadályozni. Bánffy a leg
szívesebben, kétségtelenül Beksies sugalmazására, azt mond
hatnék, szinte rendőri felügyelet alatt tartotta volna az Egy
házat. A következő, 1896. évben, a ius piacetire hivatkozva, a

37 Lásd ezekről Tisza Kálmán római intervenciója 1884-ben c. cikkem 
a Vigilia 1935. évi II. füzetében, illetőleg A magyar kultúrharc története c. 
könyvben 56—57. lapját.

38 Közölte a petíciót A vallásháború Magyarországon (Budapest, 1895) 
c. röpirat függelékében.
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püspökök és a szerzetesrendek Rómával való bizalmas érint
kezésének az ellenőrzését is kívánta a külügyminisztertől. Ez 
a törekvése, a mellett, hogy végrehajtása tulajdonképen lehe
tetlen is volt, Ferenc József ellenállásába is ütközött. Helye
sen jellemezte a kormány egyházpolitikai szándékait 1898-ban 
Prohászka Ottokár a következő sorokkal: „Államosítaná a 
kormány az iskolákat még ma, ha volna pénze, elvenné a kato
likus alapokat és alapítványokat, szekularizálná az egyházi 
vagyont, amint profanálta a házasságot, szabadalmazta a fele- 
kezetnélküliséget, ellenmodásba keverte az egyháziasságot a 
hazafisággal — mindezt megtenné, ha a jó tradíciókat őrző Hof- 
burgban azt megengednék. De hát nem engedik meg; man wur
stelt also weiter“.39

58 Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái. XXI. k. 89. 1.

R egnum . 40



Szalay Jeromos:

Bremond Henrik.

A francia szellemtörténet utolsó 4—5 évtizedének egyik 
legmélyebben szántó munkása kétségtelenül Bremond. Egyé
nisége, életkörülményei, feltűnést keltő irodalmi vitái felhív
ták a figyelmet a világirodalomban egyedülálló irodalomtörté
neti munkásságára. Életének főműve, a katolikus lelkiélet 
irodalmának története, megérteti velünk magát az embert is 
és igazolja öt azokkal a támadásokkal szemben, melyek nem 
egyszer személyét érték. Életműve és egyénisége olyan, hogy 
egyiknek az ismertetése a másik nélkül igazságtalanság az 
íróval szemben, mert vagy tág teret adunk a gyanúsító kérdé
seknek, vagy azoknak a ditirambusoknak a hibájába esünk, 
melyek a kiadói érdekeket szolgáló folyóiratokban szoktak 
megjelenni.

Bremond a szó jó értelmében beérkezett és úttörő író. 
Tanulmányunknak főcélja a Histoire littéraire du sentiment 
religieux en France c. fömüvének ismertetése, de, hogy fogya
tékos képet ne adjunk róla, foglalkozunk Bremond-nal, a 
nevelővel, ismertetjük röviden föművét előkészítő vagy kiegé
szítő munkáit s munkáinak ismertetésébe beleszöjük egyé
niségének ismertetését.1

Bremond pályáját mint tanár kezdte. Ez a néhány évi 
tanári működés, mivel mindig az irodalmi és bölcseleti osz-

1 Bremond született 1865 júl. 31-én Aix-en-Provence-ban, ahol elődei 
már több mint egy század óta a közjegyzői tisztséget töltötték be. Közép 
iskoláit szülővárosában a jezsuitáknál végezte. „Túlságosan eredeti volt 
ahhoz, hogy mintaszerű növendék lehessen“. A középiskola utolsó évében 
megkomolyodott és 1882-ben belépett a jezsuitarendbe, ahová mindkét férfi
testvére követte később. A noviciátust, bölcseleti, irodalmi és teológiai tanul
mányait Angliában végezte. A jezsuitarend szokása szerint a bölcselet el
végzése után és a teológia előtt a rend több intézetében tanított. 1897-ben az 
utolsó próbaévet Aix-ben töltötte. Itt ismerkedett meg Maurice Blondel lel, 
akinek vallásböleselete megerősítette, kifejlesztette benne a Newman olvasása 
folytán kialakulóban lévő bölcseleti [elfogását. 1899-ben a jezsuiták Études 
c. folyóiratához kerül munkatársnak. Ebbe a folyóiratba már 1894 óta írt 
Henri Mauvoisin néven. Ugyancsak álnéven (Henri de Montmajour) írt 
1893-tól kezdve az U n iv e r s  című napilapba. 1904-ben világi pappá lesz. Ettől 
kezdve a lelkipásztorkodástól felmentve egészen az irodalomnak él. 1923-ban 
a francia akadémia tagjává választják. Meghalt 1933 aug. 17-én Arthez 
d’Aeson-bnn.
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tályokban tanított, egyrészt jó előkészület volt későbbi iro
dalmi munkásságához, másrészt alkalmat adott értékes neve
lői képességeinek kibontakozására.

Bremond a nevelésről kis munkát is írt (UEnfant et la 
vie), de más munkáiban is gyakran kitér a nevelés problé
májára.2

Ward angol konvertitáról szólva írja: „Ügy hiszem, hogy tanárnak 
születik az ember. Ezért van az, hogy valamennyi ember közül a tanárok 
azok, akik leginkább elbűvölték vagy a legtöbbet untatták a világot. . .  De 
miért olyan ritka az igazi tanár, mint az igazi költő vagy a szent? Azért, 
mert ehhez a nemes mesterséghez más is kell, mint a tudomány. Kell hozzá 
az, amit Sainte-Beuve kisugárzásnak nevez, amelynek az alkotóelemei az 
értelem, a költészet, az eredetiség, a józanság, a határozottság és a közvet
len kedvesség, melyek képesek lebilincselni kényszer és kifárasztás nélkül a 
legszeszélyesebb hallgatóközönséget, a fiatalembereket vagy a gyerekeket. 
Micsoda egyedülálló munka az, mikor ezt a közönséget alakítjuk a nagy 
eszmék befogadására s egy kissé a saját képünkre is, de mindig tiszteletben 
tartva végtelen tapintattal mindegyiknek hajlandóságait, szükségleteit“.3

Ehhez azonban az kell, hogy a nevelő ismerje növendé
keit, amint az írónak is ismernie kell közönségét, amely 
gyakran olyan, mint egy nagy gyermek. Ha a nevelő (és író) 
ismeri közönségét, nem lesz unalmassá.4 Csak négy évig taní
tott ugyan, de gyakorlatából és elmélkedéseiből leszűrt kis 
könyvecskéjét minden nevelőnek, fökép pedig az irodalom 
tanárainak és a paptanároknak el kellene olvasni.

Bremond nagyon jó tanár volt. A kapcsolatot közte és 
a tanítvány között mindig meg tudta találni. A tárgy iránti 
szeretetét, lelkesedését is át tudta önteni tanítványai leikébe, 
azonban ahhoz, hogy a megszokott utakat tapossa, túlságosan 
is eredeti volt. André Bellesort akadémiai emlékbeszédében 
foglalkozik Bremond-al, a pedagógussal is, s nagyon vonzó 
képet rajzol róla. Ebben írja Bellesort, hogy „a középiskolá
ban a tanár előadásainak gyakran kevesebb hatása van, mint 
kitéréseinek. ...A m it a középiskolában a növendék szeret, 
az a közbevetett gondolatok sora, a parentézis“. Ezeknek a 
kitéréseknek, közbevetett szellemes meg jegy zéseknek gyakori, 
de sohase fárasztó alkalmazása jellemzi majd nemcsak a 
pedagógust, hanem az írót is.

Az iskola csak átmenet volt Bremond számára a külön
féle próbaévek, a bölcselet és a teológia elvégzése között, 
melyeket Angliában végzett, ahol elmélyíti már gyermekkorá-

2 Devant des portraits d’enfants, Études, t. 87, 780. 1.
3 Inquiétude, 2. k., 183. 1.
4 Bossuet, TI. 2. 1.

40*
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ban kapott angol kultúráját. Csak az utolsó próbaévét töltötte 
Franciaországban. Ezután az Études-höz kerül munkatárs- 
nak. Itt tág tere nyílik az irodalommal való foglalkozásra, 
mert az újabb irodalom ismertetését bízzák rá. Azonban már 
fiatal korában is nagyobb, nemesebb vágyai voltak, mert 
szerinte az irodalom szeretete nem tölthet ki egy emberi éle
tet. „Az írói működés gyenge kis podgyász annak azámára, 
aki ugyanakkor nem keresi magasabban a valódi dicsőséget; 
az irodalom nem lehet az embernek mindene“.5

Ez a megállapítás elsősorban önmagának szólt. Érezte, 
hogy neki mást is kellene írnia, mint könyvszemléket. A nagy 
tárgyak kisértik. De ennek a nagyobbszabású munkásságnak 
a tárgyát is a világi irodalomnál mélyebb, értékesebb terüle
ten, az életszentség, az épületes irodalom terén keresi. 
1900-ban írja: „A kívülállók nem tudják, mennyire jelentős 
a mi vallásos irodalmunk. . .  de senkinek sem jut eszébe, 
hogy ezeket az adalékokat tudományos szellemben tárgyalja, 
hogy korunk vallási életének a tanulmányozásához azzal a 
kritikai módszerrel fogjon hozzá, amelyet mások a régi görö
gök vallásának tanulmányozására szentelnek. Szeretnénk 
látni, hogy egy valódi tudós hozzáfog egy adatokra támasz
kodó tanulmányhoz, mely Krisztusnak a lelkekben való éle
tével foglalkozik. Képzeljük csak el azt a nagyszerű mun
kát, melyet ilyen tárgyról egy keresztény Sainte-Beuve írna“.6

Gondolt-e Bremond arra, mikor ezeket a sorokot írta, 
hogy ez az ember ö lesz? Annyi bizonyos, hogy a gondolat 
sokat foglalkoztatta, hiszen az idézett helyen majdnem teljesen 
benne van az a programm, melyet később nagy müvének 
bevezetésében fejt ki. Közben azonban olyasvalami történt, 
ami ennek a gondolatnak ösztönző lökést adott. Ugyanis alig 
néhány nappal azután, hogy ezeket a gondolatokat leírhatta, 
elöljárói váratlanul Athénbe küldik böjti szónoknak. Itt 
találkozik Maurice Barrès-szel a Parthenon alatt, összebarát- 
koznak, s ez a barátság mindegyikükre nagy hatással lesz. 
Barrés már 1900-ban írja jegyzeteibe (Mes Cahiers): „Arra 
törekszem, hogy vallásos könyvekből könyvtárt állítok össze 
magamnak, miután a dolgot megbeszéltem Bremond-nal“. 
Később pedig egyik bizalmasának azt mondta: „Bremond az, 
aki előtt végtelenül szeretek beszélni könyveimről. Micsoda 
ösztönző kritikus ö!“7

5Doc. Cath. n° 790, 840. 1.
* Inquiétude, 1. к., 384. 1.
7 M. Martin du Gard: H. Bremond, 92. 1.
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Bremond Barrés számára nagy szolgálatokat tett. Tapintatos közre-, 
működése érezhető Barrés katolikus szellemű művein (Colline inspirée, Co
lette Badoche, Grande Pitié des Eglises de France, Enquête au pays de 
Levant, Mystère en pleine lumière). Később Barrés műveiből antológiát is 
állított össze (Vingt-cinq années de vie littéraire), melynek bevezetésében 
Barrès-nek a katolicizmushoz való viszonyát is elemzi, ahol egyelőre még 
csak azt tudta könyveiről megállapítani, hogy azokban a hit kivételével min
den katolikus („Ces livres sont catholiques jusqu’à la foi exclusivement“). 
De reméli, hogy valaha még közelebb kerül a katolicizmushoz. Tanulmánya 
végén írja: „Ha a huszadik század megkapja a maga K e r e s z té n y s é g  s z e l le 
m ét, sem a művészek, sem az egyházdoktorok nem fognak csodálkozni, ha 
ennek a könyvnek az első lapján Barrés nevét olvassák“.8

Barrés hasonlóképen jótékonyan nyúlt bele Bremond 
életébe. Ö biztatta a munkára, mikor nagy munkája tervét 
előadta neki, mikor kétségei, nehézségei merültek lel. Később 
az akadémiába vezető útra is ö irányította. Barrés barátsága 
döntő hatással volt elhatározására. Míg azonban az anyag
gyűjtéssel foglalkozik, nem hanyagolja el eddigi kedvelt tanul
mányait. Ezek jó előkészületül szolgálnak neki fömüvébez. 
Délfrancia egyénisége megtermékenyül az angol irodalom és 
viszonyok tanulmányozásával, provenee-i csapongó képzelete 
az angol humorral. Angolországban találta meg mintaképét, 
a konvertita Newman bíborosban, aki egész életére hőse és 
lelkirokona lesz. Newman mellett sorra kerülnek a XX. 
századi nagy angol konvertiták, az oxfordi mozgalom hívei, 
stb. Ezeknek élete önkénytelenül elvezette öt a vallás, a meg
térés lélektanának tanulmányozásához. Keresi bennük azokat 
az indítékokat, amelyek — a kegyelmen kívül — őket a meg
térésre vitték vagy a megtérésben akadályozták. Ezekben a 
tanulmányokban már a teljesen kialakult Bremond található 
meg a maga eredetiségével a stílusban, a meglátásokban, meg
jegyzésekben.

Az Enfant et la vie c. munkájához jelmondatul Words
worth angol költő következő gondolatát veszi: That first 
great, the vital soul. (Minden adomány közül a legnagyobb 
az élő lélek.) Ennek az élő léleknek a keresése, vizsgáló sä 
lesz Bremond főfoglalkozása. Amint Goyau mondja róla: 
„Bremond mindig az örálló, á leshelyen állt az élő, eleven lel
kek után. Egész kritikai, történeti munkásságában e felé az 
.isteni adomány* felé fordította tekintetét; egyformán érdek
lődött minden után, amiben élő, eleven lélek volt, akár bizony
ságaiban vagy gyötrődéseiben, akár győzelmeiben, szavai-

8 A P o u r  le  R o m a n tism e  c. kötetben, 165, 172. 1
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ban, néma áhítatában, az érzelmek kiáradásában, vagy mély
séges levertségében találta meg“.9

Bremond tehát szívvel-lélekkel a katolikus lelkiélet iro
dalmának kutatója lett már első próbálgatásaitól kezdve, de 
mielőtt a szintézist vagy legalább is anyagának valamilyen 
csoportosítását elkezdené, belenyugszik abba, hogy türelme
sen monográfiákat gyűjtsön azokról, akik felé rokonszenve 
vitte, vagy akiket a véletlen útjába hozott. (Ames religieuses, 
VII—VIII.). Mindig arra törekedett, hogy kidomborítsa, 
megfogja azt az eleven tanúbizonyságot, melyet mindegyik 
vallásos író hite valóságáról ad“. (Inquiétude religieuse, t.
II. 167.)

Az egész Bremond benne van a Newmanról szóló Írá
saiban. A Newmanra való hivatkozás, a tőle való idézetek 
Bremond hatalmas irodalmi működésének számtalan helyén 
megtalálhatók. Irodalmi működését Newman jegyében kezdte 
(Essai de biographie, VI.). Az Inquiétude religieuse 1932-i 
kiadásához írt előszóban azt írja, hogy szeretné, „ha mind
egyik lapján felismerhető lenne Newman szívének és szelle
mének bélyege“. (VI.) Négy kötetben külön is foglalkozott 
vele (Le développement du dogme; La psychologie de la foi; 
La vie chrétienne; Essai de biographie psychologique.) Az 
utolsó kötet sokak szerint inkább Bremond lélekrajza, mint 
Newmané. Többen szemére is hányják, hogy túlságosan bele
vitte egyéniségét munkáiba. „Nem vagyok, nem is kell másnak 
lennem, csak történetírónak. De hogy jobban betóltsem ezt a 
szerepemet, semmit sem találtam megfelelőbbnek, minthogy 
felváltva hőseim eszméit és érzéseit vegyem fel“.10

A Newman-kultusz valósággal vérébe ivódott. Newman 
vallásbölcselete — legalább is amint ö azt megfogalmazta — 
munkáinak sok vonzóerőt ad, de sok kellemetlenségnek is 
tette ki öt magát.

A newmani vallásbölcselet vagy valláslélektan a hitre elvezető, a 
hitet észszerűvé tevő okok, a motiva credibilitatis ismeretében, elfogadásában 
megkülönböztet n o tio n a l a s s e n t-e t és re a l  a s se n t-e t (fogalmi elfogadás, 
hozzájárulás és átélt, élményen alapuló elfogadás, megértés). Az utóbbi az 
előbbivel, a tisztán fogalmi ismerettel, elfogadással szemben jelenti az egész 
énnek, vagyis az észnek és az akaratnak vagy érzelmi világnak átadását, 
meghódolását, az igazságnak számunkra realitássá, gyakorlattá való válá
sát. Newman antiintellektualista, „aki nem köti le életét egy szillogizmus 
eshetőségeihez“. Alapelve, hogy a vallási igazságot vallási alapon kell meg
ismerni, vagyis a megbizonyosodást a lélek vallási életéből kell meríteni.

•Nouvelles Litéraires, 1933—8—26. 1.
10 Du Gard, 109. 1.
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Bremond Newmanban a modern lélek vágyódásának, 
törekvéseinek legmegfelelőbb vallásbölcseletet akart felfe
dezni. Ez a modern lélek ugyanis kiábrándulva a tisztán értel
men alapuló racionális vizsgálódásokból, ahhoz a vallásos 
érzelemhez menekül, melyet rendesen vallási élménynek, 
átélésnek (expérience religieuse) nevezünk. Ennek a belső 
élménynek a kiindulópontjánál mint csalhatatlan és legyőz
hetetlen, irányító bizonyság ott van a lelkiisme rét. Bremond 
ezt a megbizonyosodást Herder híres mondásával szemlélteti: 
„A keresztségnek, az átváltozásnak és Jézus Krisztus feltá
madásának hármas csodája igaz, mert a mi emberi szívünk 
mellette bizonyít“.11 A lelkiismeretnek ez a nagy értéke azon
ban csak azért van meg, mert egy mélységes beleegyezés 
(assentiment, real assent) felismeri benne az léten szavát. 
Ennek a lelkiismeretnek a szava vezeti el Newmant a katoli
cizmushoz.

A vallási és erkölcsi élménynek személyes megvalósí
tása egyúttal felhívás az Istenben való életre, az életszent
ségre. De hol találja meg a kereső lélek a világosságot, a 
támaszt az ilyen erőfeszítéshez, hol találja meg az életszent- 
ség mesterét, azt az eleven szervezetet, mely képes öt vezetni, 
meghódítani? Egyedül a római egyház jelentkezik ezekkel a 
tulajdonságokkal, nála van meg a szentség, az imádság, az 
áldozat. Éppen ezekben folytatója az ősegyháznak, ezekben 
bizonyítja az evangélium szelleméhez való hűségét. Newman 
mindig a szentek egysége után vágyódott és a szentségnek ez 
a meglátása döntötte el véglegesen állásfoglalását. Megtéré
sében egyáltalán nem volt része annak a vágynak, hogy bizo
nyosságát, certitudo-ját szilárdabb alapokra fektesse, vagy 
hogy olyan eszköznek birtokába jusson, mely öt segíti a 
kinyilatkoztatott igazságok világosabb megértésében.12 New- 
mannak a dogmákkal nem volt semmi nehézsége.

Bremond látja az ebben a felfogásban rejlő ellentmon
dást, de szerinte minek arról beszélni, mikor nem logikai 
problémáról van szó, s mikor ez az állásfoglalás nem annyira 
elmélet, mint inkább egy lélek története.

Newmanban találta meg, vagy inkább fejtette ki Bre
mond saját valláslélektani felfogását. Ez a felfogás átjárja 
egész munkásságát s tőle élete végéig nem tágít, sőt tovább 
építi Blondel nyomán. „A Newman-i valláslélektan — írja

11 Essai, 327. 1.
'*U. о. 335. 1.
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— mintegy bevezetés az Action bölcseletébe“,13 ahol Blondel 
Newman real assent-jét tovább fejlesztve vagy máskép fogal
mazva, neki az action nevet adja.

Blondel szerint az értelmi ismeret csak kezdete az Istenhez vezető 
útnak. A lendítőkerék az a c tio n  lesz. Amint ugyanis az ember előtt észbeli 
okoskodás útján felvetődik az Isten problémája, kell, hogy az a c tio n  és 
bizonyos belső érzés azonnal elfoglalják az ész helyét, mert az Isten esz
méje hatás nélküli marad, ha nem tesszük magunkévá a c tio n -nah Minden 
ismeret holt és fiktív marad, amely nem hajt a cselekvésre vagy inkább az 
ismeret tovább elmélyítésére. . .  Egyedül az action-ból következik a legfőbb 
Létezőnek nem vitatható megérzése és kényszerítő bizonyossága. Az ember 
Istent nem önmagán kívül, vagyis nem észbeli következtetésekkel, hanem 
saját magában fedezi fel, abban a nyugtalanságban, kielégítetlen vágyako
zásban, mely az embert kutatásra, keresésre ösztönzi. Az emberi élet, hogy 
teljesen kibontakozhassék, követeli a vallást, még pedig nem akármilyen val
lást, hanem az egyedüli, az igaz vallást. Ez a vágyódás nemcsak puszta 
tehetség, hajlandóság, hanem az énnek szorosan vett követelménye.

Blondel előzőivel és követőivel azt állítja ebben az immanencián ala
puló hitvédelemben, hogy az ember nyugtalanságai, vágyai egyedül a kato
likus vallást követelik, s miután az Istentől a hit kegyelmét megkapták, 
egyedül abban találnak kielégülést.

A Blondel-féle a c tio n  elfogadható részében leegyszerűsödik az alanyi 
előkészítés munkájára. Ráveszi az egyént a vallási probléma felvetésére, 
arra készteti, hogy az igazi megoldást elfogadja. Itt áll, amit Pascal és az 
ő nyomán Chateaubriand mond: Először „arra kell rávenni (a hitetlent vagy 
közömböst), hogy óhajtsa a vallás igazságát, és csak azután kell bizonyí
tani, hogy igaz“. Blondel pedig azt mondja: „Ne merüljünk ki abban, hogy 
(a hitnek) tárgyát kínálgassuk az embernek, mikor még a hajlandóság 
sincs meg benne a hit elfogadására“.

A Newman—Blondel-féle vallásböleselet, hitvédelem 
ilyen értelemben valóságos, bár korlátolt értéket jelent. De 
mihelyt ennél az előkészítésnél többet követel és az ész jogait 
akarja magának kisajátítani, akkor már állanak rá azok az 
elítélések, melyeket a XIX. század folyamán a pápák és a 
vatikáni zsinat ellene hoztak.

Hosszasan foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert ez a 
kérdés végig vonul Bremond egész életén és munkásságán. 
Ez a bölcseleti állásfoglalás magyarázza meg életének nem 
egy eseményét. Bremond az integrizmus és a modernizmus 
közötti küzdelem legszenvedélyesebb korszakában kezdte és 
folytatta munkásságát. A Newman—Blondel-féle felfogás öt 
is gyanússá tette az integristák szemében. A jezsuita rend
ből való távozásának oka is valószínűleg a modernizmussal

13 U. o. 326. 1. — Az a c tio n  jelentése bizonytalan Blondelnél, mert két 
egymástól különböző értelmet is foglal magában. Jelenthet ugyanis belső 
élményt (expérience) vagy akarati elfogadást (option, adhésion, real assent).
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való gyanúsíthatóság volt. Ennek a kérdésnek tisztázása na
gyon is szívén feküdt Bremond-nak. A barátjától, Maurice- 
Martin du Gard-tól 1927-ben megírt életrajzának a Sens du 
divin c. fejezete adja meg Bremond álláspontjának megvilágí
tását. Erről a kényes fejezetről lehetetlen fel nem tenni, hogy 
kidolgozásánál Bremond ott őrködött, mert éppen laikusra nem 
valló megállapításaiban ez a fejezet teljesen összhangban 
akar lenni a Dicitionaire d’Apologétique-nek a modernizmus
ról szóló hasábjaival (591—695. 1.).

Ebben a védöbeszédben olvassuk: „Bremond elfogadja 
Blondel szempontjait a nélkül, hogy blondelista volna, 
ugyanis ő egyáltalán nem törekszik arra, hogy a szó szak
szerű értelmében filozófus legyen. Blondel felállítja a real 
assent elméletét, Bremond pedig a gyakorlatba viszi át, mert 
ö kevésbbé érdeklődik az elmélet, mint a gyakorlatba vitt real 
assent iránt, melyet a misztikusok és a költők élnek át. Mind
ketten találkoznak abban, hogy értékelik a misztikus és köl
tői élmény végtelen jótététeményét és igazolják azt“. 
(49—50. 1.)

Sem Newmann, sem Blondel, még kevésbbé Bremond nem 
vonja kétségbe Isten létezésének észérveken alapuló bizonyí
tását, de Bremond-t a kérdésnek nem logikai vagy metafizikai 
oldala, hanem az a lélektani folyamat érdekli, mely az embert 
az észérvek elfogadására, sajátjává tevésére ösztönzi. Mert az 
észen alapuló Isten-érvek az észhez szólnak, de készséges 
akaratot és szívet is kívánnak, melyek az igazságnak gyakor
lati velejáróit is hajlandók vállalni. Bremond reel assent-je, 
vagyis az ember minden képességét felölelő, lelki élménnyé, 
átéléssé váló ismerete Newmanon, Pascalon át Szent Ágos
tonig megy vissza. Ez az ismeret éppen annyira alapszik az 
érzelmen, mint az észen. Szent Ágoston szerint az ember nem 
tudja szex-etni azt, amit egyáltalán nem ismer, de mikor szere
tünk valamit, amire nézve az ész, az intelligencia csak hal
vány fényt vet, maga ez a szeretet teljesebben, tökéletesebben 
ismerteti meg velünk. Az egész kérdés abban áll, hogy a lát
hatatlan világ valóságainak föléréséhez, áthatolásához nincs-e 
számunkra más eszköz, mint az értelem? Az atyák, a misz
tikusok, a skolasztikusok egyöntetűen mondják: szeretni 
annyit jelent, mint birtokolni, birtokolni pedig annyit jelent, 
mint ismerni, kevésbbé határozott, kevésbbé világos ismerettel 
ugyan, mint amilyent a lexikonok meghatározásai adnak 
nekünk, de végtelenül szilárdabbal; mélységesebb, éltetőbb, 
ennek következtében végtelenül többet magában foglaló isme
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rettel.14 Ez az ismeret a skolasztikusok ismerete, a cognitio 
per affinitatem, erősebb fokán a cognitio per módúm inclina- 
tionis, vagy még emberibb menyilvánulása cognitio per com- 
passionem. Az ilyen ismeretre való beállítottság nil humani 
alienum esse puto-ja, átjárva és megtermékenyítve a termé
szetfölötti szeretettől, adja meg a kulcsot bremond müveinek 
megértéséhez. Egész munkássága nem más, mint Blondel böl
cseletének átélése, alkalmazva mindarra, amiért Blondel lel
kesedik: a gyermek lelke, a költészet, mindenkinek vallási 
élménye és a szemlélödöknek még fenségesebb vallási élete.15

íme, itt a nyitja annak, miért választja kutatásai tár
gyául egyrészt a nyugtalan, kereső lelkeket, másrészt a misz
tikusokat. És ezen a nagy területen is fökép azokat, akik jó
szándékukban, keresésükben meg nem értéssel találkoztak, 
esetleg letörtek.

*  *  *

Az első korszakban írt és folyóiratokban közölt tanulmá
nyainak nagy részét, néha jelentős változtatásokkal az Ames 
religieuses (1902, 1 к.) és az Inquiétude religieuse (1901, 
1902, 2 к.) kifejező címen gyűjtötte össze. Ezekből, Newman 
életrajzából, Gerbet-böl, az Apologie pour Fénelon-ból és a 
Pour le romantisme c. kötetből előttünk áll az az inquitétude, 
melynek jelentését fökép az oxfordi mozgalom szereplőiről 
szóló tanulmányok adják meg.

Az oxfordi mozgalom emberei közül egyesek Newmannal 
élükön katolikusok lesznek, mások, bár az igazságot éppen 
olyan őszintén keresik, mint az előbbiek, megmaradnak angli
kánnak. Mi az oka ennek a különböző eredménynek? Az elsőd
leges ok mindenesetre a kegyelem, de ez a kegyelem az em
berben előkészítést tételez fel. Ez az alap, mely az emberben 
elősegíti a real assent-et, Bremond szerint legtöbb esetben az 
inquitétude, a nyugtalanság. Newman szívvel keresi az igaz
ságot s lelkiismeretének nyugtalanságára bízza magát, mint 
egyik beszédében mondja: „Nyugtalankodj, ha nincs nyugta
lanságod“16 Newman társait, Pusey-t és Keble-t ellenkezőleg 
a derült nyugalom jellemzi, amely hamarosan megelégszik 
azokkal az érvekkel, melyek a régiben való maradást igazolják.

„Minden megtérő, konvertita, mondja Bremond Barrés- 
röl, végzetszerűen romantikus a szónak Barrés-i értelmé- 11

11 Pour le Romantisme, 201—202 1.
"  Du Gard, 49—50. 1.
"H ist. lit. I. 113. 1.
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ben (nyugtalan, elégedetlen önmagával és a társadalom
mal), vagyis olyan ember, aki elhatározza, hogy széttöri azo
kat a túlságosan szűk korlátokat, melyekbe hagyományai, 
előítéletei, földje és halottai zárják öt be“. Bossuet-röl jegyzi 
meg: „Nyugtalanságunkat majd megigézi, majd bosszantja 
Bossuet fenséges változatlansága. Mi ma már nem Voltaire 
szellemi gyermekei, de még mindig Goethe, Chateaubriand és 
Michelet örökösei vágunk. Nekünk olyan próféta kell, aki 
maga is legyőzte a kételkedést, Bossuet pedig sohase kétel
kedett“.17

Az inquitétude az, ami megszeretteti a romanticizinust 
és veteti vele pártfogásába azokkal szemben, aki szerint a 
romanticizmus és a miszticizmus minden anarchia forrása. 
„A szerencsétlenség abban van, mondja, hogy a romanticiz
mus gyalázásának néhány faja a valódi költészettel együtt 
fenyegeti magát a vallást is. Neoklasszicizmus, racionálizmus! 
Az első nem vezet-e a másodikhoz s' nem égjük formája-e a 
másodiknak? Ha a romanticizmus nem jelentené Viktor Hugót, 
Rliakespeare-t, akkor is még mindig jelentené Pascalt és vele 
együtt azt a keresztény hitvédelmet, amely a megtérést, a világ 
üdvét nem kizárólagosan a dialektikától várja. Non in dialec- 
tica complacuit Deo salvum facéré populum suum, idézi Szent 
Ambrust. . .  Seilliére annyira egymás közelébe hozza a roman- 
ticizmust és a miszticizmust, hogy össze is téveszti őket. Én 
azonban a helyett, hogy mindkettőjükben két, ugj/anazon csa
ládból származó mérget átkoznék, inkább áldom azt a közös 
jótulajdonságukat, mely mindegyiküket egyformán jótékonnyá 
teszi, mert a romanticizmus és a miszticizmus egyformán 
lényük legmélyebb forrásaiból meríti erejét, azon a titokzatos 
vidéken, ahol lángragyúl a költő tudós és szent ihlettsége („la 
docte et sainte ivresse“) s ahol a természet felkínálkozik a ke
gyelemnek, amelv azt az Istennel való találkozásra készíti 
elő“.18

Különben Bremond nagyon szelhette pártfogásába venni 
a félreismert, rágalmazott, a nem egyenlő fegyverekkel legyő
zött ügyeket. Mikor Brunetière a hit felé közeledett, tanulmá
nyai (La Science et la Religion, Les Raisons de croire) a 
katolikusoknál súlyos ellentmondásokat váltottak ki, Bremond 
volt az első, aki ügyes okoskodással iparkodott Brunetière 
sokat támadott „irrationell“-jének elfogadható magyarázatot

17 Bossuet, II, 16. 1.
18 Pour le Romantisme, IX—X. ♦
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adni. (Études, 1897-II-5 és 20.). A Fénelonról, Ráncéról, La- 
mennais-ról szóló tanulmányok mind ebből a cognitio per 
compassionem-böl, rokonszenvező, résztvevő ismeretből szü
lettek meg, hogy Newmanról ne is beszéljünk. Volt ebben az 
igazságszolgáltatásban része saját élete emlékeinek is. Meg
érzik nem egy helyen, mikor hőseivel azonosítja magát, iga
zolja őket, hogy a hév, a méltatlankodás azoknak a kicsinyes- 
kedéseknek, gyanúsításoknak s nem mindig igazolható eljá
rásoknak szól, melyekben neki is volt része. Elég csak a New- 
man-életrajz Le suspect fejezetére gondolni. Különben tudott 
volna-e azok számára, akiknek ortodoxiája nem volt mindig 
egészen rendben, olyan megkapó és találó hangokat találni, 

-mint az En prière avec Pascal címen elmondott szentbeszédé
ben látjuk? Az Egyház iránti gyöngéd fiúi szeretet és a védel
mére szorulók iránti megértő rokonszenv megható módon kap 
kifejezést:

„Az Egyház, mely hajthatatlan, ha a rábízott igazságról van szó, nem 
ugyanazon, változatlan szigorral kezeli gyermekei közül mindazokat, akik 
neki szenvedéseket okoztak. Közülök némelyeknek a homlokán baljóslatú 
jelet olvas s a nélkül, hogy kimondaná a végső ítéletet, melyet az Úristen 
magának tart fenn, szeretné őket kitörölni a történelemből. Csak azért ismeri 
őket, hogy megátkozza azt a napot, amelyen a világra jöttek. Több mással 
szemben habozik a szigorúság és a jóakarat között, de már hajlandó nekik 
megbocsátani, különbséget téve a lelkűk mélyén élő beállítottság és azok 
között az esetleges fonák utak között, amelyek őket közben-közben kísértet
ték. Az Egyház megengedi, hogy tisztelettel emlegessük a nagy Origenest, 
emlékszik arra, hogy Erazmus szerette Morus Tamást és hogy küzdött 
Luther ellen; nem zárta be a szelíd flórenci kápolnát, amelyben későbbi 
szentté avatottak teljes szívükből imádkoztak ahhoz, akit boldog Savonarola 
Jeromosnak neveztek. Mikor így ezek javára fordította a mérleget, ez nem 
a tanban való gyöngeségből történt, hanem mert félt, hogy vét az igazság 
és az igazságszolgáltatás ellen, mert félt utánozni a képmutató kegyetlen 
tévedését, aki nem tudta megérezni, hogy Magdolna már megigazult, már 
szent volt, mikor Simon házába lépett; vagy történt azért is, mert félt, hogy 
vétkezik a hála ellen azokért a nagy szolgálatokért, melyeket ezek teljesítet
tek, vagy pedig mert félt, hogy ezzel ellenszegül az Isten titokzatos ter
veinek“.

„Ezek a nemes, valaha többé-kevésbbé lefátyolozott, megosztott vagy 
befejezetlen lelkek nem szűntek meg a világra hatni; posztumus életük 
helyrehozta első, földi létezésük tévedéseit, rossz példáját. Ha az idősebbik 
fiú szemére hányja a túlzó szelídséget és felszólitja őt, hogy emlékezzék 
meg régi hidegségéről, régi kárhoztatásairól, az Egyház a prófétával felel: 
Hogyan átkozzam meg azt, akit az Űr nem átkozott meg? Az előre nem 
sejtett doktort, akit a Gondviselés számunkra tartogatott, hogy megvilágítsa 
a jelen óráinak sötétségét és szám nélkül vezesse vissza a lelkeket az Egy 
házba?“19

19 Autour de l'humanisme, 213—214. 1.
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Aki ilyen hangokat talált Pascal számára, az mások 
számára is talál megértő szót, akár Lamennais-nek, akár 
Sainte-Beuve-nek hívják az illetőt. Bremond általában nagyon 
vonzódik a gyöngéd, érzelmes és vívódó telkekhez, mint New
man, Gerbet, akinek alakját szinte ö ásta ki a feledésből.20 21 De 
kijön a sodrából, valahányszor azt látja, hogy valaki helyzeti 
előnyével visszaélve erkölcsileg meg nem engedett eszközöket 
használ ellenfelének leterítésére. Szeretett, felkarolt, bámult 
minden értéket, de tudott méltatlankodni is. Métatlankodott az 
ostobák, a nagyhangúak ellen. A fontoskodó, a zsarnoki és 
türelmetlen ostobaság dühbe tudta hozni. . .  Kegyetlen szatí
rával tudott élni, ha barátainak a megvédelmezéséröl volt szó, 
mikor ezeknek megtiltották, hogy védekezzenek, vagy mikor 
századok múltával a rosszakaratú meg nem értés harcra kelt 
ellenük. Gúnyos volt Fénelon érdekében Bossuet-val és egyik 
újkori, hozzá nem értő kritikusával (Crouslé) szemben. Ke
gyetlen volt Mabillon érdekében Ráncéval. Ezt a bosszúálló 
méítatlankodást fökép a türelmetlen ékesszólás ellen gyako
rolta . . .  Fénelon-nak híres vitájában csak szelleme és egy 
bizonyos (vitatható) tan volt a segítségére, a Meaux-i sas 
mögött ott volt a nagy király. . .  Ráncénak minden szabadsága 
megvolt, hogy mennydörögjön, hogy tapintatlanul gyalázkod- 
liassék, Mabillon-nak megtiltották, hogy feleljen. Kétszáz év 
múlva jelentkezett egy bosszúálló, aki okiratokra támaszkodva 
megírta Ráncé életét és az Apologie pour Fénelon-t.2í

Az Apologie pour Fénelon-ról mondta életrajzírója, hogy 
az az év legjobb regénye volt (1910-ben). Ezt a minősítést még 
jobban megadhatjuk Ráncé életének, a L ‘Abbé tempête-nek 
(1929). Nem kell azonban azt gondolni, hogy igazságtalan 
velük szemben. Mindegyiknek megadja az öt megillető elis
merést. Bossuet-röl írja:

„Aki szereti nyelvünket, az holtáig rabszolgája marad annak a cso
dálatos művésznek, aki a T ra ité  de  c o n c u p isc en ce -t és az E lé v a tio n s  s u r  les  
m y s tè r e s - t  irta . . .  Senki se közelíti meg ezt az embert, mikor egészen igaza 
van. . .  Az igazi Bossuet ott van hatalmas könyvei között, amelyeket lassan 
élvez, kíváncsiság és csűrés-csavarás nélkül, egyedül azért, hogy lelkiéletét 
táplálja; ott van 6 egészen, mert beszédjeinek kitörő lirizmusa csak magános 
óráinak, a biblia és Sz. Ágoston olvasására szentelt éjjeleinek, nappalainak 
békés és magába fojtott lírizmusát hivja elő. . .  Sohase fogják hallani, hogy 
ennek a Bossuet-nak lenyűgöző varázslatával szembeszállunk, vagy nagy
ságát elvitatjuk“. (330, 430—431. 1.)

20 Gerbet, 1907.
21 Études, 1933, t. 217, 50—51. 1.
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De nem engedi meg neki, hogy az igazság megvédésének 
ürügye alatt bármily kevéssé leegyszerűsíthesse az emberies
ség és a becsületérzés el nem évülhető követelményeit. Miért 
nem utasította vissza undorral unokaöccse fondorlatos bizal
maskodásait és titkárának tömjénezéseit? Fejet hajt a hatal
masok előtt, de gyakran ridegen áll a gyengékkel: egy üldözött 
asszonnyal (Mme Guyon), egy kegyvesztett főpappal, tehetet
len szerzetesekkel szemben“. Fénelon esetében, „az elítéltetés 
megaláztatásaihoz legjobb tehetsége szerint nozzá ad a ma
gáéból is.“ (415—416). Pedig Bossuet, az ortodoxia bajnoka 
sokkal közelebb állt az indexhez, mint Fénelon. Ba megéri az 
Unigenitus bullát, bennfoglaltan öt is illeti az elítélés janze- 
nista rokonszenvei miatt. A vatikáni zsinat pedig ugyancsak 
kemény leckét adott volna neki.

Még inkább a legyözöttek, az üldözöttek védelmezője az 
Abbé tempête-ben, melyben a trappista rend alapítójának életét 
adja. Bremond éleslátása, humorérzéke és a rendelkezésére 
szolgáló bőséges anyag kellett ennek a munkának a megírásá
hoz. Csak Bremond tudta ezt a munkát úgy megírni, hogy 
kipellengérezte hősének hibáit, megvédelmezte áldozatait, s a 
könyv mégis épít. Mert Ráncé egy éppen nem épületes élet 
után forrongó, imperialista természetéből túlságosan sokat 
tartott meg. „Mindig őszinte, akár beszél, akár ír önmagáról — 
és a Jóisten a megmondhatója, hogy ettől nem igen tartózkodik, 
a hallgatásának ez a hőse mindig beszél! — Mindig olyan akar 
lenni és olyannak akar látszani, amilyennek mutatja magát. 
De mindig jeleskedik abban, hogy ne olyannak lássa magát, 
mint amilyen“! (20. 1.)

Ha elolvassuk Ranсe vitáit, melyeket tapintatlanul, lár
másan, igaztalanul folytatott Mabillonnal, a cisztercitákkal, 
kartauziakkal, jezsuitákkal szemben, el kell ismernünk, hogy 
Bremond nem nyomta meg túlságosan a tollat. De nem vonta 
meg az elismerést hősi lemondásaitól, melynek eredményeként 
olyan szigorú szerzetesrend keletkezett, mint a trappisták. 
„Ráncé életműve átment az idők próbáján és a nagy politikai 
felfordulásokon . . .  Ez elég ahhoz, hogy az Egyház áldja emlé
két, de mégsem elég ahhoz, hogy boldogjai sorába iktassa“, 
(245. 1.).

Az Abbé tempête-tel ellenfelei kellemetlenkedni akartak 
Bremond-nak. S ha már ők maguk nyiltan nem léphettek fel, 
a trappistákat akarták rávenni, hogy szorgalmazzák a könyv
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indexre tételét. Ezek azonban alapítójuk különféle hősi önmeg
tagadásaihoz hozzátették a magukról nem beszéltetés eré
nyét is. így  nem sikerült Bremond-t másodszor is indexre 
tetetni. Mert Bremond ismerte az indexet, sót még a felfüg
gesztést is.

Említettük, hogy valláslélektanában borotvaélen járt. 
Egy lépés és lezuhan nem egyszer. De egy-két szóval vagy 
kifejezéssel mindig sikerült neki kivédeni a veszélyt. (L. pl. 
Vie Catholique, 1932. jan. 23, vagy a Pour le romantisme c. 
kötetben a megjegyzést: Il n‘a jamais cru que la raison ne 
servait à rien, mais simplement quelle ne servait pas à tout“. 
200. 1.). De ö több nevesebb modernistával jóbarátságban volt, 
s a barátságot nem mondta fel nekik elítéltetésük után sem. 
Volt ebben része a reménynek, hogy visszavezetheti őket az 
Egyházba, de volt része felebarátszeretö, úri gondolkodásá
nak is. Nagyon elítéli Ráncét régi barátaival, a janzenistákkal 
szemben tanúsított viselkedéséért, mert „az Egyház irányítá
sával szemben legtanulékonyabb katolikustól sem várjuk, hogy 
gyalázza azt, amit előbb imádott. . .  Mondjon le a hibás tanról, 
a téves lelkiállapotról, a rokonszenvnek hangzatos tanúságai
ról, amiben az elítélt tanhoz való makacs ragaszkodást lehetne 
látni, de nem mond le azokról a szent kötelességekről, melyekre 
kötelezi a régi, bensőséges barátság, még kevésbbé keres fegy
vereket a régi bizalmas közlésekben“.22

Bremond nagyon jó viszonyban volt Tyrrell angol je 
zsuitával, aki a modernizmus miatt való elítéltetése előtt nagy 
hatással is volt rája. Oda sietett halálos ágyához is (1909.). 
Feloldozta a retractatio-t már írásban adni nem tudó barátját, 
s a plébánossal egyetértésben eltemette. A néhány óra múlva 
megérkezett felfüggesztést a plébános nyakába varrhatta 
volna, de vállalta a felelősséget, alávetette magát az ítéletnek 
és megtagadta „mindazt, ami kifogásolható volt viselkedésében 
Tyrrell temetése alkalmával“. A modernizmus és az integriz- 
inus forrongásában hiába vártak szenzációt ellenfelei és az 
egyházellenes tábor. Az ö hite és fegyelemérzéke soha meg 
nem fogyatkozott. Ráncéval kapcsolatban írja, aki. mikor Ró
mában nem az ö felfogása mellett döntöttek, mindent betöltött 
panaszaival, vádaskodásaival: „Az ilyen eljárásnál többet érne 
a nyilt lázadás. Ami engem illet, nem hiszem, hogy valami 
túlzó ultramontán volnék, és jól tudom, hogy nem könnyű 
egy fegyelmi intézkedést nyugodtan megítélni. De végül is min-

и Tj’Abbé tempête, 137—138. 1.
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den katolikusnak, még a reformált szerzetesnek is, tisztelettel 
kell fogadnia. A nagy lelkek még többet tesznek: ök iparkod
nak önmagukat meggyőzni arról, hogy igazságosan sújtották 
őket“. (64 -65  l.).

A Tyrrell-eset után következett Sainte Chantal indexre 
tevése 1913-ban. Ez a könyv is a nagy munka előkészítése 
közben született meg és a párizsi érsek jóváhagyásával jelent 
meg. Szalézi Szent Ferenc és Szent Chantal tiszta barátságát, 
Szent Chantalnak a szalézi lelkiségre gyakorolt hatását raj
zolta meg benne. Az eleinte nagy örömmel fogadott könyv az 
Annecy-i vizitációs apácafönök panaszaira került az indexre, 
mert az „egyszerű lelkeknek kárt okozhatott volna“. Eremond 
nem esett kétségbe, nem siránkozott. Várta öt már a nagy 
munkájához összegyűjtött anyag kidolgozása. „Az ember vagy 
katolikus vagy nem az, mondotta. Nincs két mód, hogy azok 
legyünk. Ha megvan katolikusságunknak az előnye, viseljük 
el a kellemetlenségeit is . . .  Mi lenne a világból Egyház nélkül 
és az Egyház pápa nélkül?“23

Szent Chantal esete kényszerítette Bremond-t, hogy a 
szentek életrajzára vonatkozóan kifejtse gondolatait. Szólt 
erről a kérdésről nagy müve első kötetében (IIe partie, eh.
III.), de máshol is kitért a történeti igazság követelményeire. 
„A szenteknek is csak az igazsághoz van joguk. Mindaddig, 
míg kétségbe nem vonható tényekre és hiteles szövegekre 
támaszkodunk, nem kell elnézést kérnünk azért, hogy hősünk
ről nyiltan mondunk ítéletet“.24 „Némelyek szememre hány
ták, hogy a kelleténél tovább időzöm személyeim betegségeinél, 
kicsinyességeinél, erkölcsi vagy értelmi mizériáinál. Mintha 
meg volna engedve, hogy a valódi igazságot tetszésem szerint 
forgassam ki. Olyanoknak festem, amilyeneknek látom őket. . .  55

55 Du Gard, 101—102. 1. — A gyanúsítások halálával sem szűntek meg. 
Loisy 1936-ban közölt munkájában ( G e o r g e s  T y r r e l l  et H en r i B re m o n d )  
azt állítja, hogy Bremond-nak, bár ez őszintén katolikus volt és a római 
egyház közösségében akart élni és halni, vele közös vallásbölcselete volt, 
melyet együtt dolgoztak volna ki. Ez a közös vallásbölcselet háttérbe szorí
totta volna a köztük fennálló dogmatikai ellentéteket. „Mivel mindketten 
őszintén a miszticizmus területére helyezkedtünk, megvolt a jogunk, sőt 
kötelességünk, hogy minden hitvallás és minden tételes vallás fölé emelked
jünk vallásbölcseletünk kidolgozásában.“ (144. 1.) Azonban mint Lebreton 
mondja: „Bremond könyvei eléggé tanúskodnak arról, hogy katolikus hit
vallása mélységes és őszinte volt. Életének és munkásságának ezen tanú
bizonysága ellen nem szolgálhatnak döntő bizonyságul kiszakitott és Loisy- 
tól magyarázott levélrészletek“. (Études, t. 230, 220. 1.)

24 L’Abbé tempête, 121. 1.
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Önök talán többre becsülik a tündérmeséket, az unalmas, jám 
bor érzelgősségeket, a valóságban nem létező természetfölöttit. 
Szabadságunkban áll ez; de ismerjük el azt is, hogy őszintébb, 
bátrabb módszert követve, éppen olyan jól, vagy még jobban 
kidomborítjuk, mint önök, a kegyelem jótékony, megnyugtató 
férfiasító tevékenységét.25

Bremond szavát megtartotta. Kivette szentjeit a konven 
cionális, mesterkélt világból. Talán ebben az irányban néha 
tovább is ment, mint kellett volna, de nem lehetne mondani, 
hogy nem hozta volna közelebb hozzánk őket.

Bremond új utakon járt, forrongó korszakban élt. Ter
mészete is a vitatkozásra termett. Életpályája Me volt „affai- 
res“-ekkel, polémiákkal. Lamennais-röl írva mondja: „A polé
mia szükséges rossz. Ha az igaz ügyek nem is akarják, hogy 
az ember mérgezett fegyverekkel védje őket, úgy látszik, a 
kard meg van engedve az Egyház védőinek, sőt néha a tisztes- t 
séges furkósbot is. De megtörténhetik, hogy ezek a fegyverek 
megsebzik, leterítik azokat is, akik forgatják. Minden írónak 
nincsen hivatása erre a mesterségre. Ehhez különleges kegye 
lem és olyan természetes tulajdonságok kellenek, amelyek lehe 
tövé teszik a keresztény vitatkozónak, hogy a leghevesebb 
harcban is megőrizhesse azt a békességes szellemet, amelynek 
számára megvan a Krisztustól egyedül elvárt győzelmeknek 
ígérete“.

Méltatlankodásai, haragralobbanásai ellenére se tudta 
gyűlölni az embereket. „Gyűlöletet csak szemfényvesztés, 
a tudatos őszinteség hiányával szemben érzett“. A méltatlan
kodás nála a szeretet szülötte volt, és, hogy mindent megmond
junk, a papi, felebaráti szeretettől soha egészen meg nem féke
zett vérmérséklet következménye . . .  Ami az iróniát illeti, az 
mindig az ostobák botrányköve volt és ma is elképeszti a „jól
nevelt“ embereket. Bremond mindenesetre talán nem is mindig 
tiszta örömet talált abban, hogy az ilyen megbotránkozást a 
végsőig fokozza“. Tisztában volt önmagával. Azt hisszük 
azonban, hogy rá is áll, amit akadémiai elődjéről, Duchesne- 
röl mondott emlékbeszédében: „Érvei jobban sebeztek, mint 
szellemes megjegyzései“.26

Eszmék harca legtöbbször, de azért az eszmék mögött a 
csapások nem egyszer az embert is eltalálták. De nem kell 
gondolni, hogy minden megfontolás nélkül visszaadta a csa-

“  Du Gard, 110—111, 59. 1.
îe É tudes, t. 217, 50. 1.
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pásokat. M. du Gard írja életrajzában: „Egy nap láttam, amint 
azon gondolkodott, hogy elküldje-e egyik legfélelmetesebb vi
szontválaszát: Kétségkívül, mondta, a szerencsétlen megér
demli, amit kap . . .  De mögötte látom, ha házas, feleségét és 
leányát, aki már kezd érdeklődni és árgusszemekkel leselke
dik. Tegyük fel, hogy ez a két nő érzi, hogy nekem van iga
zam, hogy ö hitványul viselkedik... micsoda mártirság lesz 
ez az ő számukra, és én milyen hóhér színében tűnök fel“.

Ilyen adottságokkal fogott hozzá В remond élete nagy 
munkájához, amelybe belevitte vérmérsékletének savát-borsát, 
ami ennek a hatalmas „oeuvre“-nek különleges bájt, zama
tot ad.

*  *  *

Egy életet kitöltené Bremond eddig említett munkássága, 
de az ö életműve, mellyel neve fogalommá lett. a Histoire litté
raire du sentiment religieux en France c. munkája, „irodalom
történetet írok, nem pedig a vallásos érzés történetét“, mondja. 
„Csak irodalmi forrásokból merítek tehát: életrajzokból, épü
letes könyvekből, aszketikus értekezésekből“. Az anyagot 
„olyan módon kell csoportosítani, hogy elevenné, szemléletessé 
tegye azt a vallásos szellemet, mely ezeket a munkákat sugallta, 
vagy amelynek győzelmeit nekünk bemutatják“. (Notions Pré
liminaires, XI—XII. 1.)

A francia katolicizmusnak nem politikai történetét írja 
meg, mint Goyau (Histoire religieuse de la Nation française), 
nem is a nagy írók müveiben megjelenő irodalmi megnyilvánu
lását vagy az elvont vizsgálódásokat, mint Strowsky (Le Senti
ment religieux au XVI I e siècle) ,hanem a belső,a lelki életet. 
„Meg akarjuk világítani a lelki élet íróinak és a szenteknek egy
másra és a közösségre való hatását“. (XIV. I.)

Munkája elkezdésekor Bremond azt gondolta, hogy 
mintegy 4—5 kötetben eljut a XIX. század végéig, de csak a 
XVII. század vége felé érkezett el 11 kötetben. 1915-ben jelent 
meg az első kötet (Humanisme dévot). 1916-ban követte a máso
dik kötet L’Invasion mystique címen. A következő négy kötet a 
Conquête mystique címet viseli: L’École française 1921-ben 
(Bérulle, Condren, Olier, Études), L’École de Port-Royal 1920- 
ban. (Saint—Cyran, Arnauld, Mère Agnès, Pascal, Nieole et 
son antimysticisme) ; L’École du Père Lallemant et la tradition 
mystique dans la Compagnie de Jésus 1920-ban; Marie de 
l’Incarnation. Turba magna (közöttük Alacoque Margit) J 922- 
ben. 1928-ban jelent meg a VII—VIII. kötet La Métaphysique
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des Saints címen, 1932-ben a IX. és X. kötet La vie chré
tienne sous l’ancien régime (a keresztség, az oltáriszentség, 
Szűz Mária iránti tisztelettel és a házasság megszentelésére 
vonatkozó gondolatokkal foglalkozik) és La Prière et les pières 
sous l’ancien régime (az imádsággyüjteményeknek, a himnu
szoknak és a liturgia magyarázatának szentelve) címmel. 
A XI. kötet, Le Procès des Mystiques 1938-ban jelent meg.

Melyek mármost azok a szempontok, melyek szerint 
Bremond nagy anyagát csoportosíthatjuk, hogy ebben a hatal
mas erdőben tájékozódhassunk? Melyek azok a gondolatok, 
melyek Bremond-nak legjobban szívén feküdtek, melyek mun
kásságának vezérgondolatait adták? A Histoire littéraire négy- 
tárgykör, négy gondolat körül csoportosítható, egészen mást 
sejtető címek ellenére is: Vhumanisme dévot, az anthropo- 
centrikus és theocentrikus lelkiség problémája a misztikusok
kal kapcsolatban, az imádság, a prière pure kérdése a Méta
physique des Saints-ben és a vele kapcsolatos vitairatokban, 
s végül a pur amour, a quetizmus problémája, melynek a vég
leges megoldása Bremond-t, bármilyen kényes is a kérdés, iro
dalmi munkássága kezdetétől fogva mindig kísértette.

A XVII. század nagy vallási megújulásához az alapot 
a XVI. század rakta le, melyben minden nyersesége ellenére is 
mélységes lelkiélet virágzott. Ebben az újjászületésben Bre
mond két egymással sokban érintkező, egymást megterméke
nyítő irányzatot lát: a lelkiéletnek a humanizmustól átjárt 
irányát, (Vhumanisme dévot) és a misztikái.

A vallásos humanizmus korszakát Bremond l-V̂ O és 1660 
közé helyezi. Ez az irányzat különféle elemeknek az eredője. 
Benne van a középkori keresztény humanizmust kifejező nihil 
humani alienum, a minden emberi érzést megértő, minden 
szenvedést részvéttel kísérő emberiesség, benne van a renais
sance felfogását kifejező Shakespeare-i felkiáltás: micsoda 
szép, mennyire kiváló az emberi természet! Ami a teológiát 
illeti, a keresztény humanizmus egyszerűen elfogadja az Egy
házét. Azonban anélkül, hogy elhanyagolná a kereszténység 
bármely lényeges igazságát, a hangsúlyt inkább azokra a 
tanokra helyezi, melyek a legvígasztalóbbak, a legemheribbek, 
melyek egyébként az isteni jóságnak is legmegfelelőbbek. így  
nála a középponti dogma nem a bűnbeesés, hanem a megvál
tás. Aki megváltást mond, az hibát, bűnt is mond, de szeren
csés bűnt, mely ilyen nagy és szeretetreméltó Megváltót érde
melt: о felix culpa!

A keresztény humanizmus a szigorú és emberies felfo
41*



gás között mindig az utóbbi felé hajlik (pl. a keresztség nélkül 
elhalt gyermekek esetében) a janzenistákkal ellentétben, akik 
azt a felfogást terjesztették, hogy mentöl jobban fe1 emeljük az 
embert, annál inkább biztatjuk öt arra, hogy ellegyen Isten 
nélkül, a keresztény humanisták pedig ellenkezőleg azt tanít
ják, hogy mentöl nagyobb a teremtmény, annál jobban rá
szorul Istenre.

Azonban a keresztény humanizmus még inkább speku
latív, mint gyakorlati, inkább arisztokratikus, mint népies. 
Humanisme dévot-wh akkor válik, mikor elvei és szelleme 
mindenkinek hozzáférhetővé lesznek, mikor az elmélet helyett 
az életszentség iskolája, élet és gyakorlat lesz. Ennek a mun
kának elvégzője Szalézi Sz. Ferenc, akiről Eremond bebizo 
nyitja, hogy ö csak a csúcspontja ennek a mozgalomnak, mert 
tanítását az ismeretlen és ismert elődök hosszú sora készítette 
elő. Az ö Introduction à la vie dévot-ja előtt az ilyen beveze
tések százával jelentek meg. Dehát a lángész és az életszentség 
mindent megújítanak.

Szalézi Sz. Ferenc jelentősége abban áll, hogy az elő
deitől megkezdett munkát lángelméjével és életszentségével 
végrehajtotta. Megoldotta azt a feladatot, hogy a keresztény 
renaissance s humanizmus tartalmát és formáit az egyszerű 
hívőnek is közkinccsé tegye. Igazi humanista volt a szó világi 
értelmében, de az volt a lelkiélet rendjében is. Bremond benne 
a vallásos humanizmusnak legtökéletesebb megvalósítóját látja. 
De képviselője ö a francia vallásos élet egy másik irányzatá
nak, a misztikának is. Az Introduction és a Traité de 1‘amour 
de Dieu I. kötete a vallásos humanizmus alapelveit tárgyalják 
és fogalmazzák meg ugyan, de a Traité többi kötetei a francia 
misztikának formálását jelentik.

A Traité a legszebb vallásbölcseleti könyve a XVII. szá
zadnak. Fontossága abban áll, hogy a magának sok oldalról 
utat egyengető misztikus irányzatnak megszerezte tekintélyes 
teológusok elismerését és helyeslését. Szalézi Sz. Ferencet 
a munkások egész sora követi a humanisme dévot munkájá
ban. A humanista életöröm a vallásos humanizmus hatása 
alatt keresztény optimizmussá változott. A Tridentinum vilá
gos, szabatos meghatározásai teljes összhangban voltak ezzel 
az optimizmussal, mely a renaissance legszebb hagyományait 
a személyes megszentelödés és a lélekvezetés szolgálatába állí
totta. A kereszténységnek ez a Gaudete in Domino-tói ihletett, 
örömmel teli, minden szépséget megértő és magának megnyitó
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felfogása hamarosan elérkezett a hívők széles rétegeibe és 
előkészítette a talajt a misztika nagy áramlatának.27

Bremond szerint a vallásos humanizmusnak volt kö
szönhető, hogy a XVII. század a kartéziánus bölcselet elle
nére is mélységesen keresztény maradt.

A hátralévő kötetekben már nem az anyag bősége, érde
kessége köti le figyelmünket, hanem Bremond a teoretikus, az 
elméletfelállító. Ha eljutunk a hatalmas kötetek végéig, akkor 
látjuk, hogy Bremond tudatosan, óvatosan haladt célja meg
valósítása, a misztikus életszemlélet elfogadtatása felé.

A misztikáról szóló első kötetben, az Invasion mystique- 
hen (1590—1620 között) ugyan még nem áll elő elmélettel, 
egyszerűen csak a misztikus életszemléletnek előnyomulását, a 
francia lelkiéletbe való behatolását mutatja be.28 A harmad'k 
kötetben, az École française-ben azonban már megjelenik, még 
elég óvatossággal ugyan, később határozottabban kifejtett és 
sok port felvert elmélete, az anthropocentrikus és theocentri- 
kus lelkiség szembeállítása. Ezek az először Bremond-tól 
használt elnevezések ma már közhasználatúak.

Bremond szerint az embernek az Istenhez való viszo
nyában túlságosan előtérben állt az ember. A theocentrikus 
felfogás, mely csak Istent tekinti, Bérulle-lel nyomul előtérbe, 
aki először adott neki hatásos megfogalmazást: „П faut pre
mièrement regarder Dieu et non pas soi-même, et ne point 
opérer par ce regard et recherche, mais par le regard pur de 
Dieu“.29

Az az alapigazság: „Az Isten a mi célunk“ Bremond 
szerint kétfélekép magyarázható: „Az Istenért vagyunk“, 
vagy: „Az Isten érettünk van“. Az első felfogás a theocentri
kus, a második az anthropocentrikus. Szerinte a szentek meg
számlálhatatlan serege ugyan theocentrikusan élt, Sz. Bernât, 
Sz. Bonaventura, a skolasztikusok tanítása theocentrikus volt, 
de a gyakorlat csak szűk térre szorítkozott, a tanítás csak 
bölcseleti tétel maradt. Bremond-nak nem theocentrikus még 
Sz. Ágoston híres szövege se: Tibi enim, о anima,-von sufficit, 
nisi qui creavit te. Azt mondja, hogy a hangsúly a Fecisti nos 
ad te Domine . . .-ben is az inquietum-on. a mi nyugtalansá-

27 L. erre nézve még L e  b ien h e u re u x  T h o m a s  M o re  (1904) és az 
Autour du humanisme c. kötet.

28 A kötet végén J. Maréchal nyomán Bremond részletes és alapos 
tájékoztatást nyújt a misztikáról.

29 Oeuvres, 1245, éd. Migne.
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gunkon van. . .  Az Imitatio Christi, Sz. Ignác lelkigyakorla
tainak bevezető mondata (Homo creátus est, ut Dominum Deum 
suum laudet, ac rever eatur, eique serviens tandem salvus fiat), 
mind anthropocentrikusak. Ennek a híres mondásnak az 
értelme „Sz. Ignác gondolatában theocentrikus volt de végzet
szerűen az történt, hogy tanítványai a lelkigyakorlatokat min
denkinek ajánlották, nevezetesen minden fiatalembernek, aki 
felvételre jelentkezett. Ezek ugyan kiválasztottak voltak, de 
összeségükben mégis úgylátszott, mintha kevésbbé lettek 
volna előkészítve arra, hogy Szt. Ignác theocentrikus szem
pontjait elfogadják. Mivel kevésbbé intelligens és kevésbbé 
érdektelen lelkigyakorlatozókkal volt dolguk, a lelkigyakorla
tokat vezető atyák végül is oda jutottak el, hogy a gondolatból 
fökép a saját lelkiüdvöt domborítsák ki. Nem hagyták el a 
laudet (dicsérje) szót, a theocentrikus elemet, de a főcélból 
eszköz lett, vagyis a mellékes cél domborodott ki („ut salvus 
fiat“).30

Mármost, ha elfogadjuk Bremond elnevezését, azt kell 
mondanunk, hogy ugyanazon ember lelkiélete különböző 
fokán lehet anthropocentrikus és theocentrikus a szerint, mint 
lelkiéletének indítóokai finomodnak. Az épületes irodalomban 
is majd az egyik, majd a másik irányzat nyomul előtérbe a 
szükségletnek megfelelően. De mindjárt hozzá kell tennünk, 
hogy ilyen éles határvonalat eröltetettnek tartunk. Bremond-t 
a tétel felállításának és bizonyításának vágya elragadta és 
igazságtalan túlzásokra vitte.

Bremond theocentrikus felfogása a Métaphysique des 
Saints két kötetében (VII—VIII.) éri el teljes kifejtését és 
kapja meg végleges formáját. Bremond ugyanis élete céljául 
tűzte ki, hogy megfeleljen Joseph de Maistre kérdésére, aki 
egy nap a templomban térdeplő tömeg között azt kérdezte, hogy 
vájjon hányán vannak ott, akik valóban imádkoznak. Már 
1908-ban azt írja: „Ha ura lehetnék életemnek, azt szeretném, 
hogy megfelelhessek erre a kérdésre az imádságnak olyan 
meghatározásával, hogy kiterjeszthessük azoknak a számát, 
akik valóban imádkoznak“. (Inquitétude, t II., 1.). S ez az 
imádságfogalom, „mikor nem is gondolt rá, hirtelen, egészen 
készen, határozottan, világosan, jótékonyan jelent meg előtte 
a régi épületes írókban, s csak le kellett szakasztant“ (VIL, T.) 
Az egész „összesüríthetö egy dióhéjban“ (introduction à la 
philosophie de la prière, 111—112) a prière pure, tiszta imádság 0

S0T. Ill, 31.
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neve alatt, (amint a költészetről való felfogása a poésie pure
ben, a tiszta költészetben). Ez az imádság a szó metafizikai 
értelmében nem más, mint a lelkek mélységes hozzákapcsoló 
dása az isteni munkához, amely benne végije megy. „Kétség
telenül, kell, hogy akarati erőfeszítések a tiszta imádságot, a 
prière pure-1 megújítsák, de ez önmagában kevésbbé akarati 
erőfeszítés, mint állapot, az imádság állapota: az a kész
ség, mely túléli azokat az akarti erőfeszítéseket, melyek 
öt létrehozták, állapotszerű hozzákapcsolódása a léikének 
a megszentelő kegyelemhez“. (VII, 401.).

Ez a tiszta imádság az ember lényeges célja. Ebből az 
imádságból kizár minden emberi célt (Ilyesmire Bremond 
hamar kiutalja a monstre szót s nem gondol rá, hogy mennyire 
embertelen, mennyire monstre és lehetetlen, hogy valaki a 
maga üdvösségét ne kérje!), kikel azok ellen, akik azt tanít
ják, hogy az imádság az erkölcsi tökéletesség forrása is lehet, 
hogy célja az erkölcsi erények megszerzése.

Ezt a tételt a pur amour abandon totál-iától már egy 
lépés sem választja el. Nem is kellett Bremond-nak imádság 
fogalmát hirtelen leszakasztani a lelkiélet régi íróinál. Az Apo
logie pour Fénelon óta (1910) készen volt, vagy utólag könnyen 
megállapítható, hogy Bremond-nak ide kellett elérkeznie. Sza- 
lézi Szt. Ferencről írja Acquiescement de la fine pointe à la 
vérité et à la volonté divine (vagyis a szemlélődő, az intuitív 
tehetségnek az igazságba és az isteni akaratba való belenyug
vása) prière pure, amour pur, on a saisi toute la métaphysique 
salésienne, dès qu‘on a compris que ces trois mots sont à peu 
près synonymes“. (VII, 57.)

Tehát a pur amour lett volna a XVII. századi lelkiség 
betetőzése. Ennek megírásában azonban nemcsak az idő aka
dályozta meg. Habozott is, annyira kényes volt a tárgy a 
quiétizmus elítélése miatt. Különben számtalan helyen kitér 
a kérdésre. Mintegy bevezetésül 1932-ben kiadta La querelle 
du pur amour au temps de Louis XIII. c. kötelét. Ebben a küz
delemben már előjátékát látja a századvégi nagy küzdelemnek 
a misztikusok és az antimisztikusok között. „Szabatosabban 
szólva, a pur amour eltiltása egyenlő a theocentrizmus eltil 
tásával“ (p. 15.). Ugyancsak a pur amour s így Fénelon és 
madame Guyon érdekében adta ki egy XVIÍI. századi jezsui 
tának, Caussade-nak munkáját (Instructions spirituelles . . .  
sur les divers états d‘oraison suivant la doctrine de M. Bos
suet), mely elé nagy tanulmányt írt Bossuet, maître d‘oraison



címen. Ebben a tanulmányban nem minden kajánság nélkül 
állapítja meg, hogy Bossuet és Fénelon között tulajdonképen 
csak a szavakra nézve volt különbség, a lényegre nézve egyet
értettek.

A prière pure-nek és a theocentrizmusnak a végleges 
megfogalmazása nagy vitákat vont maga után. Bremond 
ugyanis ezekben a kötetekben letett eddig követett óvatossá
gáról és egészen nyíltan támadta Szt. Ignác lelkigyakorlatait, 
vagyis inkább azoknak alkalmazási módját. A különféle szak- 
folyóiratokban adott tanulmányait, válaszait külön kötetben is 
kiadta Introduction à la philosophie de la prière címen (1929, 
364 1.), ahol újra körvonalazza felfogását. „Theocentriznras- 
nak nevezzük, mondja, azt az irányzatot, mely az imádság 
elsőbbségét hirdeti“ (Introduction, 122) vagyis az imádás, a 
szeretet (caritas affectiva) elsőbbségét a tevékenység, a buz- 
góság (caritas effectiva) müvei fölött. Ez a theocentrizmus 
volt Szalézi Szt. Ferenc tanítása, ez volt a francia iskoláé, ez 
volt Szt. Ignác lelkigyakorlataié is szerzőjük elgondolása sze
rint, de az egyik rendtárs (Balthazar Alvarez) túlzásai miatt 
(XVI. sz.) és az A. Sirmond és J.-P. Camus között lezajlott 
vita következtében, mely a század első nagy támadása volt a 
pur amour ellen, a jezsuiták nagy része a XVII században 
ott hagyta a theocentrikus felfogást, az imádás, a prière pure 
helyett az aszketikus felfogás lépett előtérbe és uralkodott a 
miszticizmusnak egészen jelenkori megújulásáig.

Az anthropocentristák között Bremond megkülönböztet 
két osztályt. A panhedonisták (A névnek nem sikerült nép
szerűséget szereznie), mint Pascal, Bossuet, Nicole, az igaz
ságtól valami isteni élvezetet („divin plaisir“) várnak. Végső 
formájuk lehetne: pas de plaisir, pas de prière (=  ha nincs 
észrevehető jóleső érzés, nincs imádság se.) Ez az anthropo- 
centrizmus még kegyelmet talál Bremond előtt, de a másik nem, 
amelyet gúnynévvel ascéticiste-nek nevez, amely az imádság
tól „erkölcsi gazdagodást, az életszentségnek ugyan másod
rangú, de mégis nagyon hatásos eszközét várja“. (VII. 17.).

Ez utóbbiak ellen éppen olyan erőteljes szavakkal fakad 
ki Bremond. mint a janzenisták ellen. „Feltétel nélkül azono
sítom, írja, az antimiszticizmust és az ascéticizmust (nem asz- 
kétizmust mond!) . . .  Egy és ugyanaz az alapvető ellenszenv 
hajtja mindkettőt: az antimiszticizmus vonakodik elismerni 
bennünk egy olyan értelmi tevékenységet, amely közvetlenül 
nem az okoskodó észnek (raison raisonnante) engedelmeske
dik: az ascéticisme pedig nem akar elfogadni olyan vallási tévé-



kenységet, mely kisiklik az aszkézis törvényei alól. Itt is, ott 
is elfojtják azokat a csatornákat, amelyek a lélek középpont
jától a felületig vezetnek. Itt is, ott is bezárják azt a belső 
kápolnát, ahol a Spiritus adoptionis, az örökbefogadás lelke 
Isten és közöttünk szövi az egyesülést“. (Introduction, 117.)

Természetes, hogy Bremond felfogása kihívta az ellent
mondást, még pedig azok részéröl, akikre elsősorban célzott, 
a jezsuiták részéről. S nem nehéz azt sem megállapítani, hogy 
nem Bremond-nak volt igaza. Az elmélet, a következetesség 
kedvéért túlzásokba ment, tarthatatlan állításokra ragadtatta 
magát. Akármilyen ügyes vitatkozó is Bremond, a minden
áron elméletbeöntés vágya félrevezeti. Az Isten iránt való vi
szonyunkban a caritas affectiva-nak és a caritas effectiva-nak 
az aránya mindig vitatott volt a teológusok között. A vallásos 
lelkek a szerint inkább szemlélődök vagy tevékenyek, amint az 
első vagy második elem van túlsúlyban bennük, de egyik a 
másik nélkül nem lehet el. A tisztára affectiva caritas nem 
ebből a világból való. Itt van a quietizmus tévedése. A tisztára 
effectiva caritas pedig jelentheti Isten megismerését, sok tekin
tetben szolgálását, de nem jelenti szeretetét, tehát nem is 
vallás.

Eröltetettnek tartjuk tehát ezt a minden áron való rend
szerbeöntést. E nélkül az a sok, érdekesen elmondott anyag 
sokkal több szilárdságot nyert volna, de el kell ismernünk, 
hogy az „abbé harcai“ nagyon is sok népszerűséget szereztek 
tárgykörének, nagyon sok ember érdeklődését keltették fel, 
kik különben sohasem foglalkoztak volna ezekkel a kérdé
sekkel.

A legszilárdabbak Bremond kötetei közül azok, ahol az 
elméletfelállítás nem nyugtalanítja, vagy ahol a tények meg
felelnek az elméletnek. így a francia irodalomtörténetnek min
dig remekművei maradnak a Humanisme dévot és a Port- 
Royal-ról szóló kötetek. Az előbbit részletesen elemeztük, a 
másodikkal a következő sorokban foglalkozunk.

Melyik katolikus irodalomtörténetírót ne izgatná Port- 
Royal és Pascal problémája? Föképen pedig izgató a kérdés 
akkor, ha tudjuk, hogy ez a Port-Royal-ról kialakult, a köz
véleménybe került kép nem katolikus megfogalmazás

Sainte-Beuve, akinek neve elválaszthatatlanul összefor
rott Port-Royal-lal, hatalmas munkájában adottságaiból kifo
lyóan nem foglalkozhatott Port-Royal lelkiéletével, imádságá
val. Ezt a képet akarja pótolni Bremond munkájának negyedik

6 4 9
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kötete, bár védekezik az ellen, mintha Port Royal külső, iro
dalmi, erkölcsi, politikai vagy teológiai arculatát újra át 
akarná vizsgálni. Bremond elolvasása után azonban érezzük, 
hogy Port-Royal képe beállítva a katolikus lelkiség történe
tébe, egészen más megvilágítást kap, amelyet azonban csak 
az egyházi, a lelki, a szerzetesi élet és a lelkiirodalom mély 
ismerője adhatott meg.

A XVII. századnak minden mély vallási vagy erkölcsi 
gondolata nem Port-Royal-ban található meg, mint Sainte- 
Beuve elolvasása után hihetné az ember. Sainte Beuve-nél 
Port-Royal remetéi, solitaire-jei úgy szerepelnek, mint az igaz 
kereszténységnek mintaszerű, majdnem kizárólagos képviselői, 
akiket a racionalisták a múltban is, a jelenben is nagyon 
kihasználtak, szigorú erkölcsi felfogásukat dicsérve, a jezsui
ták ellen, akikről bebizonyítottnak vették a laza erkölcstant.

Port-Royal cisztercita női kolostora csak egy igen kis . 
pont volt abban a nagy lelki megújulásban, mely Franciaor
szágot a XVII. században átjárta. A szigorú penitenciagya- 
korlatokra nézve számtalanan felülmúlták mind cisztercita 
apácáit, mind az ott élő magános urakat (Messieurs de Port- 
Royal), ami pedig a különleges spirituális felfogást illeti, 
nem is volt nekik kezdetben spirituális tanuk, csak a kárme- 
lita, vizitációs, oratorianus vagy jezsuita spiritualitásból éltek, 
legföljebb a szigorúbb, a ridegebb szempontokat domborítot
ták ki.

„Hogyan történhetett meg, hogy azok az emberek, akik 
csak saját lelkiüdvüket akarják művelni, végzetszerűen sod
ródtak az eretnekség felé?“ Az egész mozgalmat bele kell állí
tanunk egy koráramlatba, mely mindig megvolt, de közben- 
közben erősebben jelentkezik. Ez a koráramlat pedig a világi 
papság és a szerzetesek közötti ellentét. Ebben az ellentétben a 
szerzetesek képviselői a jezsuiták voltak, hiszen ők voltak 
azok, akik számítottak számuknál fogva, iskoláikkal, tudomá
nyos vagy spirituális téren vallott felfogásukkal, annyira, 
hogy ebben a secularis-ok és regularis-ok közötti ellentétben 
más szerzetesek tekintélyes része is, akik azonban mint „is
kola“ nem jelenthettek a jezsuitákéhoz mérhető szellemi és 
erkölcsi erőt, a jezsuitaellenes táborban helyezkednek el.

Belső perpatvar maradt volna az egész, ha szerencsét
lenségre a véletlen Port-Royal útjába nem állít olyan embere
ket, akiknek sikerült mindent elrontani. Ezek közöl az első 
Saint-Cyran, aki az öskereszténységet akarta megújítani és
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természetesen vele együtt megvalósítani szíve-lelke egyik leg
kedvesebb gondolatát, a jezsuiták háttérbe szorítását. A máso
dik volt, aki szerencsétlenül útba akadt, Janzenius a maga 
Augustinus-hval, melynek hivatása lett volna az Egyházat 
elzárni a renaissance-ból eredő modern szellem elöl, vagyis 
visszaszorítani a keresztény humanizmust és megszabadítani 
az Egyházat a szerzetesek gyámkodásától. Az Augustinus 
elítélése után minden rendbe jött volna, ha Port-Royal em
berei nem akadnak Arnauld-ra, a polgárháború teológusára, 
akinek számára a vallásból a leglényegesebb, hogy a vallásról 
vitatkozhassék. Neki aztán sikerült lassanként eretnekséggé 
átalakítani Port-Royalt.

Bremond nem igen kíméletes a janzenistákkal szemben, 
különösen nem azzal a janzenista nemzedékkel, moly már az 
eretnekség felé siklott el. A kérdésnek sok irányú megvilágí
tását mi nem adhatjuk, amint Bremond sem foglalkozott vele, 
csak végső következtetését adjuk, amely Bremond-nál egyedül 
számít, vagyis a janzenizmusnak a lelkiségre való hatását: 
„A janzenizmus közvetve, még pedig keletkezésétől kezdve 
olyan kárt okozott, amelytől még most is szenvedünk. Nem 
győzte le a keresztény humanizmust, nem sikerült neki puritán 
Franciaországot megteremteni, de sok időre kiszárította a 
misztika nedvét azzal, hogy kifejlesztette, szervezte, örökössé 
tette a gyűlölködő intellektualizmust, amelynek a mi nemzeti 
vérmérsékletünk olyan kevéssé áll ellen. . .  A mi nagy száza
dunk nem ok nélkül tanúsított olyan szenvedélyes csodálatot 
a nagy Arnauld iránt. Felismerte benne önmagát. Jó szőrszál
hasogató, dialektikus, nyelvész, matematikus, teológus, aki 
képes folytatni Descartes-ot, megleckéztetni Malebranche-ot, 
zavarbahozni a jezsuitákat, pozdorjává törni Jurieut. Arnauld 
egy élő szillogizmus; vagy még ennél is jobb: egy sisakos, 
tüskés szillogizmus, aki nem fél senkitől, aki kész arra, hogy 
minden eszközzel győzzön“, (t. IV. 305. 1.).

Éppen elég anyagot talált Bremond a janzenisták ellen, 
de a fő mindig az ö kedvelt tételének az érdeke marad: a jan
zenizmus kiszárította a misztika életerejét. Mi egyszerűbben 
azt mondjuk, hogy nagyon sokat ártott a katolikus lelki 
ségnek.

A kérdésre, hogyan lehetséges az, hogy a janzenizmus 
embertelen szigorú felfogását annyian elfogadták, Bremond 
azt felelte: „Hosszú tapasztalat tanított meg arra, hogy a lelki 
életben az üldözötteknek majdnem mindig igazuk van, és még
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mikor tévednek is, sokkal jobban méltók érdeklődésünkre, 
mint azok, aki őket üldözik“.31

Pascallal Bremond sokat foglalkozott. (Inquiétude, t. II, 
En prière avec Pascal). A Port-Royalról szóló kötetben La 
prière de Pascal címen foglalkozik vele. (313—417. 1.). Végső 
megállapítása: „Az igazi Pascal egészen a mienk. . .  Ha azt 
hitte is először, hogy Janzenius Krisztusát keresi, bizonyosan 
az Evangélium, az Egyház Krisztusát találta meg, azt, aki 
nekünk a Miatyánkot tanította, azt, aki meghalt minden em
berért. Ennek a megváltónak, ennek az Istenembernek a való
ságáról, szeretetéröl évszázadok óta senki se győzött meg job
ban bennünket, mint Pascal. . .  Sokat kell annak imádkoznia, 
aki másokat akar tanítani az imádságra. Nem, még ez sem 
elégséges! Bizonyos, kimondhatatlan módon kell imádkoznia, 
hogy ez az imádság megindítsa a legkevésbbé összeszedetteket, 
hogy az nekik mintegy a jelenlévő Krisztus érzését adja. Ilyen 
Pascal imádsága. Ismerünk fenségesebbet, de nem ismerünk 
magával Tagadóbbat, nem ismerünk az evangéliumi imádsá
gokhoz hasonlóbbat. . .  Pascal látja Krisztust, beszél vele, 
hallja öt, mint látták, hallották, beszéltek vele Péter, Magdolna 
és az emmauszi tanítványok“. (416—417. 1.).

Pascal imádságának legszebbb kommentárát eddig Bre
mond adta. El is merte mondani: Ha olyan szerencsétlen len
nék, hogy nem hinnék, Pascal több, vagy a legtöbb érve hitet
lenül hagyna. Némelyeknek nincs semmi erejük, mert nagyon 
is kétesértékü teológián nyugosznak, mások nagyon is szöve
vényesek vagy nagyon is egyszerűek — pl. a fogadás, (le 

■pari), melyre nézve a filozófusok máig se tudnak megegyezni. 
Szilárd érveket mindenütt lehet találni, és nem látom, hogy 
bizonyító erejükhöz Pascal valamit is hozzáadott volna. De a 
valóságban Pascal megtérítettjei sokkal kevésbbé engednek 
érveiknek, mint élő hite vagyis imádsága magával ragadó 
erejének“.32

*  *  *

A prière pure formulázása természetszerűleg hozta ma
gával a poésie pure, a tiszta költészet fogalmát, mellyel Bre
mond nem kevesebb port vert fel, mint a prière pure-rel. 1925- 
ben olvasta fel az akadémiák közös ülésén a poésie pure-röl

31 Bellesort, Discours de réception.
32 L. En prière avec Pascal, 222. 1.
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szóló tanulmányát. Az elhajított kö eredménye lett a La Poésie 
pure, Prière et poésie és a Racine et Valéry z. kötetek.

Régi, sokaktól megpendített téma a költészet mibenlété
nek kérdése. Bremond csak népszerűséget szerzett neki azzal, 
hogy a közvéleménybe beledobta a kérdést és hatásosan kép
viselte. Magánál Bremond-nál is régóta érlelődött a kérdés. 
(L. Ames religieuses, Keble). Megfogalmazása természetszerű 
következménye annak a bölcseleti felfogásnak, amelyből a 
prière pure eredt. A lélek mélyén, a fogalmi ismereteken túl van 
a valódi ismeret, amely azonban mint ilyen meg nem fogal
mazott, meg nem fogalmazható. A misztikusok és a költők 
között Bremond szerint jellegzetes hasonlóságok vannak. 
„A költői élmény a misztikus rendbe tartozó élmény, vágj7 
hogy pontosabban mondjuk, hasonló hozzája“ (Prière et 
poésie, 83.) „Nem mintha mindenben azonosítanám, mondja 
másutt óvatosan, a költői vagy romantikus élménjd, - - ami 
egyre megy, — a misztikus élménnyel. Nekem elégséges, hogy 
a költői ihletés helyet foglal azok között a profán, természetes 
lelkiállapotok között, ahol egy nagy teológus szerint (L. de 
Grandmaison, Religion'personnelle), az ember kibetűzheti, fel
ismerheti a misztikus lekiállapotok vonalait, vázlatait“. (Pour 
le Romantisme, X.). „így minden természetes miszticizmus 
(misztikushoz hasonló lelkiállapot) nagyjából képe a termé
szetfölötti lelkiállapotoknak; a mi lelki valónk hirtelen átala
kulásai, a láthatatlan befolyások, amelyek egy pillanat alatt 
akkora erővel hatnak ránk; röviden mindezek a kimondhatat
lan élmények homályosan megmutatják nekünk, elénk állítják 
azt a Láthatatlant, azt a Kimondhatatlant, azt a Létezőt, amelj7 
tudtunkon kívül, gyakran akaratunk ellenére bennünket meg
fog, átjár jelenlétével“. (Prière et poésie, 110—111).

Itt, a lélek mélyében keletkezik a költemény, a lélek azon 
részben, melyet a claudeli parabola ош ю -nak nevez (=  misz
tikus, költői megismerő tehetség). Mikor anima a költői élmény, 
ihletés hatása alá kerül, egy ideig mintegy titokban élvezi 
élményét, azután sürgeti a lélek másik részét, az animust (az 
értelmi ismeret, a felületen mozgó én) a munkára, hogy ke
resse az élmény kifejezésére a szavakat, a mondatokat. Ha 
azután animus fogékony tud lenni anima ihletésével szemben, 
akkor minden általa alkalmazott szó tudtán kívül a rendes 
jelentéshez, új, eddig nem használt jelentést kap, egy felsőbb- 
rendű, majdnem természetfölötti jelentést. így az ö közvetíté
sével a költő amma-jából, ihletéből melegségéből egy kevés az 
olvasóra is átszáll.
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Bremond a nyelvészekre, a fonetikusokra és az esztétiku
sokra bízza, hogy ezekből a megállapításokból szabályokat 
vonjanak le. Neki elég volt, hogy a poésie-raison trónusát 
megingathatta és bebizonyíthatta a költészet irracionális vagy 
pontosabban supraracionális eredetét és jellegét. Az így meg
fogalmazott tiszta költészet azonban, hogy megvalósulhasson, 
mégsem lehet el a „tisztátalan elemek“ nélkül, mint a szavak, 
mondatok, gondolatok, érzelmek. Bremond miután kizárta 
őket a költészet lényegéből, visszahelyezi őket a költemény 
anyagába. Tehát a két elemnek barátságos közreműködést 
ajánl. „Az olyan anima, mely animus-t kidobná az ablakon — 
megvalósíthatatlan hősködés — azonnal nevet cserélne és egy 
kissé az állati ösztön alá süllyedne; Animus-nak pedig, ha 
valami csoda folytán sikerülne megszabadulnia Anima-tói, 
olyan szánalmas figurája lenne, mint az üvegharang alatti 
légüres térben lévő madárnak vagy a szárazra vetett halnak“. 
(Prière et poésie, 155. 1.)

Bremond akadémiai felolvasásának utolsó mondatával 
az Ovidius-féle est deus in nobis agitante coalescimus in illő 
költői felfogást hangsúlyozza. „Yalmennyi művészet, mind
egyik a maga sajátos eszközeivel (szavak, zenei hangok, szí
nek, vonalak) arra törekszik, hogy az imádsággal találjon kap
csolatot.“ (Poésie pure, 27.)

íme főbb vonásaiban Bremond pályája. Érdeklődési köre 
óriási területekre terjedt ki. A legelfelejtettebb írók müveiből 
bányászott irodalmi gyöngyöket. Ha pedig ismert területek 
felé fordult figyelme (Pascal, Racine, a romantikusok), akkor 
megújította tárgyát vagy a közfelfogással ellentétes felfogást 
vitt győzelemre. Vallásbölcseleti felfogásának minden áron 
való keresztülvitele tévedésekre, elfogultságokra vezeti nem 
egyszer. Azoknak is, akik a pontosságot, a tárgyilagosságot 
mindenek fölé helyezik, mások nagyobb szolgálatot tehetnek.38 
Az egész XVII. századról átfogóbb, objektívebb képet ad Calvet 
kötete (La Littérature religieuse de St. François de Sales à 
Fénelon), mint akár Bremond 11 kötete és vitairatai, de Bre- 
mond-nak mindig megmarad az úttörés érdeme s az a tény, 
hogy lelkesedését át tudja önteni másokba. Sikere, hatása 
óriási volt. Ezeket mérhetetlen tudásának, egyéniségének, stí
lusának köszöni. Egész életműve át van itatva a klasszikus

ss így pl. Marie de 1‘Incarnation művének tanulmányozásánál dóm 
Albert Jamet hatalmas kiadása, vagy Lallemant-ra vonatkozóan A. Potier 
munkája ( L e  P . L . L a lle m a n t e t les g ra n d s  s p ir i tu e ls  de so n  te m p s , 3. к.).



kultúrától és meg van áldva az előadás csodálatos elevenségé
gével. Előadásának, ennek a valósággal beszélt nyelvnek a 
fösajátsága a báj, amely mindenkit megigéz. A szigorú kritika 
tehet közben-közben kifogásokat ellene, de a múlt katolikus 
lelkiségének megismerésében, hatalmas, rokonszenvet keltő 
ösztönző volt mind a kutatóknál, mind az olvasóközönségnél, 
még annál az olvasóközönségnél is, amelynél a katolicizmus
sal szemben csak kíváncsiság van meg.

Legszebben, legtalálóbban azonban az az ajánlás fejezi 
ki Bremond jelentőségét, melyet Barrés írt az Une Enquête 
aux Pays de Levant Bremond-nak ajánlott példányába: „Az ön 
könyvei nemcsak a nagyságát mondják el a miszticizmusnak, 
hanem lehetséges veszedelmeit is. önt olvasva jobban megér
tem, hogy Kelet, amely egészen telve volt ezekkel a nagyterű  
erőkkel, hogyan hagyja maga számára elveszni, széthullani 
azt, amit Nyugat és az Egyház irányítanak, megtisztítanak, 
felhasználnak, fenségessé tesznek“.

Bremond munkáinak jegyzéke megtalálható Thieme B ib lio g ra p h ie  
fra n ç a is e  c. munkájában. Életrajzát megírta Maurice-Martin du Gard 
(1927). Alapos tanulmány kettő van róla, egyik a D ic tio n n a ire  dCH is to ir e  
et de G é o g ra p h ie  e c c lé s ia s tiq u e s-b a n , másik a D ic tio n n a ire  de la S p ir i tu a li té -  
ban. Halála alkalmával több cikk jelent meg róla a V ie C a th o liq u e -ban 
(1933—8—26) és a N o u v e lle s  L it té r a ir e s -b e n  1933—8—26). Charles du Bos. 
L ’h is to r ie n  de  l ’h o m m e ca p a b le  de D ie u , R e v u e  H eb d o m a d a ire  (1933—8—11) 
André Bremond: H . B re m o n d , É tu d e s  (1933—10—5). G. Goyau, préface az 
A u to u r  de  l ’h u m a n ism e  c. kötethez. 1939-i értesülés szerint Dacosville ora 
toriánus dolgozik kimerítő Bremond-életrajzon. Akadémiai emlékbeszédet 
André Bellesort mondott róla (1936—3—26).



Török Jenő :

Palásthy Pál.

A jozefinizmus és liberalizmus örökségét felszámoló 
katolikus megújulás müvének oroszlánrésze Prohászka nevé
hez fűződik. Ha egyedülálló egyéniségének nem is, de apostoli, 
senki mástól még csak meg sem közelített arányú tevékeny
ségének voltak előzményei. Voltak apostoli férfiak, akik a pap
nevelés, a lelkipásztorkodás, az aszketikus irodalom, a katoli
kus sajtó, a liberalizmus elleni világnézeti harc terén — ha 
nem is egyszerre, de külön-külön — úttörő munkát végeztek 
abban a fásult, jozefinista-liberális világban. Átütő erővel 
ugyan nem léptek fel és a katolikus megújulás folyamatát meg 
nem indíthatták, mégis elvitathatatlan érdemeket szereztek 
úttörő munkájukkal. Kezdeményezésükkel legalább is fogé
konnyá tették a lelkeket a nemsokára megjelenő nagy restau
rátor követésére.

A Prohászkát megelőző papi nemzedékből Palásthy 
Pál1 az a legnagyobbszabású egyéniség, aki a papi eszmény 
és a diadalmas világnézet hódító erejű képviselése, a papneve
lés terén kifejtett munkássága és páratlan arányú sajtóapostoli 
tevékenysége, a liberalizmus ellen vívott hatalmas küzdelmei 
révén rászolgált e névre: Prohászka előfutára.

„Ez az ember tollával fanatizálni képes az egész orszá-

1 Született: 1825 március 25-én, Magyar-Izsépen (Zemplén-megye). 
Mint kassa-egyházmegyei teológus a Pázmány-egyetem hittudományi 
karának hallgatója. Áldozópappá szentelik 1848 június 10-én. A bécsi 
Augustineumban szerzi meg doktorátusát. Rövid sátoraljaújhelyi káp
lánkodás után a kassai szemináriumban teológiai tanár és spirituális. 
1855 - február 22-én a Pázmány-egyetem hittudományi karán az erkölcs- 
tani tanszékre nevezik ki tanárnak. 1864—1867-ig a Religio, szerkesztője. 
1871-ben esztergomi kanonok, egyetemi katedrájától megválik. 1878-ban 
apát, 1881-ben főesperes, 1886-ban segédpüspök. Meghalt 1889 szeptember 
24-én. —Az irodalmat lásd Szinnyei: Magyar írók X. 146; ezenkívül: 
Magyar Sión 1899, 790. skk. l.;Religio 1911,311. sk. 1.; Hermann E.—Artner 
E. : A hittudományi kar története 1635—1935. Budapest, 1938. 414 sk. 1. Sok 
irodalmi utalást és igen értékes lelőhelyeket találtam P. publicisztikai 
tevékenységére a hittudományi kar legújabbkori történetének Artner 
Edgár által írt, és a hely kimértsége miatt fenti műben csak részben 
kiadott kéziratában (Hittud. Kar, Ltár).



got“ — mondotta róla nagy ellenfele, Eötvös József báró. 
A magyar katolicizmus pedig szinte megfeledkezett róla. Ezt a * 
hiányt próbálják némileg pótolni e sorok, amelyek csak 
főbb vonásaiban akarják bemutatni spirüuálisi és sajtóapostoli 
működését.2

I. Papi tevékenységének átmeneti jellegű első állomása — 
a sátoraljaújhelyi káplánkodás — után megkezdi a kassai sze
mináriumban papnevelői munkásságát mint teológiai tanár és 
spirituális. Teljesen tudatában van munkája jelentőségének. 
Az Evangélium terjesztésének első feltételét a buzgó, hivatását 
őszintén átélő papban látja. Ilyenekké akarja nevelni a reá- 
bízottakat. „Az Isten és emberek közti közvetítés magasztos 
hivatása“ egész embert kíván — írja — s nem tűr megalkuvást.
A félemberek, a kétfelé sántikálók elhullanak .. ,“3

Első cikkében az Egyház és a klérus feladatáról elmél
kedik s ebben már azt a szerepet szánja a papságnak, amelyet 
teljes szívvel-lélekkel vállalt maga is: A társadalom kísérletei, 
hogy az Egyházon kívül keressük üdvösségünket, kudarcot 
vallottak. A papság hivatása a társadalmat visszavezetni 
Krisztushoz: „Az isteni tanok rendülni nem tudó alapján állva, 
komoly méltósággal mutatandja az üdvöt a menedéket kereső 
emberiségnek, egyik kezében a keresztet, másikban az evan
géliumot tartva.“4 E hivatást vállalta, betöltötte s erre is nevelte 
kispapjait.

Papnevelői elveiről maga tájékoztat bennünket. A szemi
náriumot „ha nem is szentek, de mindig az életszentség isko
lájának“ tartja, ahonnan „ha nem is szenteket, de a keresztény 
hitben megszilárdult, a keresztény tökély után vágyakozó ifja
kat“ akar a megyéspüspök kezei közé vezetni.5

Szánakozással festi — az akkortájt éppenséggel nem ritka — szalon
abbé típusát, akit a világi társaság szeret, de csak akkor óhajtja körébe, 
„ha ■ jellegét talárjával a fogason hagyja“.6 Paptársainak lelkére köti, 
hogy a társasági életet szükséges rossznak tekintsék és a legkevesebbre 
korlátozzák — a szemináriumi évek alatt pedig teljesen kikapcsolja a

657

2 Az idézetet Id. Magyar Sión, 1899. 792. 1. E megfeledkezésre jellemző, 
hogy még a kitűnően szerkesztett Katolikus Lexikon sem említi. Palástliyra 
először Concha Győző hívta fel a figyelmet, de igen kedvezőtlen beállítás 
ban (Eötvös és Montalembert barátsága. Bpest, 1918.) ; ezzel szemben ld. 
Török Jenő: A katolikus autonómia-mozgalom 1848—1871. Adalékok a 
magyar liberális-katolicizmus történetéhez. Budapest. 1941. 70. skk, 89. skk. 1.

6 Religio, 1853. I. 249. 1.
4U. o. 1850. I. 57. sk. 1.
5 Religio, 1861. II. 306. 1.
*U. o. 299. 1.
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növendékek életéből hogy azt később „életigénynek, napi szükségnek 
* ne tartsák“.7

Azok közül az eszközök közül, amelyek a papi élet 
megszentelését vannak hivatva szolgálni, ismételten a brevi
áriumot ajánlja növendékeinek, de lelkigyakorlatai és cikkei 
során paptársainak is a figyelmébe. Mikor a püspöki kar pász
torlevélben köti a papság lelkére e kötelezettség buzgó teljesí
tését, Palásthy cikksorozatot8 ír erről és lelkes előadásban 
fejtegeti a papi zsolozsma végzésének jelentőségét, mélyebb 
indokait, feltárja szépségeit és cáfolja a terheken könnyíteni 
akarók kifogásait. A papnak, akinek „tüz-lelkesüléssel“ kell 
közreműködnie Isten terveinek valósításán, szüksége van isteni 
kegyelemre. De ehhez fogékonyság kell a szívében, amely csak 
az imádsággal szerezhető meg. A pap ereje az öt Istenhez 
emelő imádságos életében rejlik. „A pap imádkozó szellem, 
a papnak nyilvános és magánélete imádság.9

Palásthy ismételten hangsúlyozza, hogy nem a világtól 
elvonult, hanem a világban mozgó, ebben küldetést teljesítő, 
szentéletü lelkipásztorokat akar nevelni, hiszen világi papok 
lesznek és nem szerzetesek.

A világi pap nem maradhat el az életszentségre való törekvésben 
л szerzetes mögött. Mivel „az a küldetése, hogy a világra is hasson, ezt 
megszentelje, valljon teheti-e ezt, ha magától Istentől nincsen megihletve, 
ha maga nincs átbuzdulva?“ Palásthy Aranyszájú szent Jánossal vallja, 
iiogy a világi papnak a tökéletességnek még magasabb fokán kell állnia, 
mint a szerzetesnek, mert a világban több kísértésnek var* kitéve s nem
csak magát kell a bűntől távoltartania, hanem a reábízottakat is.10

Az egyetemi katedrán sem szűnik meg Palásthy spiri
tuálist tevékenysége. Csakhogy ezt kiszélesíti: mindig töb
ben és többen kerülnek lelki irányítása alá. Szívesen vezet 
papi lelkigyakorlatokat különböző egyházmegyékben. így  
Vácott és Nyitrán ismételten tartott lelkigyakorlatokat.11 Az 
egyik alkalommal a szentéletü, kitűnő Nogáll Jánossal együtt 
vezette a lelkigyakorlatot, amelynek egyik résztvevője azt 
írja, hogy annak „fénypontjaiul a közérzület szerint a Palásthy 
által tartott, remekül kidolgozott és kedvesen előadott conside-

7 U. o. 306. 1.
B Religio, 1853. I. 249., 259., 265., 273., 381. skk. 1.
•U. o. 249. 1.
10 U. o. 273. 1. Ez természetesen csak a szemlélődő szerzetesekre 

vonatkozik
11U. o. 1854. II. 236. 1., 1857. II. 161. 1., 1859. II. 57. 1., 1861 

II. 158. 1.
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ratiók említtetnek“, s kiemeli, hogy az előadó „gyönyörűen 
lerajzolá a jó s rossz lelkipásztor képét“.12 Palásthy korán 
megmutatkozó erőssége volt a szolid tudományosság és az 
életszerű gyakorlatiasság szerencsés összeegyeztetése.

Egyetemi tanársága rendszeres, odaadó tudományos mun
kásságának gyümölcseként tanársága hatodik évében két
kötetes morális-tankönyvvel ajándékozza meg hallgatóit. 
E külföldön kiadott latinnyelvű munka becsületére vált a 
magyar tudományosságnak.13 Ebben az összefüggésben min
ket csak az érdekel, hogy ez a munka is szervesen beleillik 
Palásthy papnevelői tevékenységébe. E műben ugyanis a 
szerző egyúttal rendszeres aszketikát is ad hallgatói kezébe. 
Az egykori spirituális most tudós rendszerességgel fejti ki 
a tökéletességre törekvő élet eszközeit és útjait. Papneve
léssel foglalkozó pap társai mindjárt felfigyelnek és méltat
ják a könyv jelentőségét a papnevelés szempontjából.14

Apostoli buzgalma nem áll meg sajátos munkaterüle
tének határán. Hitéletünk szomorúan alacsony színvonala 
arra készteti, hogy a papnevelésen túl, közvetlenül is segít
sen a hívek lelki szükségein. Jól tudja, milyen fontos szere
pet tölt be a jó imádságoskönyv. Viszont azt kell látnia, 
hogy hazánkban is, mint Ausztriában, még az 50-es években 
is milyen nagy elterjedtségnek örvendtek a jozefinista kor 
részint hidegen racionalista, részint erőltetetten érzelgős, 
vizenyős imakönyvei.

Palásthy e racionalista ízű imakönyvek imáiról írja: „Ha az ima az 
ész szavával szól, felfuvalkodott és tudákos, nem deríttetik fel a hit vilá
gétól, Istentől nem vezéreltetik, szava nem hangzik mint könyörgés. Isten 
eleibe nem lép mint gyermek, mint hűtelen szolga, hanem mint társ és 
egyenjogúsított, kinek azt, amit keres, el kell nyernie; imádkozik, mintha 
kötelezvényt nyújtana át, melyet az Istennek ki kell váltania; s ha 
mindjárt mint gyermek szól is az Istenhez, ezt úgy teszi, mintha teljes
korú lévén, örökségét követelné. A legszelídebb mód, midőn kérőleg járul 
a Magasságbelihez. De e kérése nem imádság. Nem vegyülnek esdő sza
vai közé a bűnbánó fájdalom sóhajai. . . “ E megállapítást igazolja is egy

12 U. o. 236. 1.
18 Theologia Morum Catholica. I—II. Katisbonae, 1861. A probabilioris 

must követi. V. ö. Breznay, Adalbertus: Clavis Theologiae Morális. Buda- 
pestini, 1914. 204. skk. 1. — Dedek-Crescens Lajos szerint abban az időben, 
amikor a „németek bizonyos gyönyörűséget leltek abban, hogy a magyar 
teológusok szakmunkáit túlélés boncoló-kés alá vegyék“, P. műve „nebánts- 
virág volt az ő szemükben is és megalapítá a magyar hittudósok repu
tációját a külföldön“. Századok, 1891. 406. 1.

14 Ld. Kubinszky Mihály cikkét P. morálisáról „papnevelési szem
pontból“. Bel., 1861. II. 388. 1.
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nálunk is elterjedt németnyelvű ismakönyvből lefordított néhány sze
melvény:

„Hozzád kiáltok tehát atya! és ki hozzád kiált, azt te magadtól visz- 
sza nem vetheted. Emlékezz Ígéretedre. Én gyarló ember vagyok, s ha 
magzatom hozzám jönne, könyöriilést kérendő, én nem utasítanám el; és 
te, kinek szeretete messze túlszárnyalja minden teremtmények szerete- 
tét, te utasítanál el engem? A ki felőled így gondolkodnék, az nem 
ismerne tégedet... és í. t.“ „Te nem vagy szeszélyes ember; ki harag
szik és dörömböl, veszekszik és gyaláz, vagy csak nyöszörgés által nehe
zen indúl meg; te mindig hasonló vagy magadhoz; te mindig a szeretet 
vagy.“ „Bánatom nem gyermekies nyöszörgés vagy nyugtalan bánkódás; 
hanem abban áll, hogy akaratomat megjavítom .. .“1!

E hiányon akar segíteni, amikor mint a Szent István 
Társulat választmányi tagja önként vállalkozik, hogy a Tár
sulat által az ország minden részéből összegyűjtött imakony- 
veket felülvizsgálja.1® Palásthynak nem volt ráérő ideje, 
hogy maga segítsen e hiányon — ekkortájt dolgozott egye
temi kézikönyvén —, de a Religióban egy imakönyvismer
tetés kapcsán előadta bölcs tanácsait, útbaigazításait ezzel 
kapcsolatban.15 * 17

Az első feladatot abban jelölte meg, hogy bele kell nyúlni az Egy
ház imáinak kimeríthetetlen kincsestárába, s ebből meríteni igaz, őszinte, 
tárgyilagos s e mellett bensőséges és költői imaszövegeket. A másik 
feladat: megszólaltatni az Egyház nagy imádkozóit: Szent Ágostont,
Ambrust, Bonaventurát, Bernátot, Brigittát stb. Sajnos, mint sok más 
írása, ez sem talált kellő meghallgatásra. Több mint félszázad telt el, 
amíg egy ilyen elvek alapján — természetesen tőle teljesen függetlenül 
— megírt, úttörő jelentőségű magyar imakönyv megjelent.18

II. A második, jelentősebb szaka Palásthy működésének 
az, amely 1861-ben kezdődik, s amelyre csak ezt a modern 
fogalmat írhatjuk címszónak: a sajtóapostol. A Religiónak, a 
magyar papság folyóiratának lesz fömunkatársa — ha nem 
is ilyen néven, de tényleg —, hogy azután 3 év múlva mint 
szerkesztő vegye át e lap vezetését és egész új teniletre 
való irányítását. Mint munkatárs „Havi szemle“ címmel írta 
rendszeresen vezércikkeit. E szemlékben semmi sem kerülte 
ki figyelmét, ami külföldön, vagy itthon az Egyház sorsát, 
vagy a hit kérdéseit érintette. Hitvallás és harcos kritika 
jellemzik Palásthy vezércikkeit az elsőtől az utolsóig. Kard

15 Rel., 1854. I. 249. 1.
18 U. o.: 1855. II. 581. 1.
” U. o.: 1858. II. 246. sk. 1.
18Sík Sándor—Schütz Antal: Imádságos könyv, egyszersmind kalau

zul a lelki életre. Első kiadása 1913-ban jelent meg, Budapesten.
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és kereszt ékesíti családjának nemesi címerét, s ennek jegyé
ben kezdi és végzi közírói működését.

Rendszeres külföldi utazásaiban szélesíti ki látókörét 
s itt elsősorban a katolicizmus helyzetére, a politikai viszo
nyokra, az egyház és állam kapcsolataira irányítja figyel
mét. Ezekről cikksorozatokban számol be olvasóinak.19

„Ki nem időtöltést, nem szórakozást keres külföldi útjában, hanem 
a művészet remekeinek csendes megtekintése után, a helyzeteket, a viszo
nyokat, s a nagy forradalmi conspirationak az összes kereszténység ellen 
kezdett s nem ügyetlenül, nem gyáván vitt csatáját tanulmányozza: nem 
ír, nem szól a futó benyomásokról.“20

Felháborodik, ha jogtalanságot és egyházüldözést ta
pasztal, dícsér és elismer, ha érdekes és követendő példát lát 
s rengeteg tanulságos adatot jegyez fel. Színes, tanulságos 
olvasmányok a beszámolói.

Hatalmassá dagad újságírói tevékenysége, amikor a 
lapot 1864 elején átveszi Pollák Jánostól, aki szintén a hittudo
mányi kar tanára volt. Most még többet ír, sokszor egy
maga a lap nagy részét. Mikor a laptól megválik, jogos 
büszkeséggel tekint vissza hétéves újságírói működésére: 
150 „Havi szemlére“, 49 értekezésére, 212 „Pesti levélre“, a 
„Vegyesek“ című hírrovatára, összesen 3000 hasábot túl
haladó írására.21 Mindez 7 év alatt: a katolikus publicisztika 
történetében nálunk addig, s valószínűleg azóta is példátlan 
teljesítmény, ö  maga élete eposzának nevezte később szer
kesztői munkásságát.

Szerkesztői működéséről egy későbbi utóda így ir: „Palásthy Pál 
idejében érte el a „Religio“ az izgalmas életnek tetőpontját. Oly szen
zációval, mint Palásthy, katolikus lapban nálunk még nem dolgozott 
senki. Sok, sok fényes tulajdonsága képesítette őt erre; a körülmények 
pedig valósággal kényszerítették őt a katolikus ébresztés villámlás és 
mennydörgésszerű kezelésére. Ügy állott ő kortársai közepette, mint 
valami szent atya és próféta, akinek az ég sok mondanivalót adott a lei
kébe úgy a maga, mint az utókor számára. Ez a tüneményszerű ember 
egészen teológus és csak teológus volt. Éles Ítélő tehetsége mélyen beha
tolt a múltak értelmébe és a jövendők előre látásába. Irálya tenger volt, 
melynek minden cseppje klasszikus: vagy patrisztikai idézet, vagy ere
deti aranymondás. A változhatatlan isteni elvek magaslatáról, midőn, 
mint a „Religio“ várfokára állított őrszem, Magyarországot a dekatoli- 
záció útján az elkereszténytelenedés örvénye felé látta végzetes követke

19 Nyugoti tájképek az Egyház láthatárán. Religio, 1860. II. 179-től 
kezdődő folytatásokban; Olaszországi levelek. Religio, 1863. II. 260-tól stb.

20 Rel.: 1863. II. 268. 1.
21U. o.: 1867. II 412. 1.
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zetességgel sodortatni, gondviseléses emberek szokása szerint nagy elha
tározásra tökélte el magát.“*2

A nagy elhatározás, amelyre Palásthy eltökélte magát, 
az volt, hogy lapját arra a térre Irányítja, amelyen az egy
házat a legnagyobb veszély fenyegette: az egyházpolitikai 
térre. Politikai és társadalmi kérdéseket világított meg 
katolikus elvi szempontból.

„Az új tér elég veszélyt rejtett, elég nehézségeket szült szokatlan- 
ságában is. Az ősi tant új helyzetekben föntartani, világító fényével ez 
új helyzeteket felderíteni, a vezérfonált kézben tartva, a társadalmi és 
az államtudományok rendezetlen, mert csak a napi események által nyi
tott tömkeleg útjait megjárni, mindenütt az ősi tan tételeire rámutatni. . .  
ezt nevezzük mi új térnek, amelyen kitűzött szándékkal forgolódtunk.“28

Azért lépett ez új térre, mert meggyőződése szerint 
akkor „hazánkban az elmék a politikai tárgyakkal majdnem 
egészen elfoglalva lévén, a katolikus elveket fejtegetni még 
nagyobb szükség volt, mint másutt.“22 23 24

Vezércikkeiben, leveleiben nem csak krónikása, hanem 
kérlelhetetlen kritikusa is a történéseknek. A világegyhiz 
eseményei közül leginkább a római kérdés, az egyházi ál
lamnak akkor fokozatosan történő elfoglalása érdekli a leg
jobban, legfőbb gondja a Szentatya sorsa. Felháborodik, 
hogy épp hazánkban ünnepük a liberálisok a történeti jog 
arculcsapását és helyeslik a nemzetiségi elvet hangoztató 
ólasz egységmozgalmat. Ezt nemzetellenes viseletnek 
bélyegzi, mert „a nyelvi rokonság tömörülése Magyarország 
szétdarabolása“, mondja az éleslátású megfigyelő.25

A forradalmi erőszak, az államot laicizálni akaró egy
házellenes törekvések Palásthy szemében egyetlen hydra 
megnyilvánulásai: ez pedig nem más, mint az egyház akkori 
legnagyobb ellensége, a liberalizmus. Az igazság s az egy
ház ellensége elhagyta az egyházi tért s az állami és társa
dalmi térre vonult, hogy ott mérje a döntő csapást az egy
házra. A liberalizmus a XIX. század legfőbb haeresise és 
schismája — ez Palásthy állandóan visszatérő gondolata. 
A katolikus író legfőbb feladatának tartja ezzel venni fel 
a harcot.

„A kát. írónak. . .  e térre kellett lépni, melyen az örök igazság ellen 
sége dúlt. . .  Leszakgatta egykoron a kát. író a haeresisről a casulát,

22 Breznay Béla, Religio. 1911. 311. 1.
23 Religio, 1867. II. 413. 1.
24 U. о.
25 U. о.: 420. 1.
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kiragadta kezéből a profanáit kelyhet, kiűzte a templomból: ma le kell tépnie 
róla az államári (!) egyenruhát, kiragadni a kezéből a kormánybotot, 
kiűzni őt a törvényhozási termekből.“28

Kérlelhetetlenebb, következetesebb és rendszeresebb 
harcot hazánkban addig egy író sem fejtett ki a liberalizmus 
ellen Palásthynál. Hosszú cikksorozatban taglalja a „89-i 
elvek“-et, majd a Syllabus ismertetése kapcsán támadja a 
liberalizmust.27

Szerinte a katolicizmus és a liberalizmus között “áthághatatlan 
örvény“ van. Az eretnekségek az egyházi tant támadták, a schismák 
az egyház testét szakgatták — a liberalizmus-nem törődik sem az egyik
kel, sem a másikkal, hanem az egész egyházat akarja minden tanával, 
dogmájával együtt kiszorítani az államból, a társadalomból.

A liberalizmus a hazugság rendszere. A 89-i elveket hangoztatja 
— de ugyanekkor halált mond a dogmákra, a non possumusra. Türel
met hirdet — s maga a legtürelmetlenebb. „Szabadság az istentelenség- 
nek, üldözés az istenességnek, — járjon az istentelen felemelt fővel az 
utcán, de a jámbor bújjon el a templom négy fala'közé: ez a liberális 
szabadság“. A liberális védi az alkotmányt és kormányt az egyház ellen, de 
ugyanakkor támadja, ha a sajátmaga érdeke követeli (mint pl. a zsidók 
tették a recepció érdekében). A liberalizmus forradalmi elv, amely anar
chiára vezet — a társadalmi, állami és családi béke okmánya a Syllabus, 
a pápa tanítása, ezt elfogadhatják a népek valláskülönbség nélkül, ha 
békét és szilárdságot akarnak.28

„Szakít Jézussal, mint igazsággal: ecce haeresis! Szakit 
Jézussal, mint szenttel: ecce corruptio! Szakít Jézussal, mint 
tekintéllyel: ecce anarchia! Kezdetben, gyökérben elrejtve 
ugyan mind, — de megvan benne mégis mind.“29 Ennél tömö
rebb és találóbb katolikus kritikáját nem lehetne adni a libe
ralizmusnak!

Palásthy lapját hangsúlyozottan elvi eligazítást nyújtó 
lapnak szánja, s azért foglalkozik oly sokat az egyház és 
állam viszonyának kérdésével, mert úgy látja, hogy „korunk 
legfőbb elvi kérdése az egyház és állam közti viszony, a 
kettő közötti kölcsönös kötelességek és jogok újbóli meg
határozása.“ A téves tétel itt a „Szabad egyház a szabad 
államban“-elv, mert a kettő elszakadása éppoly halált hoz 
az államra, mint a lélek és test egységének megszakadása az 
emberre. A katolikus írónak tehát minden erővel e kettő egy

28 U. o. 414. 1.
27 Religio, 1864. I. és II. évf. „Pesti levelek“ cim alatt és 1866. I—II.
26 Religio, 1867. II. 418—422. 1.
28 U. o.: 420. 1.
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ségét kell munkálnia, a legvékonyabb szálakat is megkeresni, 
amelyek az egyházat az állammal összekötik.30

A legnagyobb hevességgel, lángoló haraggal a liberális
katolikusokat támadja. A külső, nyilt ellenfélnél veszélyesebb
nek tartja a saját sorok közé befurakodottat, aki a barát ruhá
jában jár. Azért mondja Febrionust Palásthy mélyrelátóan 
sokkal ártalmasabbnak az illuminátusoknál, mert az ily ele
meknek ö nyitott kaput az egyházba.

A liberális-katolikus ön- és világcsaló, mert aki igazán liberális, 
nem lehet katolikus és megfordítva. Ott akar középúton járni, ahol nincs 
középút, hanem áthidalhatatlan ellentét. A liberalizmusnak is van syl- 
labusa, az egyháznak is: az első „az emberi jogok kötelességek nélkül 
a francia forradalomból, az úgynevezett 89-iki elvek“, a másik a IX. Piusé. 
„Ha liberális ruhát öltesz, a két syllabusból egyiknek tartalmát, másik
nak ruháját viseled, kétkulacsos vagy, két színt játszol, két konyhára 
jársz, mind a kettőnek árulója vagy“. A liberális-katolikus papi Írónak 
kérlelhetetlenül ezt vágja a szemébe: „Te üzér vagy, nem író, nem az 
Egyház szolgája, a 4e léted, a te szólhatásod legnagyobb csapás, legna
gyobb botrány a katolikusok között!“80 81 *

Bár elvi síkon mozgott, lapját mégsem merő elméleti el
képzelések, hanem az élet szükségei irányították. Maga vallja, 
hogy az ellenfél jelölte ki számára a működési teret:32 védeke
zett és ellentámadásba ment át ott és azok ellen, ahol és akik 
ellen ennek szüksége felmerült.

Renan hírhedt Jézus-életrajza magyar nyelvű meg
jelenésekor hosszú, tudományos cikkekben állítja a Renané- 
val szembe a Szentírás és a történelem Jézus Krisztusát.83 * 
Mikor az Akadémia Renant tagjai közé választja, kemé
nyen megleckézteti: „Az Akadémiát nemzeti dicsőségnek tekint
jük: de ha szabad lesz tagjainak Istenünket, szent hitünket 
gúnyolni, akkor nemzeti csapásnak fogjuk tartani s borzalom
mal fordulunk el tőle.“34 Nem retten vissza attól sem, hogy 
megrójja Deák Ferencet a zsidóknak való túlságos behódolás 
miatt.85 Mikor Teleki Domokos gróf a magyar természetvizs- 
gálók elnöki székéből azt az állítást kockáztatja meg, hogy a 
természettudományok fejlődését a „középkori papság szennyes 
önzése akadályozta meg“, tudományos felkészültséggel bizo

80 U. o.: 413—415. 1.
81 U. o.: 417—418. 1.
88 „Ott emeltük ki az elveket, hol tagadtattak, hol az események 

által elnyomattak“ — mondja P. u. o. 416. 1.
88 Religio, 1864. I. 17., ^5., 41., 49., 57., 65., 88 skk. 1.
88 U. o.: 1864. I. 92. 1.
85 U. o.: 1864. I. 16. 1.
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nyitja a katolikus papság tudományos érdemeit.36 Amint a 
szüksége felmerül, nagy elszántsággal kel az egyetem kát. jel 
legének védelmére és panaszolja, hogy a hittudományi kar tag
jain kívül ezt alig védi valaki is. „Mihelyt valaki akadémikus, 
vagy az akar lenni, már akkor a kát. érdekeknek védelmét, 
vagy az egyetem kát. jellegét ne várd ajkairól.“37 Erős harcokat 
vív az akkor támadó szellemű protestánsokkal, és megesik, 
hogy érveiket saját hitfeleiktől való idézetekkel veri vissza.38 
Idönkint a sajtó kirívó vagy sértő megállapításait szorgalma
san regisztrálja, pl. mikor ott hazafiatlannak bélyegzik a prí
mást, mert a választáskor katolikus jelöltek támogatását aján
lotta,39 vagy amikor őt „részeg, piszkos, ultramontán“ pap
nak nevezték.40

A harcos szerkesztő nemcsak a világnézeti ellentábor 
felé mérte csapásait. Kíméletlen szókimondással teszi szóvá 
a belső visszásságokat, hibákat is. így  Lonkay Antalnak, az 
Idők Tanúja szerkesztőjének nyíltan megmondja, hogy nem 
tartja alkalmasnak egy tervbevett nagy katolikus napilap veze
tésére a szellemi rátermettség és harcias lendület hiánya miatt: 
az ellenfél támadásait szellemi fegyverekkel, komoly érvekkel 
és elszánt, férfias magatartással, nem pedig oly üres panasz
kodásokkal kell fogadni, mint ezt épp az Idők Tanúja tette.41 
Ennek kapcsán azután heves publicisztikai harc indult meg. 
Lonkayék lapjában sértő támadások jelentek meg Palásthy 
ellen. Ezekre a papság nem egy tagja a lap tüntető lerendelésé- 
vel, Palásthy pedig, ha nem is szenvedély nélkül, de mindig 
méltóságteljes hangon felelt. A szenvedélyes stílus egyébként 
is sajátja Palásthynak.

„Szenvedélyről vádoltatunk. Igen, a toll ég kezünkben, éget, szo
kott égetni, mikor elvont tárgyakról is szólottunk, ez az egyéniség jel
lemvonása. Csak ha igazat mondtunk így! A színtelen, a lanyha irályt 
erénynek nem tartjuk, miként lelkünk, úgy toliunk sem fog soha csúszni- 
mászni, porban fetrengeni, olvasóinkat jajveszékelésekkel fárasztani.“42

Palásthy s t í lu s a  külön tanulmányt érdemel. Beható jellemzésére itt 
nincs terünk. De írói jellemzése során nem hagyhatjuk teljesen szó nélkül, 
hiszen sok igazság van abban a mondásban, hogy a stílus az ember. Teljes 
kifejlettségében vizsgálva Palásthy stílusát — kezdetben még kissé nehéz- S

S‘ U. o.: II. 168. 1.
"U . o.: 233. 1.
*8U. o.: 1865. I. 106. 1.
"U . o.: 1865. II. 317. 1.
40 U. o.: 1864. II. 188. 1.
41U. o.: 1865. I. 277., 293. skk. 1. 
«Religio, 1865. I. 293. 1.
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késén ír —, bámulni kell zamatos magyarságát és plasztikus kifejező erejét 
E tekintetben sem méltatlan elődje Prohászkának. Magasan emelkedik ki a 
60-as évek hírlapírói színvonala fölé. Stílusának plaszticitására csak egy 
példát idézünk, a liberális-katolikus író jellemzését: „Gyúrja, töri, reszeli, 
hajlítja, szóval kínozza a dogmákat, hogy katolikus is, liberális is marad
jon. Nagy fa a catholicismus, vékony ágak is vannak rajta, hullni kész 
levelek is függnek róla. A szél ingatja a vékony ágakat, a leveleket messzire 
hordja, néha visszahozza, mig úgy tova ragadja, hogy az árokban elrothad
janak. A törzs erős, nem inog, nem hajlik, helyéből nem mozdul“.43

Palásthy szerkesztői tevékenységét jellemezte ugyan a 
harc, de nem uralkodott el rajta teljesen. Nemcsak támadásokat 
vert vissza. Gazdag híranyaga tanulságot nyújtó, katolikus 
öntudatra serkentő volt. De ezen túl is, az elvi síkon ép úgy, 
mint gyakorlati kérdésekben, irányító szerepre vállalkozott. 
Kijelölte a magyar katolicizmusnak a tért, amelyen működni, 
a módszereket, amelyekkel győzni lehet és kell. így lelkesen 
felkarolta és kitartóan képviselte egy nagy, független katolikus 
napilap megalapításának gondolatát.44 Politikai téren is a kato
likusok tömörülését, egy nagy katolikus párt alapítását sür
geti már a kiegyezés előtti években.45 Nem tartja kielégítőnek 
a párttömörülés akkori szempontjait (felirati és határozati 
párt). Világnézeti szempontokat kíván. De személyi okokból is 
aggályai vannak, nincs bizalommal Deák iránt elvi liberaliz
musa és a katolikus kérdésekben addig tanúsított magatar-' 
tása miatt.

E nagyjelentőségű eszméket és indításokat ismerve — 
ezeket itt csak érinteni volt módunkban —, meg lehet érteni Pa
lásthy egyik utódjának feljajdulását az 19L0-es évek elején: 
„Ha Palásthy szavára hallgat a liberalizmusban úszó akkori 
klérus és kát. világi elem, hol volnánk mi ma?“46 Nem tartozik 
ugyan a történetíró feladatai közé a meg nem történt, de tör
ténetesen bekövetkezhetett dolgok taglalása. Mégis Palásthy 
elgondolásának jelentőségét kívánja aláhúzni a következő meg
fontolás: Ha Palásthy szava a kát. sajtót és pártot illetőleg 
meghallgatásra talál a 60-as években, akkor 67 után egy poli
tikailag ugyan a kiegyezést helyeslő, de elvszerüen világnézeti 
alapon álló konzervatív-katolikus párt talán meg tudta volna 
akadályozni, hogy az egész belpolitikai fejlődés a közjogi kér
dés síkján induljon meg. Ez mindenesetre hasonlíthatatlanul 
könnyebb lett volna, mint később a néppártnak eleve sikertelen

43 U. o.: 1867. II. 419. 1.
44 U. o.: 257., 269., 277. 1.
45 U. о.: I. 43., 51. skk. 1.
43 Dudek János: Religio, 1911. 3. 1.
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ségre kárhoztatott törekvése egy már negyedszázados közjogi 
harc után. Annál is inkább, mert a világnézeti ellenpólus oldalá
ról 67-ben és 68-ban is már ismételten hallatszottak hangok, ame
lyek a közjogi pártkeretek mellőzését és az összes radikális 
elemeknek világnézeti alapon való tömörülését sürgették.47 
Igaz, hogy a katolikus emberanyag hiánya nem sok jóval 
kecsegtette volna ezt a vállalkozást. Azonban tény, hogy az 
akkor meginduló alkotmányos életben időszerűvé vált a katoli
kus kérdés rendezése és Palásthy, úgy látszik, világosan fel
ismerte, hogy minden halogatás csak a katolicizmust gyengíti, 
a radikális és liberális erőket pedig erősíti, a protestantizmus 
helyzeti előnyét növeli. Ezért egy általa már akkor feltétlenül 
kiprovokált kultúrharc során — ismerve az egyházellenes 
közhangulatot —, ha nem is lehetett volna megakadályozni 
az egyházpolitikai törvények létrejövetelét negyedszázaddal 
előbb, mint valóban létrejöttek (nem a katolicizmus ellenállása, 
hanem Tisza Kálmánék taktikai érdekei folytán elhalasztva), 
mégis van okunk feltételezni, hogy az Andrássy—Deák—Eöt- 
vös-éra lényegesen kedvezőbb magatartást tanúsított ős eny
hébb törvényeket hozott volna, mint a Wekerle—Bánffy—Szi 
lágyi—Csáky-kormányzat.48

A kiegyezés idejében Palásthy azonnal rámutat a 48-as 
törvényhozás katolikus sérelmeire és kijelöli az orvoslás útját: 
a főkegyúri jog gyakorlásában a miniszteri ellenjegyzés kikap
csolását stb. Mikor pedig Eötvös József kultuszminiszter meg
írja a hercegprímásnak híres levelét a katolikus autonómia 
ügyében, Palásthy éles polémiát kezd vele liberális elvi állás
pontja miatt, ő  „más indokokból, más alapon, más irányban“ 
kívánja az autonómiát.49

A harc, amelyet Eötvös ellen indított Palásthy — minisz
tere ellen az egyetemi tanár — megpecsételte sorsát. De nem 
tudhatta maga mögött a püspöki kart sem. Ez megfelelőbbnek 
tartotta egyezkedési alapra lépni Eötvössel, ami az akkori 
helyzetben talán helyes is volt. Palásthy intranzigens egyéni
sége irtózott az alkalmazkodástól, és azt végzetesnek tartotta.

47 V. ö. idézett munkámban 143., 157. 1.
48 У. ö. Salacz Gábornak a magyar kultúrharc minden részletét és 

problémáiét megvilágító kitűnő munkáiét: A magyar kultúrharc története 
1890—1895. Bées, 1938.

4Í Minderre részletesen v. ö. idézett munkámban 70. skk. 1. Az idé
zet Keligio 1867. II. 188. 1. Palásthy és Eötvös ellentétének elvi megítélését 
ld. „Eötvös József báró, a katolikus kezdeményező“ c. cikkemben. Katolikus 
Szemle 1941. 281. 1.
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De a politikai tértől függetlenül egyházi téren is megvoltak az 
ellentétek közte és a püspöki kar között: ö a passzivitás helyett 
következetesen végiggondolt, az egyházi élet minden területét 
szervesen felölelő katolikus tevékenység (katolikus akció!) 
megindítását sürgette. Ebben a vonatkozásban nem marasz
talható el tévedésben. Felsöbbségének eljárását nem tudta 
helyeselni, lázítani nem akart, hallgatni nem tudott, támogatást 
nem kapott: nem maradt más hátra, mint a Szerkesztői tiszt
ségtől való visszalépés.50

Tollát büszke öntudattal teszi le. Ugyanazokat az elveket 
vallotta cikkírói működésének első napján, „mint ma - -  írja 
búcsúcikkében—-, mikor e tollat nyugalomba tesszük; az 1861-i 
„havi szemle“ az 1867-i decemberivel megegyez.“. . .  „A kát. 
elv volt előttünk a vezér- és égő szövétnek, mint Izraelnek a 
tüzoszlop a pusztában.“51 Nem bánt meg semmit, amit megírt, 
csak azt, amit hallgatással mellőzött, s ha újra kezdené, hasonló 
körülmények között ugyanazt írná.52 Büszkén és nem minden 
szemrehányó él nélkül vallja: „Dicső a félreismert, a gyalázott, 
a száműzött, a letiltott igazságnak szolgálni. Soká lehetünk 
legyőzőitek : sajnálkozhatunk nem magunkon, hanem győzőin
ken s azokon, kik gyávaságukban, hütelenségükben, alkudozá- * 
saikban sem győzök, sem legyőzőitek nem lehettek.“ Jogos is 
volt a büszkesége, mert azokban a nehéz időkben is maradék
talanul megfelelt annak a követelménynek, amelyet épp ö állí
tott fel az elvi alapon álló katolikus lap szerkesztőjével szem
ben: „a hűségben, a catholicitásban nem szabad tévednie: 
ebben irodalmi tekintély gyanánt kell állnia.“53 Ilyen orákulum 
volt ö valóban. Ha e kor történetírója az orthodox-katolikus 
álláspontra kíváncsi egy-egy kérdésben, nyugodtan fellapoz
hatja bárhol Palásthy Religióját.

E búcsúsorokkal le is zárul sajtóapostoli tevékenysége 
A következő évben még megjelenik egy röpirata a polgári há
zasságról. Hitvalló bátorsággal megírt tiltakozás ez a már ak
kor felismert fenyegető veszély ellen. A magyar nép vallásos lel- 
kületétöl idegen, külföldi importcikknek mondja, jellemző ki
fejezésével: „külföldről behozott ócska ruha, s hozzá még nem 
is tiszta ruha“, amelynek követelői tulajdonképpen kettőt akar
nak elérni: a válás megkönnyítését erkölcsi szabadosságuk

50 V. ö. Posthumus feljegyzések Palásthy Páltól. (Közzétette Némethy 
Lajos.) Magyar Sión, 1902. 101. skk. 1.

51 Religio: 1867. II. 425—426. 1.
5SU. o.: 417. 1.
6SU. o.: 422—424. 1.
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miatt és a zsidó családokba való beházasodás megkönnyítését 
rút anyagi indokokból. Minden más felhozott indok „csak 
szépítgetés, csak puszta, ürügy.“54

Az autonómiai mozgalomban még résztvesz s megalkuvás 
nélkül vallja az orthodox-katolikus álláspontot, keményen visz- 
szautasítva a liberális-katolikusok tévedéseit.“55 Rövidesen 
búcsút kell mondania az egyetemi tanszéknek is: a liberaliz
mus kérlelhetetlen ellenharcosa, aki annyira „ultramontán“ 
volt, hogy már a vatikáni zsinat készületei idején javasolta a 
Karnak, mondja ki eleve a meghozandó dogma elfogadását,56 
kellemetlen volt a kormány szemében. Simor hercegprímás 
Esztergomba vitte kanonoknak azt a férfiút, akit maga nagym
értékeit, de akivel a gyakorlatban — a körülményekkel való 
kényszerű megalkuvás következtében — nem tudott együtt
haladni. Megbecsülésének látható jele Palásthy további kitün
tetései. Végül is segédpüspökévé nevezteti ki. Ebben a minő
ségben a prímás odaadó segítője az egyházkormányzat és pasz- 
toráció terén. A katolikus sajtóban azonban hiába keressük 
Palásthy nevét. Mikor megéri, hogy a 90-es évek kultúrharcá
ban szomorú sejtelmei valóra válnak, a jelen bánatait érezve 
az ősök sírjai közé vonul, azt tartván, hogy „ha a társalkodás 
az élőkkel nehéz, vagy feszélyes, a halottakhoz menekülni 
a legtanácsosabb.“ Ezért írja meg családjának a történetét 
s kiadja okmánytárát.57

Halála után még napvilágot lát két jelentős írása. Az 
egyik a végrendelete, amelyről még szólunk és a másik még 
1868-ban írt magánjellegű feljegyzése, amelyben feltárja vissza
vonulásának valódi okát.58 E Kasszandra-jóslatot tartalmazó 
írását másutt ismertettük.59

III. Palásthy papi és írói arcképét értékes vonásokkal 
gyarapítják „végrendeletei“. Két végrendeletet hagyott az utó
korra. Az első: írói végrendelet.60 Búcsúja volt ez a Religio 
olvasóközönségétől, amikor a szerkesztői tisztet le kellett ten
nie. E „Zárszó“ szerkesztői elveinek, terveinek és munkájának 
feltárása, összefoglalása, igazolása. Egyúttal írói hitvallása.

54 A polgári házasság. Esztergom, 1868.
55 V. ö. idézett munkámban, 195. 1.
56 Hermann E.—Artner E.: i. m. 431. 1.
57 Palásthyak: I—III. Budapest, 1890—91. Az idézet az I. k. elő

szavából.
58 Ld. 50. jegyz.
50 Idézett munkámban, 90. skk.
«»Religio: 1867. II. 412—426. 1.
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Ami ebből beszámoló és önigazolás, azt felhasználtuk szer
kesztői működésének jellemzésére. De vannak itt örökérvényű 
megállapítások minden idők katolikus írói, sajtóapostolai szá
mára. Márványba kívánkoznak. Ideiktatunk néhányat:

„A jót tisztán látni, egyenesen akarni, a rosszat felismerni, mezte
lenségében bemutatni: ez a kát. írónak kötelessége, erénye. A dicséreteket 
nem keresni, az ellenmondástól nem félni, a lelkiismeret ellen semmi taná
csot el nem fogadni : ez a szabálya. . .  Hirdetni az igazat, mikor nem 
ismertetik, védelmezni, mikor sértetik, százszor állítani, mikor "Száz
szor tagadtatik: ez a hivatása; sokak között állani, ha igy állhat, 
magányosan is állani tudni, ha végre igy kell állni: ez a sorsa.“

„Az elvtelenek ellen elvekkel, a határozatlanok között határozott
sággal hódítunk. Az igazságnak akkor van hóditó ereje, ha határozott 
alakban adatik elő, szemben az ellentétellel, a tévellyel.“

„Nagy elvi kérdésekben kötelességet teljesíteni mindig legjobb, 
külső tekintetektől tanácsot fogadni mindig kisértet.“

„Mikor az elvek legszélesebb tagadása dühöng, mikor a bizonytalan 
vélvek (!) árja szerte ömlik, akkor van szükség a legszigorúbb egyházias- 
ságra, a kát. elvek legszigorúbb lehozásaira.“

„Az alku, a simulás, az alkalmazkodás minket gyengít, az ellenfélt 
pedig erősiti, mert a jónak, az igazságnak társaságával megbecsültetik. 
Az ellentétek élesen feltűnnek, hűtelen szolgálat volna ezen ellentéte
ket eltakarni, elsimítgatni.“

„A kát. író legszigorúbb kötelessége. . .  a szentszékhez ragasz
kodni, a szentatya szavára híven hallgatni, az evangélium tanát, a kát. 
eredőt fönnen hangoztatni, ahol a non possumus, ott a becsület.“

„A kát. író egy párthoz sem tartozhatik, sem jobbhoz, sem balhoz, 
sem a régihez, sem az újhoz: az ő pártja: veritas semper antiqua, semper 
nova. . .  Kat. író pártfegyelem alá soha nem jöhet, rendszeresen kor
mánypárti, rendszeresen ellenzéki mai nap, e kormányelvek alatt nem 
lehet. Absolut rossz kormányrendszer nincs, vegyítve van mindig jóval, 
rosszal; ezért védi a jót, bárhol legyen, kárhoztatja a rosszat, amint nap
fényre jön.“

A kát. író „nincs hivatva, hogy valamely kormányt megdöntsön, de 
arra sincs hivatva, hogy oly kormányt támogasson, mely élhetetlen, miután 
az igaznak, a jónak elegendő elemeivel nem bir“.

Ezzel az írói végrendelettel zárta le Palásthy sajtóapos
toli tevékenységét. Elhallgatott, mert az akkori körülmények 
között ezt „egyedül okosnak, ajánlatosnak“61 találta. Három 
évtized múlva, csak halála után olvasta még egyszer a magyar 
katolikus papság e tüzes lélek egy másik megrendítő meg
nyilatkozását: végrendeletét, amelyet az agg püspök élete alko
nyán írt, s amely latin eredeti szövegében, magyar fordításával 
együtt megjelent a Religio hasábjain.62

Ez is hitvallás. De nem az íróé, hanem az emberé, azaz

J1 Palásthyak: Előszó. 
«Religio, 1899. II. 225-230. 1.



a papé. Mert Palásthyban igazán megvalósult a szentelésekor 
elhangzott szó: Tu es sacerdos in aeternum. A végrendelet 
a katolikus hit megváltásával kezdődik: ünnepélyesen kinyilat
koztatja, hogy vallja, egész életében vallotta a katolikus hit
rendszert annak első dogmájától egészen a vatikáni zsinat 
dogmájáig. S mivel az egyház szolgálatára szellemi és testi 
erőin kívül semmit sem hozott magával, s így mindazt, uni 
sajátja, az egyháztól kapta, ezt szorgosan meg is őrizte és buz
gón gyarapította, méltónak és igazságosnak tartja, hogy mu 
landó vagyonának általános örökösévé az egyházat, közelebb
ről az esztergomi főegyházmegyét tegye.

Egyházias és szociális rendelkezéseit megszívlelendő pél
daként olvashatta az egész ország papsága. Defunctus adhuc 
loquebatur.

Budapesti házát még életében a föegyházmegyének aján
dékozta a plébánosok nyomorának enyhítésére.63 Állampapírok
ból és bankjegyekből álló vagyonát az esztergomi fökáptalanra 
hagyta, azzal a célzattal, hogy annak kamatai a lelkipásztorok 
szükségletére szolgáljanak mindaddig, amíg az ú. n. kongnia 
ügye rendezve nem lesz. Hangsúlyozza, hogy a kamatok a sze
gény plébániákat és nem a plébánosokat illetik. A kongnia 
ügyének rendezése után pedig az összeg kamatait a káptalan 
tagjai délutáni kóruson (zsolozsmázáson) való részvételének 
díjazására kell fordítani. Jellemző az önmaga és mások iránt 
egyformán szigorú Palásthyra az a kikötés, hogy a jelenlét 
szigorúan vétessék, úgy hogy elessék a díjtól, aki a vecsernye 
első zsoltárától az utolsó antifonáig nem ül a stallumában, ha 
mindjárt a sekrestyében vagy a templom más részében tartóz
kodnék is. Készpénzét a temetési költségek levonásával Péter- 
fillérként a Szentatyának szánta. Könyveit a káptalan könyv
tárának adta, a már itt meglevőket a nagyszombati gimná
ziumnak kívánta juttatni. Esztergomi házát és kertjét a Simor- 
alapította kórház céljaira engedte át. Cselédségéről bőkezűen 
gondoskodott. Temetésére vonatkozólag szigorúan meghagyta, 
hogy egyszerű kanonoki temetés legyen, mindennemű virág
koszorú elhelyezését a legszigorúbban megtiltotta, azzal, hogy 65

65 öregkorában ismételten bőkezűen áldozott egyházi célokra: ezek 
között a legjelentősebb, hogy csaknem 100.000 frt. költséggel megépíttette 
nemesi családja ősi fészkének, Palástnak templomát (még maga szentelte 
fel élete utolsó évében) és gazdagon megjavította a plébános és iskola- 
mester javadalmát. M. Sión, 1899. 793. 1. V. ö. Artner: A hittud. kar. tört.; 
Kézirat, II. r. 117. 1.
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a koporsó legszebb dísze a ráhelyezett feszület. Az egyház 
jogain éberen őrködő, harcias Palásthyra vall az a határozott 
rendelkezése is, hogy a hagyaték az egyházé lévén, annak keze
lését kizárólag a káptalanra bízza, s abba beleszólást vagy 
ellenőrzést semmiféle világi vagy állami szervnek vagy egyén
nek, semmiféle vegyes bizottságnak nem enged, „ha mindjárt 
katolikusnak is neveztetnék“, s minden ilyen világi beavatko
zást „az erőszak tényének“ minősít és visszautasít.

IV. Palásthy nagyszabású sajtóapostoli törekvéseinek lé
nyege: a katolicizmus erőit mozgósítani a liberalizmussal 
szemben. Ez a nagyszabású vállalkozás, amellyel oly tragikus 
módon magára maradt, eleve nem sok sikerrel kecsegtetett. 
A kép teljessége megkívánja, hogy — ha futólag is —, ennek 
okaival szembenézzünk.

1. Az ellenfél, amellyel Palásthy felvette a harcot, az 
akkor hatalma tetőfokán álló s hozzánk már 1848-ban szinte 
ellenállást nem találva behatoló liberralizmus volt, amely a 
kiegyezéssel politikai befolyásában kizárólagosságra jutva, 
még jobban megerősödött. A liberalizmus vallás- és egyhá z - 
ellenes éle és veszélyessége hazánkban erősebb volt, mint 
másutt (pl. a szomszéd Németországban). Míg ugyanis egye
bütt a felvilágosodás racionalista és vallásellenes hullámára 
egy azt némileg kiegyensúlyozó egészséges visszahatás kö
vetkezett be a romantikának, restaurációnak spirituális, vallá
sos jellegű mozgalmában, addig ez nálunk szinte teljességgel 
hiányzott.64 így két közvetlenül egymásra következő, tehát egy
mást erősítő lökésben érte katolicizmusunkat a két racionalista, 
egyházellenes hullám: a jozefinizmusnak — vallási életünket 
gúzsbakötö és a racionalista behatásoknak a legalsóbb réte
gekig utat készítő — előzményére az ellenállást nem találó libe
rális áramlat. E lényeges mozzanatra nem igen szoktak ügyet 
vetni.

2. E ténynek következménye, hogy Palásthynak nem 
állott, nem állhatott rendelkezésére megfelelő emberanyag. 
A papság jórésze még jozefinista szellemben nőtt fel a szemi
náriumokban s így a világi értelmiséget sem vezethette más 
irányba. Ezek a liberális eszmék felé hajlottak. A világi értel
miség pedig sovány hitű, szentségi éltet alig élő és vallási

M Azok a romantikus hatások, amelyek pl. Széchenyi Istvánt érték 
(v. ö. Fekete István: Széchenyi István gróf vallásossága. Budapest, 1936.) 
kivételszámba mennek.
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kérdésekben ijesztően tájékozatlan volt: ez az autonómiai moz
galom során tűnt ki világosan a különféle felszólalásokból.65

3. Megfelelő eszköz sem állott rendelkezésre Palásthy- 
nak. Sem a hívek hódítására, sem a küzdelemhez szükséges 
átfogó irányításra. A lapot még a papság sem olvasta teljes 
számban — eleinte nagyon kevesen járatták, csak az ö szer
kesztése alatt lett olvasottabbá, de ez sokaknál inkább a szen
zációéhség, mint a elvrokonság és csatlakozás következménye 
volt. Az értelmiség elől pedig a liberalizmus terjesztette hit
közöny éppenséggel elreteszelte az ajtót: nem is gondoltak 
egyházi lap olvasására. „Van religiójuk“ mondották gúnyosan, 
„nem kell azt hozatniok“ — panaszolta keserűen Palásthy.66 
Lapjával tehát nem ért el hozzájuk. Az élő szó varázsa pedig 
nem adatott meg neki, hogy egy Pázmány- vagy Prohiszka- 
szerü hatalmas térítöakcióra gondolhatott volna.

Hogy ily nehézségek közepette, ily sötét kilátások dacára, 
magára maradva és szinte a remény ellenére remélve mégis fel 
vette a harcot: ez mutatja Palásthy egyéniségének rend
kívüliségét — nagy apostoli buzgalmát, nyughatatlan idealiz
musát, nehézségekre nem néző lelkes elszántságát, az Isten 
országáért vitézül vívni kész, harcos lendületét. Gigantikus 
kísérlete múlt századi egyháztörténetünk kevés ragyogó lapja 
között is a legszebbek közé tartozik.

Államférfiakra szokták mondani, hogy a siker igazolja 
elképzeléseiket. De ha valahol, úgy apostoli férfiakra nem lehet 
ezt alkalmazni. Életük az elvek és eszmények szolgálatában 
folyik le, amelyben az igazi értékek imponderabiliák: a látható 
külső siker, fogható eredmények csak a Gondviselés kedve
zései. Palásthy világa is az elvek és eszmények világa volt: 
mint spirituális a hamisítatlan papi eszményt élte, sugározta 
növendékei elé s mint sajtóapostol tiszteletet parancsoló, hódító 
erővel hirdette és érvényesítette ezeket. Működésének irányító 
elve az egyházi tekintély volt, amelynek hűséges szolgálatában 
egy percig sem ingott meg, tanítása az orthodoxiától soha el 
nem tért. Harcát az egyház védelmében, az igazság szolgála
tában a legveszélyesebbnek ismert ellenség ellen harcolta meg
alkuvás és félelem nélkül, sebeket osztó és felfogó karjával

65 V. ö. idézett müvemben passim.
68 A Religio olvasótáborának csekélységére v. ö. Religio 1911, 311. sk., 

ahol ez idézet is található; még v. ö. Artner id. kéziratát, 113. 1. Dudek 
említi, hogy P. annyira népszerűvé tette a lapot, „hogy mindenütt, még a 
Nemzeti Kaszinóban is a többi lapok között úgyszólván elsőnek keresték a 
Religio-t, hogy olvassák fejtegetéseit“. Religio, 1911. 2. 1.

Regm im . 43
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maga járva az élen, mindaddig, amíg felsöbbsége megálljt nem 
parancsolt. Példája nem maradhatott hatás nélkül. Az ener
giák a szellem világában sem vesznek el, — így azok az erők 
sem, amelyek ebből a tüzes, apostoli lélekböl áradtak ki, ha
nem tovább működtek egyes fogékony lelkek mélyén. Akik az ö 
tanításából, példájából merítettek ihletet a nyomába lépő papi 
nemzedékből, nemsokára megtalálták vezérüket: hiszen amikor 
e fáradt harcos visszavonultan élt esztergomi kényszerű magá
nyában, már közvetlen közeléből elindult hódító útjára az a 
spirituális, aki majd megvívja a liberalizmus ellen győzelmes 
harcát. A magyar egyháztörténet új fejezete kezdődik.



Vanyó Tihamér:

Áz egyháztörténész szemhatára.

I. Környezetszemle.
A szakemberek ma már egyetértenek abban, hogy a val

lás a legegyetemesebb értékelő állásfoglalás.1 Mint eszmének, 
értéknek és kapcsolatnak — igenlő vagy tagadó álláspont ese
tében egyaránt — a történeti életre kisugárzó ereje nagyon 
jelentős. A vallás jellege az egész életnek szinte minden terü
letén visszatükröződik, s viszont: a történelem alakulása is 
bizonyos mértékben maradandó ecsetvonásokat hagy a vallás 
képén. Mindez még sokkal fokozottabban érvényes a keresz
ténységre s különösképen a katolicizmusra. A keresztény
ség hittartalma, embertana és gyakorlati törekvései a legtá
gabb értelmű egyetemességet és történeti beállítottságot mutat
ják. A keresztény egyetemességnek és történetiségnek leg
nagyszerűbb megnyilvánulása és hordozója a Katolikus Egy
ház. Általánossága kézzel foghatóan érzékelhető az egész föl
det átölelő egységes szervezetében. De ennél is fontosabb 
belső katolicitása: egyrészt, hogy határozottan hirdeti az egész 
kinyilatkoztatást, a Szentírás mellé odaállítja a hagyományt; 
másrészt, hogy az egész embert vallja teljes mértékben s az 
egész emberi természetet megfogja, a lelket és a testet egyfor
mán. Szépen mondotta Newman: „Mások szüntelenül keres
hetnek, hajszolhatnak képzeletszülte eredeti egyszerűséget, — 
mi katolikusok teljességben nyugszunk“.2

A katolikus egyetemesség és teljesség já vezetőnk lesz 
arra, hogy az egyháztörténet eseményeit ne tekintsük elszi
getelten, hanem a vallási és szellemi folyamatok együttessé- 
gében. Ebben példaképünk az Egyház igenlő beállítottsága 
minden természetessel, romlatlannal szemben, ami a keresztény
ség előtti és a rajta kívülálló világban látható. Az igazság csi
rái mindenütt megvannak, még a pogányoknál is. Es nem kell 
más, mint e csirákat a pogány folyondártól megszabadítani,

1 S c h ü tz  Antal: Titkok tudománya. Bp. 1940. 15. A szerzőnek e műben 
összegyűjtött dolgozatai közül e helyütt különösen ajánljuk a vallásról 
szólót. (1—96.)

* A belső katolicitásról (a Newman-id. is onnan) : Karl A d a m :  
A katolicizmus lényege. Ford. Vécsey Gábor br. Bp. 1936. 152, 158, 164. 
E remekmű áttanulmányozása az egyháztörténész elsőrendű feladata.

43 *
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s máris felhasználhatók. E tisztító és megváltó munka nevében 
közeledett az Egyház a pogány bölcselőkhöz, sőt nem átallotta 
még pogány kultuszténykedéseket, szimbólumokat sem átvenni, 
ahol keresztény szellemmel telíthetök és átalakíthatok voltak. 
„Nem gyöngeség ez, nem gerinctelen alkalmazkodás, hanem a 
katolieitás alkalmazása. Ez is közvetlenül a katolikus alap- 
meggyözödés folyománya: hogy minden, ami értékes, minden, 
ami hamisítatlan, tiszta természetből fakad, az Istenhez tar
tozik és azt az ő országában polgárjog illeti meg. . .  Ez tehát 
a katolicizmus: értékigenlés az egész vonalon, világfelölelés 
a legátfogóbb és nemesebb értelemben“.3 A fenti gondolatot az 
emberek természetes vallásos adottságaira s az őskinyilatkoz
tatásra alkalmazva Szent Ágoston a következő, kisarkítottsá- 
gukban csaknem félreérthető szavakban fejezte ki: „Amit most 
keresztény vallásnak nevezünk, az már megvolt a régieknél és 
sohasem hiányzott az emberi nem kezdete óta, amíg Krisztus 
testben eljött. Azóta kezdték az igaz vallást, amely már meg
volt, kereszténynek nevezni“.4

Érdeklődésünk egyetemességének másik oldala az egy 
idejű és párhuzamosan haladó vallási folyamatok és kölcsön
hatások figyelembe vétele. Itt elsősorban az Egyházból kivált 
felekezetek történetére gondolunk, de ide tartoznak a megfe
lelő szervezettséghez nem jutott kisebb-nagyobb eretnek cso
portosulások, sőt az Egyház kebelén belül vagy kívül támadt 
vallásos, illetve a vallásos világnézet alakulására kiható, böl
cseleti és más vonatkozású eszmék is. „Az egyháztörténelem 
a maga tudományos kötelsségteljesítésének legmagasára ak 
kor jutott el, amikor ezt az oekumenikus szempontot és táv
latot tette magáévá. Akkor lesz igazán szellemtörténelem, de 
akkor lesz igazán egyháztörténelem is. Mert aki egyházat 
mond, az a szónak végső, kijelentési értelmében egyetemessé
get mond. Az Egyház a maga metafizikai lényegében több, 
mint bármely konkrét történeti egyházalakulat: az Egyház 
egy, az egész emberiségre kiterjedő, ha azt nem is hiánytala
nul felölelő misztikus szellemi valóság, amelynek földi törté

3 A d a m  i. m. 16S—64.
4 Retraetationes n. 113. Idézi B e rn h a r t , Joseph: Sinn der Geschichte. 

Eine Geschichtstheologie. Freiburg i. Br. 1931. 107. (A Geschichte Der 
Führenden Völker c. katolikus szellemű egyetemes történet I. kötetében.) — 
A kereszténységnek a világ vallásaihoz való viszonyát fejtegeti K a r r e r  Ottó 
könyve: Das Religiöse in der Menschheit und das Christentum. Freiburg i. 
Br. 1934. Magyarra Gyéressy Ágoston fordította Vallásosság és keresztény
ség címen. (Bp. 1941.)
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nelmét bármely legkisebb részletében is csak egyetemes kite
kintéssel, nem pedig felekezetes egyoldalúsággal lehet fölfogni 
és szem elé állítani . . .  ez a minden egyháztörténészre köte
lező oekumenikus felfogás más fénytörést fog kapni a római 
katolikus és ismét mást a protestáns hitbeli meggyőződésű, egy
házhistorikus lelkében . . .  Amaz a saját egyházát fogja az egy, 
közönséges keresztény Anyaszentegyház egyedül hiteles és 
adaequat földi, történeti megjelenésének tekinteni, amíg emez 
ugyanannak az egy Anyaszentegyháznak részeiként fog fel
fogni valamennyi történeti keresztény típust és egyházi alaku
latot“.5

Az eddigiekben azokkal a kapcsolatokkal foglalkoztunk, 
amelyekre az egyháztörténésznek szüksége van a keresztény
ségen, illetve az Egyházon kívüli vallásos világ felé. Ez azon
ban az újabb kor tanulmányozásához nem lesz elégséges. Itt 
sok esetben a vallási vonatkozásokat más eszmekörben fog
juk megtalálni. Közülük e helyütt a világnézetét és a kultúrát 
emeljük ki. A világnézet értékelő állásfoglalás az emberen 
kívül és belül levő valósággal szemben; a legegyetemesebb 
szintézis egységébe foglalja mindazt, ami az ember értelmét 
és akaratát, képzeletét és szívét mozgatja. Benne tudás, érté
kelő és akarati magatartás olvad eggyé. Egy-egy emberben 
sokféle befolyás és föltétel hatására alakul ki (alkat és örök
ség, környezet és nevelés, tapasztalás és sors, világkép és tudo
mány, hit és erkölcs stb.) s egyénenkint nagyon különböző 
alanyi vonásokat mutat. A szellemtudományokban mint vizs
gálódási elv a múlt század végétől kezdve nagy szerephez 
jutott, sőt mint világnézettan külön tudományággá is fejlő
dött. A történettudomány sok ösztönzést köszönhet neki, de 
mindent egybevéve kevés megnyugtató eredményt tud felírni 
tatni. Ennek legfőbb oka viszonylagos igazságértékelése s ebből 
folyó kétkedő szelleme.

5 R é v é s z  Imre: Egyháztörténelem. (A magyar tört. írás új útjai. 
Szerk. Hóman Bálint. Bp. 1931. 153—54. Az idézőjelben levő megállapítá
sokat módszertani vonatkozásban föltétlenül elfogadjuk, hitbeli felfogás
ban az általa kifogástalanul jellemzett katolikus alapon állunk.) A jelzett 
célok elérését megkönnyíti egy újabban kialakult, a németek által K o n fe s -  
s io n s k u n d e -n e k  nevezett tudományág. Ez a különféle keresztény vallási 
közösségek tanait és életnyilvánulásait összehasonlító kritikai alapon tár
gyalja. A német irodalomban főbb művelője a prot. M ű ié r t H. (Kkde, 1927) 
és a kát. A lg e r m is s e n  К. (1930). V. ö. Lexikon für Theol. u. Kirche VI. 
(1934) 114—15. Religion in Gesch. u. Gegenwart III. 1929* 1175—77. — 
Nálunk L ip p a y  Lajos foglalkozott ily kérdésekkel: A keleti egyházak és 
A protestantizmus c. munkáiban. (Bp. 1934, 1935.)
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A világnézet meghatározása részben S c h ü t z  nyomán: őrség. Bp.
1936. 38—39. — Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen. Herausg. von 
Erzbischof Conrad G rö b e r . Freiburg i. Br. 1937. 646—47. — A világnézet
tannak legkiválóbb alkotása J a s p e r s  Károly hatalmas munkája: Psycholo
gie der Weltanschauungen.® Berlin 1925. Vallási részei is fölötte tanulsá 
gqgak. — Nálunk N o s z lo p i  László foglalkozott e tárgykörrel, a kát. állás
pontot is mindenütt kidomborítva: A világnézetek lélektana c. müvében. 
(Bp. 1937.) — Elsősorban vallásos jellegűek L ip p e r t , Peter: Die Welt
anschauung des Katholizismus.8 Leipzig 1931. és C a th re in , Viktor: Die 
katli. Weltansch. in ihren Grundlinien.® Freiburg i. Br. 1921. Magyar for
dítása: Bp. 1911. — Tisztán áttekinthető anyagával és világos állásfoglalá
sával kitünően tájékoztat: J á n o s i  József: Világnézeti típuskutatás és filo 
zófiai megalapozása. Bp. 1934. — S im o n , Paul: Die geistigen Wurzeln 
unserer Weltanschauungskrise. Stuttgart 1933. — S im o n , Paul: Welt
anschauung. Paderborn 1935. (Történeti, illetve bölcseleti vonatkozású, a 
fogalmat tisztázó, alapos füzetek.) — A világnézettan atyjának, D il th e y  
Vilmosnak két idevágó kötete: Weltanschauung und Analyse des Menschen 
seit Renaissance und Reformation,* és: Weltanschauungslehre. Abhandlun
gen zur Philosophie der Philosophie. (Gesammelte Schriften, II. és VIII. к. 
Leipzig—Berlin 1921, 1931.) — D il th e y  k a to l i k u s  m e g v ilá g ítá s a  H ö fe r  
József nagy munkájában: Vom Leben zur Wahrheit. Katholische Besin
nung an der Lebensansehauung Wilhelm Diltheys. Freiburg i. Br. 1936. — 
A szellemtudományok világnézeti vonatkozásaira: R o th a c k e r , Erich: Logik 
und Systematik der Geisteswissenschaften. München u. Berlin 1927. — 
A  v i lá g n é z e te k  tö r té n e té n e k  legrészletesebb feldolgozása, szinte az egész 
szellemtörténet foglalata, nagy áttekintésekkel és gazdag tudással a böl
cselő J o ë l  Károly kétkötetes könyve: Wandlungen der Weltanschauung. 
Tübingen 1928 és 1934. — Tárgyfelfogásban és módszertanban úttörő, világ- 
nézettani és vallásszociológiai szempontokat eredményesen érvényesít a 
XVII. és XVIII. sz.-i francia egyháztörténet tanulmányozásában G r o e th u y -  
s e n  Bernât. (Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung 
in Frankreich. I. Bd. : Das Bürgertum und die kath. Weltanschauung. Hallo 
(Saale) 1927; II. Bd.: Die Soziallehren der kath. Kirche und das Bürger
tum. U. o. 1930. Bírálata: C a rr iè re , Victor: Introduction aux études dhis
toire eccl. locale, tome III. Paris 1936. 621—25. D e d ie u  Józseftől.) A mi 
irodalmunkban a világnézet- és kultúrtörténeti eredményeknek sikerült 
összefoglalása B la z o v ic h  Jákótól: A nagy szfinx. Újkori emberarcok. 
Bp. 1936.

A kultúra egyrészt a természet átszellemesítése, az 
anyagi világnak az ész által való alávetése és irányítása; 
másrészt különösképen az ember értékes természeti adottsá
gainak ápolása, fejlesztése és nemesítése összhangzatos 
egésszé. Kifejlődésében nem tagadható az anyagi tényezők
nek, a földnek és fajnak szerepe, de lényeges éltető eleme 
mégis az emberi szellem. E szellemiségnek viszont leg
ősibb, legmélyebb megnyilvánulása a vallás. „A vallás az 
anyaméh, amely az emberi kultúra minden csiráját magában 
foglalja“. (Dawson.) A kereszténységnek ugyan nem fel
adata közvetlenül kultúrát teremteni, meghonosodása azon-
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ban mindenütt ezt is szolgálja, mert eszményeivel serkent, a 
munka kötelezettségét hirdeti s minden természetes emberi 
értéknek, nemességnek, jóságnak, szépségnek első felkarolója. 
Ezért a vezetése alatt lezajlott századokat a kultúra és vallás 
összhangzatos kapcsolata jellemzi. A reneszánszban megkez
dődik a kettőnek elválása, s ez később annyira fokozódik, hogy 
a vallás a legjobb esetben csak elszigetelt és megtűrt életet élhet 
az önértékűség hízelgő rangsorába emelt kultúra mellett. Az 
ész, a tudomány, a haladás és a kultúra lettek a vallást pótolni 
hivatott bálványok. A természet, a külső világ és a lélek kul
túrája széthasadt, az utóbbi erősen háttérbe szorult. Újra való 
összekapcsolásukon, összeegyeztetésükön századok óta törik 
magukat az emberiség legjobbjai. Az újkor és a legújabb kor 
egyháztörténetírójának erősen figyelnie kell erre a fejlődésre.

Az egyháztörténésznek tehát jelentős újabb területeket 
kell kutatásába bevonnia. De nemcsak az anyagon, a szemlélet- 
módon is tágítanunk kell. Alkalmaznunk kell a szellemtudo
mányi eljárásnak azt a sokoldalúságát, amelynek végső célja 
az élet egészének megértése. A történész nem elégedhetik meg 
az egyházi élet pusztán metafizikai vagy intézményszerű né
zésével, de ugyanúgy nem szabad csupán lélektani, eszmetör
téneti, fejlődési vonalon mozognia. Mindent a maga idejében 
és helyén, lehetőleg még hozzávéve az újabb vallás-, gazdaság-, 
társadalomtörténeti és lélektani, kultúrbölcseleti, sőt részben 
orvostudományi eredményeket is. De téves úton járna az a 
tudós, aki azt hinné, hogy mindezeknek észelvű igénybevételé
vel valóban helyesen megismerheti az Egyház történeti életét. 
Ehhez a sokoldalú ismereten és tárgyilagosságon kívül u. i. 
még nagy szükség van az Egyháznak belülről való szemléle
tére is, a személyes élményeken alapuló közvetlen megértésre 
és érzékelésre.6

A kiváló angol kát. kultúrbölcselőnek és történésznek, D a w s o n  
Kristófnak két híres könyve (német fordításban) : Die wahre Einheit der 
europäischen Kultur. Regensburg 1935. (Ford. Schmidthüs K.) és: Die

6 Az egyh. tört. körének kiterjesztéséről: K ö h le r , Walther: Historie 
und Metahistorie in der Kirchengeschichte. Tübingen 1930. 14—19. — 
N igg , Walter: Die Kirchengeschichtsschreibung. Grundzüge ihrer histo
rischen Entwicklung. München 1934. 253. Mindkettő prot. feldolgozás. Nigg 
alapos és tanulságos müvének főszempontja: miként változott az egyház 
eszméje a különböző, úttörő egyháztörténészeknél. (Legnagyobbrészt pro
testánsok.) Az eredmény: fokozatos elkorcsosulás. (247.) — Az egyh. tört. 
szemléletének új módjairól, a megértésről és az élményszerűségről a továb
biakban részletesebben is fogunk szólni.



680

Gestaltung des Abendlandes. Leipzig 1936. (Ford. Mühlekamps I .)  Az első 
kultúrbölcseleti jellegű s nagy vonalakban az egész fejlődést adja, a másik 
erősebben történeti vonatkozású, kb. a népvándorlástól az első évezred végéig 
terjedő időt tárgyalja. — Dawson eredményeiről kitűnően tájékoztat B la z o -  
v ic h  Jákó két tanulmánya: Kultúra és vallás, Kereszténység és nyugati 
kultúra. (Pannonhalmi Szemle 1938. 243— 52, 321—31. A szövegben fel
használtuk.) — A vallás és kultúra kapcsolataira még megemlítjük B o u t-  
r o u x  Émile: Tudomány és vallás a jelenkori philosophiában. Ford. Foga- 
rasi Béla. Bp. 1914. Még ma is használható. — H a e c k e r , Theodor: Christen
tum und Kultur. München 1927. — R a d e m a c h e r , Arnold: Religion und 
Leben. Ein Beitrag zur Lösung des christlichen Kulturproblems.2 Freiburg 
i. Br. 1929; Religion und Bildung. Bonn 1935. — M a r ita in , Jaques: Religion 
et culture. Paris 1932.2 (Német, fordításban: 1936.) — A kultúrtudományok- 
ban elért eredmények szintézisének kísérlete a kultúrbölcselet, amely a k. 
tagozódását, rendjét, fejlődését vizsgálja. Tartalmi kiépítése a bölcseleti 
kiindulópont szerint különböző. Szoros kapcsolatban van a tört. bölcselet
tel és a társadalomtudománnyal. Önálló tudománnyá Nietzsche nyomán 
főként D i l th e y  és i s k o lá ja  fejlesztette ki. Ma legkiválóbb művelője S p r a n g e r  
Eduárd. Ha a kutatás különöskópen a hordozó társadalmi tényezőket helyezi 
előtérbe, akkor kultúrszociológiáról beszélhetünk. (L. Spranger cikkét a 
Magy. Pedag. Lex. II. 162— 65. lapjain.) A kultúráról és megnyilvánulásai
ról igen részletesen szól báró B r a n d e n s te in  Béla: Az ember a mindenség- 
ben. I. Bp. 1936. 87—690. Az emberiség kultúrmunkájáról : S c h n e id e r , H.: 
Die Kulturleistungen der Menschheit. Leipzig 1929. skv. A földrajzi ténye 
zők kidomboritása: H e ttn e r , Alfred: Der Gang der Kultur über die Erde.2 
Leipzig u. Berlin 1929. Sokoldalú általános tájékoztatás H a la s y — N a g y  
József: A kultúra. (A mai világ képe. Bp. 1938. I. к. 85—176.) — Kiváló 
művelői nálunk még K a r n i s  Gyula és P r o h á s z k a  Lajos (Vallás és kultúra. 
Leopold Ziegler filozófiája. Minerva 1928. 3—53, 215—54.), de feldolgozá
saik kereteinken nagyrészt kívül esnek. — A német irodalomból megemlít
jük: D e m p f , Alois: Kulturphilosophie. München—Berlin 1932. — S c h a lte r ,  
Heinrich: Die europäische Kph. München 1940. (Fogyatkozásai ellenére is 
tanulságos.) — M ü lle r -F r e ie n fe ls , Richard: Allgemeine Sozial- und Kultur
psychologie. Leipzig 1930. — Tárgyunkra vonatkozólag is haszonnal for
gatható V ie rk a n d t id. szociológiai kézikönyve, különösen a középkor és a 
reneszánsz k. szoc.-ról, a felvilágosodás k.-ról, s a 19. és 20. századról szóló 
részek.

Általános elméleti fejtegetéseink után a fejezetünk körébe 
vágó néhány tudományág bennünket érdeklő szempontjait és 
legfontosabb könyvészetét közöljük.

Okszerű tudományos működés ma már nem képzelhető 
el jó szaklexikonok forgatása nélkül. Tárgyunkra vonatkozó
lag a magyarban csak a Bangha Béla szerkesztésében megje
lent négykötetes Katolikus Lexikont említhetjük (Bp. 1931— 
33.), bár sok címszó s a könyvészeti utalásoknak szinte teljes 
hiánya, más címszavak túlságosan rövid elintézése miatt sok
szor csalódottan fogjuk letenni. Német nyelven kitűnő tájé
koztató a szigorúan tudományos Lexikon für Theologie und 
Kirche. (Szerk. Buchberger Mihály regensburgi püspök. 10 к.
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Freiburg i. Br. 1930—38. Rövidítése: LThK.) Teljesen méltó 
társa a protestáns Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 
(Szerk. Gunkel Hermann és Zscharnack Lipót. 5 к. és egy 
külön mutató-kötet. Tübingen2 1927—31 ,1932. Rövidítése: 
RGG2.) Kimondottan történeti jellege miatt sokszor az előző-1 
nél is jobban használható. A szabadelvű prot. hittudomány 
alkotása a 24 kötetes Realenzyklopädie für prot. Theologie 
und Kirche.3 Leipzig 1896—1913. Szerk. Hauck A.) Párat
lanul nagyra méretezett és alaposan induló a fran
ciák egyháztörténeti és — földrajzi ismerettára, de eddig még 
csak a Bzovius címszóig jutott. (Dictionnaire d'Histoire et de 
Géographie ecclésiastiques, commencé sous la direction 
de A. Baudrillart, A. Vogt et M. Rouziès, continué par 
A. de Meyer et E. van Cauwenbergh. Paris. 1912 óta.) 
Igen jó a két francia hittudományi lexikon: Dictionnaire 
de Théologie cath. (commencé sous la direction de A. Vacant, 
continué sous celle de E.Mangenot et de E. Amann. Paris. 
1909 óta, eddig 14 к. 28 félkötetben. Az utolsó címszó: Sibyl
lins.) ; Dictionnaire apologétique de la Foi cath., 4. éd., sous la 
dir. de A. D’Alès. Paris 1925—29. 4 k. és mutató (1931). Meg
említjük még a Cabrol F., majd Leclerq H. szerkesztette Dic
tionnaire d'Archéologie chrétienne et de la Liturgie címűt. (Pa
ris. 1907 óta. Eddig 10 к. 20 félkötetben. Az utolsó címszó: 
Mariage.) Jól használható a Diet, de Spiritualité ascétique et 
mystique. Doctrine et histoire. Cavallera F. és de Guibert J. 
közreműködésével Viller M. jezsuita szerkeszti. (Paris 1932 
óta. Eddig 8 к. Az utolsó címszó: Chappuis.) Az olasz nyelven 
írottak közül legjobban megérdemli figyelmünket az Enciclo- 
pedia ltaliana. (35 k., egy mutató- s egy függelék-kötet. 1929 
—39.) Általános ismerettár, de a legújabb, részletes egyh. tört. 
tanulmányokkal és könyvészettel. Az angol nyelvterületről: 
Herbermann Ch. G. szerkesztésében The Catholic Encyclopae
dia) on intern, work of reference on the constitution, doctrine, 
discipline and history of the catholic church. 15 k. New York
1907— 12. Mutató 1914, pótkötet 1922. Űj, javított kiadás 1937- 
től.) Hastings J. és Selbie J. A. szerkesztésében az Enciclopae- 
dia of Religion and Ethics, 12 к, egy к. mutató. Edinburgh
1908— 26 (prot.) Tudományosságban és terjedelemben ugyan 
az említettekhez nem sorolható, de komolysága, megbízható
sága, korszerű szempontjai, rövidsége és jó könyvészete miatt 
első tájékozódásra még a szakembernek is jó szolgálatokat 
tehet a Gröber Konrád freiburgi érsek gondozásában megje
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lent egykötetes Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen. 
(Freiburg i. Br. 1937.)

A vallásnak az ész világánál való vizsgálásában a leg
célszerűbb az adatokat szolgáltató vallástörténet tanulmá
nyozásával elindulni. Ez a tudomány „az emberiség vallásai
nak módszeres taglalása és összevetése alapján a vallás és 
a vallások kialakulásával, fejlődésével és hanyatlásával, egy
másra hatásával foglalkozik“. Megalapítója a német Müller 
Miksa. A XIX. század vége óta német földön főként protestáns 
hittudósok közt vallástörténeti iskola alakult ki. (Gunkel, Bous- 
set, Wellhausen, Troeltsch stb.) Képviselői a kereszténységnek 
bizonyos műveltségi köröktől és vallásoktól való függését hir- 
tették — különböző mértékben —, s abszolút mivoltát kétségbe 
vonták. Lassan a katolikus világban is fellendült az ilyen mód
szerű kutatás. Ma e tudomány legnagyobb képviselője Schmidt 
Vilmos, az Isteni Ige Társaságának tagja. Az egyháztörtó- 
nészt e kérdések legtöbb esetben közvetlenül nem érdeklik. 
Mégis fontosak, mert különösen a világi kutatók — olykor 
több-kevesebb jóhiszeműséggel is — írásaikból kicsengő elő
feltevésként a vallásnak és vallásosságnak oly idejét múlt, 
téves fogalmával dolgoznak, amely éppen a vallástörténet 
újabb eredményei által teljesen meghaladott. Ismeretük 
azért is hasznos, mivel az egyháztörténetre helyesen alkal
mazva igen termékenyítőek.7

Nagy szükségük van tudományunk művelőinek a vallás
lélektanra. Ez a vallásos tudatélmények mibenlétével, rend
szerével, törvényszerűségével foglalkozik. A lelkiélmények ma 
gyarázatában megmarad a természetes oksági és célszerűségi 
összefüggéseknél, a természetfölötti elemet nem vonja bele. 
Általában a normális ember vallási élményeit elemzi, de körébe 
tartoznak a lelkiélet fejlettebb jelenségei (misztikusok, szen
tek), sőt a rendellenes, beteges tünetek is. A pszichologiz-

7 K űhár  F ló r is :  E g y e te m e s  v a llá s tö r té n e t. 2 k. Bp. 1936. A z  e g é sz  
k é r d é sr e  é s  a tovább i iro d a lo m ra  v o n a tk o z ó la g  ide u ta lun k . A  k ö z ö lt  m e g 
h a tá r o z á s  a z  I. k . 7. la p já r ó l v a ló . K ö n y v é sz é t  a  m a g y a r  ő s v a l lá s r ó l  : TI. 
3 4 6—47. — V a n  m ég e g y  jó  m a g y a r  v a llá s tö r té n e tü n k  (p r o t.) , V a rg a  Z sig -  
m o n d é: Á lta lá n o s  v a llá s tö rté n e t. 2 k. D e b r e c e n  1932. — Kat. L e x . IV. 444. 
—  L T h K  V I I I  (1936) 775— 79. —  A  v a llá s tö r té n e t, —  lé lek tan , —  b ö lc se le t  
s  a  v e lü k  leg tágab b an  is  ö s s z e fü g g ő  tu d o m á n y o k  p rob lem atik ájára  és k ön y-  
v é sz e té r e  —  bár sa já to s  sz e m p o n tb ó l te k in tv e  a z  e g észe t  —  e g y ik  leg k iv á ló b b ,  
r en d k ív ü l sz é le s  lá tó k ö r ű  m a g y a r  k ö n y v  N y é k i  K álm án é: V a l lá s  és faj. 
B p. 1941.
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mus kórunk veszélyes tévedése ugyan, ennek ellenére is vall
juk: nemcsak az egyháztörténelemben, hanem általában a kato
likus hittudomány és a gyakorlati vallásosság egész területén 
több és alaposabb lélektani elmélyedés lenne kívánatos! Ezzel 
kapcsolatban nyomatékosan az egyháztörténetírók figyelmébe 
ajánljuk a nagyon fejlődő jellemismereti irodalmat, a tömeg- 
és társadalomlélektan s az idegtudomány eredményeit, igaz, 
hogy a különböző tipológiák és rendszerek e téren gyors egy
másutánban váltják fel és döntik halomra egymást. Nem is 
merev átvételükre és szolgai alkalmazásukra gondolunk. 
A sokoldalú szemléletmód és finom érzék kifejlesztése a cél. 
Meg kell említenünk itt egyúttal minden tapasztalati lélektan 
sikeres felhasználásának pótolhatatlan feltételét: a személyes 
élményt és tapasztalást.

Kühár  F ló r is :  B e v e z e té s  a  v a llá s  lé lek tan áb a . B p. 1926. 4, 7, 13— 14. 
Itt e g y ú tta l a  többi irod a lom . —  Czakó  A m b ré: A  v a l lá s  lé lek ta n a . P é c s  
1915. —  Vasady  B é la  (p r o t.)  : A  v a l lá s p s z ic h o ló g ia  fe jlő d é sé n e k  története. 
D ebr. 1927. —  L T h K  V I I I  (1936) 786— 88. —  A  n ém et iro d a lo m b a n  a  v. 
lé lek ta n n a k  leg k iv á ló b b  kát. m ű v e lő je  Wunderte G y ö r g y . M u n k áib ó l k ie m e l
jü k : D a s  r e lig iö s e  E r leb en . P ad erb orn  1922; E in fü h r u n g  in  d ie  m oderne  
R e lig io n sp sy c h o lo g ie . K em p ten  1922; Ü b er  d a s Ir r a tio n a le  im  r e lig iö se n  
E rleb en . P a d erb o rn  1930. —  Három kiváló, úttörő prot. mû: Otto, R u d olf:  
D a s  H e ilig e . Ü b er  d a s Ir r a tio n a le  in  der Id ee  d es G ö ttlic h e n  und se in  V e r 
h ä ltn is  zum  R ation a len . 23— 25. k iad . M ünchen  1936. (S z e r in te  a  v a llá sb a n  
a z  érzelm i elem  a  fő , a z  I s te n sé g  m egérzése . B ír á lja  Feigel, F r. K .: D a s  
H eilig e . H aarlem  1929. L . m é g  Schütz A n ta l: D o g m a tik a  I. B p . 1937. 30— 32; 
K ühár  F ló r is :  A  v a llá s b ö lc s e le t  fő k érd ései. B p. 1930. 103— 0 6 ; K ühár: E g y et, 
v a ll. tört. I. 47 .) —  Heiler, F ried r ic h : D a s  G ebet. E in e  r e lig io n sg e sc h ic h tlic h e  
und r e lig io n sp s y c h o lo g is c h e  U n ter su ch u n g . M ünchen  1918. (5 . k iad . 1923.)  
H . 1919-ben, b ár  fo r m a sz e r in t nem  lép ett k i a z  E g y h á z b ó l,  a z  ú r v a c so r a  
v éte le  á lta l m é g is  a z  e v a n g é lik u so k h o z  csa tla k o zo tt. —  Girgensohn, K a ri:  
D e r  s e e lisc h e  A u fb a u  d e s  r e lig iö se n  E rleb en s. E in e  r e l ig io n sp s y c h o lo g is c h e  
U n te r su c h u n g  a u f ex p e r im en te ller  G ru n d lage . L e ip z ig  1921. K ísé r le ti  a la p o n  
az érte lem  szerep ét h a n g s ú ly o z z a  a v a llá s o s  é lm én yb en . —  A  jellem ism eret
ben  k ezd ő  tá jék o zó d á sr a  ig e n  jó : Rohracher, H ub ert: K a ra k ter o lo g ia . F ord . 
S z ő l lő s y  G y ő ző . B p. 1939. —  Kretschmer, E rn st: K ö rp erb a u  un d  C h arak ter. 
15— 16. k iad . B e r lin  1941; G en ia le  M en schen . 3. k iad . U . o. 1941; M ed iz in i
s c h e  P sy c h o lo g ie . 6. k iad . L e ip z ig  1941. (A z  id e g o rv o s i r é s z r ő l m egin d ított  
a lk a ti v iz sg á ló d á so k r a  é s  lé le k ta n i ered m én yek re  a la p v ető  m ű v ek .) — Müller- 
Freienfels, R ich ard : P e r sö n lic h k e it  und W e lta n sc h a u u n g . D ie  p s y c h o lo g i
sc h e n  G ru n d typ en  in  R e lig io n , K u n st un d  P h ilo so p h ie . 2. k iad . L e ip z ig —  
B e r lin  1923. V ilá g n é z e t ile g  m á s á llá sp o n to n  v a g y u n k , de ig e n  ta n u lsá g o sn a k  
tartju k . —  Spranger, E d u ard : L eb en sform en . G e is te sw is se n sc h a ft l ic h e
P s y c h o lo g ie  und E th ik  d e r  P e r s ö n lic h k e it .  7. k iad . H a lle  (S a a le )  1930. — 
K lug, Ig n a z :  D ie  T ie fe n  d er  S eele . M o ra lp sy ch o lo g isc h e  S tu d ien . 'P a d e r  
b o rn  1927. A  k á t. s z e lle m ű  e m b e r sz e m lé le t  e g y ik  le g n a g y o b b  a lk o tá sa . —  
K ét k ö zérth ető , ér ték es , k ise b b  terjedelm ű orvosi sz a k m u n k a : Schneider, 
K u rt: Z u r E in fü h r u n g  ln  d ie  R e lig io n sp sy c h o p a th o lo g ie . T ü b in g e n  1928; 
D ie  p sy ch o p a th isch en  P e r sö n lic h k e ite n .*  L e ip z ig  u. W ie n  1934. —  A  le lk i 
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p á sz to r  szem p o n tjá b ó l: Schulte, C h ry so sto m u s: W a s  der S e e ls o r g e r  v o n  n er 
v ö se n  S ee len le id en  w is s e n  m u ß .8 P ad erb orn  1936. —  E in fü h r u n g  in  die  
P sy c h o th e r a p ie  fü r  P fa r r e r  (a u f  in d iv id u a lp sy c h o lo g isc h e r  G r u n d la g e ) ,  
h e r a u sg . v o n  J o h a n n e s  Neumann. G ü ters lo h  1930. (P r o t.)  —  A  társad a lm i 
v o n a tk o z á sú  k ö n y v é sz e te t  k é ső b b  adjuk.

A vallástörténet és — lélektan adatait felhasználva a 
vallásbölcselet a vallásnak mint tisztán a természetes rendhez 
tartozó jelenségnek lényegét és értékeit kutatja. Nem egyetlen 
vallással, hanem a vallással általában, mint egyetemes tüne
ménnyel foglalkozik.8 Anyagát átfogó szemlélettel egészként 
tekinti. Az egyháztörténész szempontjából főként azért fontos, 
mert az előbb említett két rokontudománnyal együtt hozzá
segíti a fogalmak tisztánlátásához s így anyagának helyes fel
fogásához. Az Egyház életének megítélésében föltétlenül rossz 
úton jár az a tudós, aki pl. fejlett történészi képességekkel, de 
csekély vallási műveltséggel s idejét múlt fogalmak alkalma
zásával dogozza fel tárgyát. Aki a katolikus papsággal, isten- 
tisztelettel és szentségekkel kapcsolatban minduntalan .,va
rázslatról, babonáról, mágiáról’’ beszél, az tárgyára vonatko
zólag a minden történeti munka egyik legfontosabb alapját 
alkotó megértésnek csak alacsony fokán van. Még jó forrásai 
és egyéni jóhiszeműsége sem fogják megmenteni a tévedések
től, sőt az ellentmondók igazságát sem lesz képes meglátni 
mindaddig, amíg sokoldalú és alapos önműveléssel magának 
tiszta képet nem teremtett. Ehhez pedig az Egyház tanításán 
kívül jártasnak kell lennie a vallástudományban is. Csak így 
remélhető, hogy el tudja különíteni egymástól a helytálló ada
tokat s a mindenkori uralkodó bölcseleti elvek és módszerek 
által esetleg tévesen föléjük borított elméleti palástot.

ICühár F ló r is :  A  v a llá s b ö lc s e le t  fő k é r d é se i. B p . 1930. 23 , 34. é s  a 
K at. L ex .-b a n  (IV . 438 .) ir t  so r a i. —  L T h K  V I I I  (1936) 758, 783— 86. —  Itt 
e m lítjü k  m eg a  vallásfenom onológiát, a m e ly  a  v a llá s o s  v i lá g  tarta lm i és  
m ű k ö d ésb e li j e lle g z e te s sé g e in e k  lé n y e g s z e r ű  é s  tá r g y ila g o s  le ír á sa . T á r g y a  
le h e t  a  term észetfö lö tti h it  v i lá g a  is. F ő c é lja :  a  k érd é se s  tü n em é n y e k  m eg 
é r tése . (N em  téveszten d ő  ö s s z e  Scheler fe n o m e n o lo g ik u s  lé n y e g s z e m lé le té 
v e l.)  L T h K  V I I I .  785. é s  R G G 2 IV . 1171— 72. —  A  ném et kát. irod a lom b ól 
k ie m eljü k  Wunderle (1 9242) ,  Steffes  J . P . (1 925) é s  P rzyw a ra  E r ik  (R eli- 
g io n sp h il. kath . T e o lo g ie . B e r lin  1927.) fe ld o lg o z á sa it . Ú ja b b a n  Hessen 
J á n o s  a z  eddigi, fő k é n t ér te lm i é s  v ilá g n éz e ti szem p o n to k  s z e r in t  v iz sg á ló d ó  
v a llá sb ö lc se le t  h e ly éb e  a z  é le t  é s  az  érték ek  a la p já n  á lló  (k á t.)  ren d szert  
alkotott. (D ie  W erte  d es H e il ig e n . E in e  n eu e  R e lig io n sp h ilo so p h ie . R egens-

8 K ie g é sz íté sk é p e n : o ly  v. b ö lc se le t  i s  e lk ép ze lh e tő , a m e ly n e k  tá rg y a  
e g y  m eg h a tá ro zo tt v a llá s , s  e n n e k  h itta rta lm á h o z  k iz á r ó la g  b ö lc se le t i  sz e m 
p o n tb ó l k ö z e le d ü n k . M á so k  is m é t  a z  é sz  s z e r in t  v iz s g á ló d ó  é s  a  m isz t ik á b ó l  
k in ő tt  (r a c io n á lis , a u to n ó m  —  m isz tik u s)  v. b ö lc se le te t k ü lö n b ö z te tn ek  meg.
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b u rg  1938.) —  Otto  R u d olf je le n tő sé g é t  itt is  k i  k e l l  em eln ü n k . A z  e g y h á z -  
tö r tén e lem irá s  szem p o n tjá b ó l v a ló  fo n to s sá g á r ó l k ü lö n  ta n u lm á n y  i s  je len t  
m eg. (B enz, E r n st:  R u d olf O tto in  se in e r  B e d e u tu n g  fü r  d ie  E r fo r sc h u n g  
der K ir c h e n g e sch ich te . Z e itsch r ift fü r  K ir c h e n g e sch ich te  1937. 375— 98. E  s z e 
r in t a z  e. tört. fő tá r g y a  a kér. já m b o r sá g  története. T e rm é k e n y ítő  szem p o n t
n a k  tartju k , d e  a  ta n u lm á n y  sz e lle m é v e l nem  értü n k  e g y e t. N a g y  r é sz e  nem  
i s  v o n a tk o z ik  a  sz o r o s  érte lem b en  v ett e. tö r t.-re .) —  A  leg ú ja b b  e. tö r t  
Írásra  ig e n  ö sz tö n z ő  é s  e r ő s  h a tá s sa l  v a n  a prot. Troeltsch  E rn ő  (1 865— 
1 9 2 3 ). M u n k á ssá g á n a k  zöm e a  G esa m m elte  S c h r ifte n  n é g y k ö te tes  so r o z a tá 
ban v a n  e g y b e fo g la lv a . (T ü b in g e n  1922— 25.) R e n d k ív ü l é le se sz ű  é s  n a g y  
érd ek lőd ési k ö r ű  b ö lc se lő , tö r té n é sz  é s  h ittu d ó s e g y sz e m é ly b e n . T a n u lm á 
n yu n k b a n  m ég  ism ételten  m eg fo g u n k  ró la  em lé k e zn i. M ost c sa k  v a llá s b ö l
c se le tér ő l le s z  s z ó . A z  idézett so r o z a t  II . kötete  ta r ta lm a z za : Z ur r e lig iö se n  
L a g e , R e lig io n sp h ilo so p h ie  u n d  E th ik .2 T ü b in g e n  1922. E szm éiről a z  e lő 
szó b a n  e ze k e t m on d ja  (V I I .)  : „ W a s  m ir  h ier  v o r sc h w e b t, w ird  a u s  d iesem  
B an d e v ö l l ig  d e u tlich  w erd en : e s  i s t  e in  r e la tiv  k o n se r v a tiv e s  S y s tem  der  
E r h a ltu n g  u n d  S am m lu n g  u n se r e r  r e lig iö se n  K rä fte  a u f  dem  B o d en  e in es  
k r it isch en  T r a n sz e n d e n ta lism u s , d er  dem  S p e z if is c h -R e lig iö se n  d ie  E in g l ie 
d eru n g in  d a s  w is s e n sc h a ft l ic h e  D e n k e n  und d och  d ie  F r e ih e it  der se lb s tä n 
d ig en  B e w e g u n g  g e w ä h r t“. T . fe la d ta  a  d o g m a tik u s m ó d szert és egyedül a 
történetinek jogosultságát v a llja  a  h ittu d o m á n y b a n  is . V isz o n t  a  történeti 
d in am ik a  s z e r in te  nem  en ged  m e g  sem m i a b szo lú tu m o t. A  vallásnak a kul
túrában való érvényesülését —  e z  v o lt  k u ta tá sa in a k  e g y ik  fő szem p o n tja  —  
e g y , a  lo g ik a i,  e t ik a i é s  e sz té tik a i a p r io r ih o z  h a s o n ló  vallási apriori á lta l 
ak arta  b iz to s íta n i, de ez t p o n to sa b b a n  nem  h a tá ro z ta  m eg . V a llá sb ö lc se le té r e  
1. Vermeil, E d m on d : L a  p e n sée  r e lig ie u s e  d 'E rn est T r o e ltsc h . S tra sb o u rg  et 
P a r is  1923. —  R itzert, G .: D ie  R e lig io n sp h ilo so p h ie  E . T .-s . L a n g e n sa lz a  
1924. —  Spiesz, E . : D ie  R e lig io n s th e o r ie  von  E . T . P a d erb o rn  1927. K at. 
szem p on tú  n a g y  m ű. —  T . m é lta tá sa  Simon  P .-tó l a  L T h K  X  (1938) 302—  
04, Bornhausen  to llá b ó l a  R G G 2 V  (1931) 1284— 87.

A világ vallásaira vonatkozó történti ismereteink a múlt 
században nagyon gazdagodtak, ezáltal fellendült a vallás
tudomány, különösen a század második felében. Ezzel pár
huzamosan, főként a francia szociológiának és Marx Károly 
föllépésének hatására hatalmas arányú társadalomtudományi 
munka indult meg. Történelmi tanulmányok, elsősorban 
Dilthey iskolája, továbbá néplélektani és etnológiai kutatások 
is hozzájárultak, hogy az említett két irány találkozásából 
megszülessék a vallásszociológia. Feladata a vallás és társa
dalom kölcsönös egymásrahatásának felderítése. A vallás hat 
a társadalmi közösségekre és szervezetekre a családtól kezdve 
az egyesületeken át egészen az államig. Ezenkívül még új, 
különleges vallásos társadalmi alakzatokat is hoz létre. (Egy
házak, rendek stb.) De a társadalom is hat a vallásra, s az egy
séges valláson belül is bizonyos társadalmi osztályok és cso
portok vallásossága egyes megnyilvánulásokban egymástól el
térő, különleges színeződést kap. Az a körülmény is észre
vehető nyomokat hagy a valláson, hogy alapítója és első hívei
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mily társadalmi keretből valók. A társadalmi vonatkozások 
figyelemmel kísérhetők a vallások, illetve egyházak további 
történetében pl. a szociális tevékenység alakulásában, a 
papok származásában és helyzetében, a hívek rétegződé
sében. Tárgykörünkben alapvető jelentősége van a vallás 
és a világ kapcsolatának, a vallásos elvek és esz
mék gyakorlati megvalósulása mértékének. Mindezt s még 
töméntelen más kérdést a vallásszociológia a különböző val
lásokat illetően egyenlöségi alapon tárgyalja és megértésükre 
törekszik, de tartózkodik minden értékeléstől. Ezért a vizsgált 
vallás vagy egyház teljes szemléletéhez még sajátos hitbeli 
adottságainak figyelembe vétele is szükséges. (Wach.) Külö
nösen érvényes ez a katolikus Egyházra. „Krisztus személye 
és müve tisztán az ész világánál vizsgálva legmélyebb lénye
gében rejtve marad . . .  Az Isten világa ez . . .  Az Egyházat tel
jesen megérteni, legbensöbb jelentőségében felfogni csak a hívő 
magatartás álláspontján lehet. . .  Viszont mindez nem jelenti 
azt, hogy ily körülmények közt az Egyház szociológiai szem
pontú vizsgálata a kellő eredmény reményével meg sem kísé
relhető. Az Egyház is társadalmi közösség, tehát szociológiai 
kategóriákkal meghatározható. Csakhogy tudatában kell len
nünk annak, hogy a természeti társadalomról alkotott kategó
riáink a természetfölötti közösségre csak megszorítással, 
illetve kiegészítéssel alkalmazhatók. Az Egyházban kétféle lét
rendhez tartozó elem van együtt, isteni és emberi, belső lényeg 
és külső megnyilvánulás, örökkévalóság és időbeliség kapcso
lódnak benne elválaszthatatlanul össze. Az idő és végesség 
világából szerzett kategóriáinknak tehát hajlíthatóknak kell 
lenniök, nem, hogy adekvát magyarázatát adják az örökké
valónak és végtelennek, hanem hogy közelebb hozzák megér
tést kereső értelmükhöz“.9

RG G * IV  (1930) 1929— 34. —  H an d w örterb u ch  der S o z io lo g ie , h g g . 
v o n  A lfr e d  Vierkandt. S tu ttg a rt 1931. 479— 94. (W a c litó l.)  E  k itű n ő  kötetben  
a z  e g y h á z tö r té n é sz  m ég  so k  m á s k é r d é sr e  is  jó  e lig a z ítá s t  ta lá l. —  A  mi 
iro d a lm u n k b a n  e lső  tá jék o zó d á sr a  a  leg a lk a lm a sa b b , bő k ö n y v é sz e t i u ta lá 
s o k k a l  a  továb b h a lad ást is  m e g k ö n n y ítv e , Kecskés P á l k ö n y v e: A  k e r e s z 
té n y  tá rsa d a lo m elm élet a la p e lv e i. 13p. 1938. —  T a n u lsá g g a l fo r g a th a tó k
Dékány Is tv á n  tá rsa d a lo m tu d o m á n y i m üvei is . —  A  v a llá s sz o c io ló g ia  m e g 
a la p ító ja  a  ném et Weber M ik sa  (p r o t .) .  F ő k é n t a  p ro testa n tizm u s, a  bu dd
h iz m u s , h in d u izm u s s  a z  ó sz ö v e ts é g i  z s id ó sá g  g a z d a sá g i e r k ö lc s ta n á t  v iz s 
g á lta . A tő k eg a zd a sá g  k ife j le sz té sé b e n  n a g y  szerep et tu la jd o n it a  k á lv in iz -  
m u sn a k . B en n ü n k et leg in k á b b  é rd ek lő  m u n k á i: G esam m elte  A u fs ä tz e  zur  
R e l.-S o z . 3 к. T ü b in g e n  1922— 23.*; R el.-S oz . (A  G ru n d riß  d er  S o z ia lö k o n .

• L T h K  V I I I  (1936) 788— 90.
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I I I .  к .-ben. T ü b in g e n  1925.2) W . m u n k á lk o d á sá n  e r ő s e n  érezh ető  a z  ú jk a n -  
t iá n u s  é s  a  sz a b a d e lv ű  b e fo ly á s . K át. b írá lata: Gundlach, G .: Z u r S o z io lo 
g ie  der kath . Id e e n w e lt  und d es J e su iten o rd en s. F r e ib u r g  i. B r. 1927. L T h K  
X  (1938) 769. R G G S V  (1 931) 1776— 77. M a g y a ru l i s  m eg je len t: A  p r o te s 
tá n s e tik a  é s  a  k a p itá liz m u s  sz e llem e . F ord . V id a  S á n d o r . Bp. 1923. —  L . 
m ég: Lennert, R . : D ie  R e lig io n s th e o r ie  M. W ebers. S tu ttg . 1935. (D is s z .)  —  
W eb errel e g y ü tt  a  v. szoc . m e g a la p ító i k ö zé  so r o z h a tó  m ég  Troeltsch E rn ő  
é s  Sombort W e r n e r  is . T r o e ltsc h  v. szo c . ered m én y ei ö ssz e g y ű jtö tt  ír á sa in a k  
I. (D ie  S o z ia lle h r e n  der c h r is t lic h e n  K irch en  u n d  G ru p p en .8 T ü b in g e n  
1923. E b b en  r ö v id  ö s s z e fo g la lá s  а  965— 86. la p o k o n )  é s  IV . к .-ben  ta lá lh a 
tók. (A u fsä tz e  z u r  G e is te sg e sc h ic h te  und R e lig io n s so z io lo g ie . H g g . von  
H a n s Baron. U . o. 1925.) F e jte g e té se i e lső so r b a n  a z  ő sk e r e sz té n y sé g r e  é s  
N y u g a t  v a llá s i  fe jlő d é sé r e  v o n a tk o zn a k . M e g á lla p ítá sa iv a l k a p cso la to s  kát. 
á llá s fo g la lá s :  Schilling, O tto: D ie  c h r is tlich en  S o z ia lle h r e n . M ünchen 1926. 
—  Sombort tá rsa d a lo m tu d o m á n y i é s  n e m z etg a z d a sá g ta n i írá sa in a k  leg fő b b je :  
D e r  m oderne K a p ita lism u s . H is to r isc h -sy ste m a tisc h e  D a r s te llu n g  d es g e sa m t
e u r o p ä isc h e n  W ir tsc h a fts le b e n s  v o n  se in e n  A n fä n g e n  b is  zu r  G e g e n w a r t8 
M ü n ch en — L e ip z ig  1916— 29. 3  k. E g y  e g ész  é s  n é g y  félk ötetb en . —  ö s s z e 
fo g la ló  m u n k á k : Wach, J o a ch im : E in fü h r u n g  in  d ie  R e lig io n s so z io lo g ie .  
T ü b in g e n  1931. (P r o t .)  —  H a se n fu s s , J . : D ie  m o d ern e  R e lig io n sso z . P a d e r 
b orn  1937. (K a t.)  —  A  b e fe je z ő  id ézet: K ec sk és  i. m . 364— 65.

Minden történetíró tudatosan vagy hallgatólagosan elfoga
dott történetbölcseleti elvek alapján dolgozik. Különösen 
szembetűnő ez a vallás és az Egyház kérdéseivel foglalkozók
nál. Föltétlenül elvetendönek tartjuk azt a módszert, amely szi
gorúan tudományos feldolgozásokban, sokszor csak jelenték
telen helyi események és adatok közlésével kapcsolatban, más
kor egy-egy fontosabb történeti folyamat vagy személy rajzá
ban, minduntalan belevonja tárgyalásába a Gondviselést, az 
isteni igazságszolgáltatást, vagy rögtön hittani érvet kovácsol 
valamely felekezet ellen, és büszke önérzettel forgatja a hit
védő és a prédikátor pallosát. Az egyháztörténeti monográ
fiák ugyan nagyon használható anyagot szolgáltathatnak ily 
kérdések megvilágításához, esetleg eldöntéséhez, de ennek az 
egyébként igen jelentős műveletnek elvégzése legtöbbször 
kívül van a történész körén. Amily határozottan óvjuk az egy
háztörténészt eredményeinek gyors bölcseleti és hittani kihasz
nálásától. ugyanoly mértékben óhajtjuk, hogy ne legyen egy
oldalúan cédulás lelkű és levéltárszagú báb, hanem állandóan 
képezze magát a történelmi megismerés természetének s a tör
ténés végső értelmének felderítésével foglalkozó történetböl
cseletben. Ez egyrészt meg fogja őrizni az esetlegesen fenn
maradt és megtalált adatokra való kizárólagos feleskiivéstcl, 
másrészt nagy távlatokat fog nyitni előtte, s ezek figyelembe
vételével a közelebbi dolgokat is helyesebb szemmértékkel 
fogja nézni. De a kellő összhang és igaz eredmények érdeké
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ben e két munkának a kölcsönös kiegészítés állandóságával 
kell együtthaladnia.

A történetbölcselet tanulmányozása a tudományos mun
kát kedvezően befolyásoló szempontokon kívül még más okok 
miatt is szükséges. Belőle látjuk az ember hősies felfelé törek
vését s az eszméknek, jelentkezzenek azok bármilyen, még akár 
anyagelvű világnézet támogatására is, fensőbbséges erejét. 
Emberi és keresztény mivoltunk mélységeire bukkanunk, s a 
kinyilatkoztatáson kívül, a puszta ész világánál is egyre töké
letesebben felfogjuk a teremtett és teremtetlen valóság egy
máshoz való viszonyát. S minél emberibbé és keresztényebbé 
válunk, annál jobban megértjük az ember történeti útját s 
annál tisztultabb, nagylelkűbb és megbízhatóbb lesz ítélkezé
sünk.

I g e n  jó  ö s s z e fo g la lá s  n a g y  k ö n y v é sz e tte l K o m is  G y u la : T ö r té n e t f i lo 
z ó f ia . B p . 1924. E red eti e lg o n d o lá sú , n a g y  lá tó k ö r ű  é s  m ű v e ltsé g ű  e g y é n i  
r e n d sz e r :  Schütz A n ta l:  I s te n  a  történ elem b en . B p. 1940. 3. v á lto z a t la n  
k ia d . A  ném et iro d a lo m b a n  a  k é t  leg jo b b  kát. s z e lle m ű  m u n k a: Saw icki, 
F r a n z :  G esch ie h tsp h ilo so p h ie .“ K em p ten  1923; Bernhart, J o se p h : S in n  der  
G esch ic h te . F reib . i. B . 1931. Haecker, T h eo d o r: D e r  C h rist u n d  d ie  G e
sc h ic h te . L e ip z ig  1935. M ély  érte lm ű , a fo r iz m a sz er ű . R övid, k o m o ly  e lm e
fu tta tá s :  Simon, P a u l:  D ie  G e sc h ic h te  a ls  W e g  d e s  G eistes . R o tte n b u r g  a. 
N . 1933. H ívó  fe lfo g á sú  B erdiajew  M ik ló s  o r o sz  b ö lc se lő  m űve i s :  D e r  S in n  
d er  G esch ich te . D a rm sta d t 1925. —  S z á za d u n k  le g n a g y o b b  tört. b ö lc se le ti  
a lk o tá s a  Troeltsch  E r n ó  r en d sz e re :  D e r  H is to r ism u s  und se in e  P r o b le m e . I. 
B u c h : D a s  lo g isc h e  P r o b le m  der G e sc h ic h tsp h ilo so p h ie  (G es . S e h r . I II .  
T ü b in g e n  1922. A  I I .  k ö n y v  n e m  je le n t  m e g .) ,  továb b á: D e r  H is to r ism u s  und  
s e in e  Ü b erw in d u n g . B e r lin  1924. V . ö. Hintze  O ttó b írá la tá v a l a  H is t . Z eit- 
sc h r . 135, 188— 239. L . m é g  B r a ch m a n n  V ilm o s  ig e n  jó  ta n u lm á n y á t:  E rn st  
T r o e lt s c h s  h is to r isc h e  W e lta n sc h a u u n g . H a lle  a. S. 1940. —  K o r u n k  eszm e- 
á r a m la ta i m eg k ív á n já k , h o g y  tisz tá b a n  le g y ü n k  a  gazdasági (ú . n. tört. 
anyagelvüségi) és élettani (fa ji)  történetbölcselettél. A z  e lsó  a  s z o c iá ld e m o 
k r á c ia  é s  a  k o m m u n izm u s tört. szem lé le te . K iin d u ló p o n tja  Saint-Simon  és  
Blanc  n y o m á n  Marx K á r o ly  m u n k á ssá g a . A z  e g é s z  ir á n y  jó  ö s s z e fo g la lá s a  
K o m is  k ö n y v éb en  a  123— 31. la p o k o n  é s  Vierkandt id. H a n d w ö rterb u ch já -  
b a n  a  360— 70. 11. van . (L ie b e r t  A r tú r tó l.)  M indkét h e ly e n  r é s z le te s  k ö n y v é-  
s z e t .  L . m ég  Heider, W .: D ie  G e s c h ic h ts le h r e  v o n  К . M arx. S t u t t g .  1931. 
Cathrein, V .: D er  S o z ia lism u s .16 F re ib . i. B. 1923. Hubatka, C.: D ie  m a ter ia 
l is t is c h e  G e sc h ic h tsa u ffa ssu n g , ih r  R ech t un d  U n r e c h t im  L ich te  d e r  S c h o 
la s t ik . R om , P o n tif. U n iv . G reg o r . 1941 (D is s z .)  Rácz L .: A  történ e lm i 
m a ter ia liz m u s  és a  v a llá s . (P r o t .)  —  N a g y  v itá ra  adott okot Spengler  Osz- 
v a ld  k ö n y v e  az eu ró p a i m ű v e ltsé g  p u sz tu lá sá r ó l. R öv id  ö s s z e fo g la lá s  é s  ir o 
d a lo m  Kornisn&l a 120— 22. 11. H o z z á te s sz ü k :  Briefs, G oetz: U n te r g a n g  des 
A b en d la n d es . C h risten tu m  u n d  S o z ia lism u s.*  F re ib . i. B. 1921. Soden, H an s  
v o n : O sw . S p en g lers  M o rp h o lo g ie  der W e ltg e sc h ich te  und d ie  T a tsa c h e n  
der K irc h e n g e sch ich te  (H a rn a ck -E h r u n g , L e ip z ig  1921. 459. s k v .) ,  é s :  D ie  
G e sc h ic h te  der c h r is t lic h e n  K ir c h e  b ei O. Sp. (Z e itsch r . f. K ir c h e n g e sc h .  
1924. 1. sk v .) (P ro t.)  —  A  fa ji tört. szemlélet ú ttö rő in ek  (G o b in e a u , C h am 
b e r la in . H itler, R o sen b erg , G ü n th er , C la u ss  s tb .) m ű veit e g y e n k in t  itt  nem
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sorolhatjuk föl. Irodalmunkban a legalaposabb feldolgozás N y é k i  (Klemm) 
Kálmán két könyve (Kereszténység vagy faji vallás? Bp. 1937. Vallás és 
faj. U. o. 1941.) A németeknél a legegyetemesebb, tárgyilagos szemlélet: 
H u d a l, Alois: Die Grundlagen des Nationalsozialismus. Eine ideengeschicht
liche Untersuchung von kath. Warte.6 Leipzig und Wien 1937. Közvetlenül 
tárgyunkról: L e e r s , J. v.: Rassische Geschichtsbetrachtung. Was muß der 
Lehrer davon wissen. Langensalza 1934. K r ie c h , Ernst: Der Mensch in der 
Geschichte. Geschichtsdeutung aus Zeit und Schicksal. Leipzig 1940. V. ö. 
Századok 1942. 227—30. S c h e m a n n , Ludwig: Die Rasse in den Geisteswis 
senschaften. München 1928—31. 3 k.

II. Az Egyház és életköre.
Az Egyháznak nincs hivatalos meghatározása s a róla 

szóló kifogástalan fogalmazások különbözhetnek egymástól 
a szerint, hogy mily szempont a tájékozódás alapja. De maga 
az Egyház fogalma tiszta és kétséget nem tűröen megállapí
tott. Az egyháztörténetíró legelső feladatai közé tartozik, hogy 
as Egyházról szóló tanítást, az ekkléziologiát ismerje.10 Egy
idejűleg tájékozódnia kell a keresztény felekezetek egyház
fogalmáról.

A tárgyi előkészület mellé bizonyos alanyi magatartás is 
szükséges. Nincs itt arról szó, hogy a történetírás módszertani 
vívmányainak egy részéröl lemondjunk, s egy előfeltevésként 
bennünk levő, történeti adatokkal utólag igazolandó és felru
házandó „bálványképet“ vonszoljunk magunkkal. De az kívá
natos és szükséges, hogy kiindulásunk ne a természetfölöttiség 
eleve való tagadása legyen. Az utóbbi esetben u. i. ésszel nem 
igazolható álláspontra helyezkedünk és ezáltal elvetünk ma
gunktól oly lehetőségeket, amelyeknek kikapcsolása az elfo
gulatlan megértést komolyan veszélyezteti. Még egy másik

10 A  kát. ta n ítá sr ó l n y e lv ü n k ö n  a  leg jo b b a n  e lig a z ít  Schütz  A n ta l D o g 
m atik ája . (2 k.8 B p. 1937.) A z  E g y h á z r ó l sz ó ló  r é sz  a  II. k. 236—352. lh  
ta lá lh ató . M inden k é rd ésre  b ő s é g e s  k ö n y v észe te t  is  ad. —  T ö r tén eti s z e m 
p on tb ó l a  leg a la p o sa b b  h ittu d o m á n y i sza k m ű  Dieckmann, H. : ' D e  E c c le s ia .  
F r e ib u r g  i. B r. 2 k. —  K iv á ló  sz a k m u n k a  K östers, L u d w ig :  D ie  K ir c h e  u n 
se r e s  G lau b en s. E in e  th eo l. G ru n d le g u n g  kath . W e lta n sc h a u u n g .8 F re ib . i. 
B. 1935. (K o r sz e r ű  szem p o n to k , so k o ld a lú sá g , n a g y  je g y z e ta n y a g .)  — A d a m -  
nak m a g y a r  fo rd ítá sb a n  m á r  id. rem ekm űve. —  Lippert, P eter: D ie  K ir c h e  
C h risti. F re ib . i. B. 1931. M a g a ssz ín v o n a lú  e lem zés. —  Guardini, R om an o:  
V o m  S in n  der K irch e .6 M ain z  1933. A z  E g y h á z  m eg ér tésére , a z  e g y é n  és  az  
E g y h á z  v isz o n y á r a  a  le g k o r sz e r ű b b  é s  leg m ély eb b en  járó . —  Van de P o l,  
W . H . : D ie  K irch e  im  L e b e n  u n d  D e n k en  N e w m a n s. A u s  dem  H o lla n d , 
ü b ertra g en  u. e in g e le it, v. M ax G m ach l. S a lz b u r g — L e ip z ig . A  c ím en  tú l 
m en ően  e lv i je le n tő ség ű , é r té k e s  prot. mű. —  Esser, G. —  Mausbach, J. : 
R e lig io n , C h risten tu m , K ir c h e .5 K em p ten—M ü n ch en  1921. 3 к.

Regm im . 44
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nehézség is leselkedik ránk az Egyház életének vizsgálatában. 
Az egyén és a közösség közti különféle megnyilvánulásokban 
már századok óta tartó feszültséget könnyen átvisszük az 
Egyház és a személyiség kapcsolatára. A reneszánsztól kezdve 
az ember önmagára való beállítottsága egyre nőtt és egészség
telen méreteket öltött, kiszakította magát a közösség szerves 
egészéből és ellenséges szemmel nézte tekintélyi igényeit. Az 
élő közösségtől elszakadt személyiség azonban tönkremegy, 
s az Egyház elviselhetetlenné válik annak, aki nem tudja 
benne meglátni egészséges lelki fejlődése elöföltételét.11 Ez a 
magatartás nemcsak az életet torzítja el, hanem vészes elfo
gultsággal az egész történetszemléletet is.

A vallás középponti jellegénél fogva az Egyház az élet
nek szinte minden területével érintkezik. Legbensöbb lényege 
mégis őseredeti alkotásában, a dogmában, erkölcsben és 
kultuszban fejeződik ki.12 A hittartalomnak az Egyház életé
ben alapvető jelentősége van, rá épül egész erkölcsi, jogi, isten
tiszteleti rendszere. A felvilágosodásnak, majd a szabadelvű
ségnek hatására vésődött be oly mélyen a köztudatba a dogma- 
eilenesség, a hit körüli viták értelmetlensége és jelentéktelen
sége, s így a hideg érdektelenség az egyháztörténet iránt.

' Az Egyház az eszményeknek és igazságoknak nemcsak 
hirdetője, hanem valóra váltásuk szorgalmazója és számon- 
kérője is. Erkölcstanának meggyökereztetésével ö a népek leg
nagyobb nevelője. Története sokszor szívettépöen kemény harc 
az erkölcsi elvek érvényesüléséért. Az erkölcstan, — bölcselet 
és — lélektan alapos ismerete nagy segítségére lesz a törté
nésznek események és személyek legbensőbb indítékainak fel
tárásában.13

Az Egyház hatalmas elterjedése és sokféle vonatkozása 
a saját körén belül és kívül álló világgal szükségképen az

11 G u a rd in i i. m. 47—49.
11 A d a m  i. m. 16—17.
18 A legkorszerűbb erkölcstan T illm a n n  Frigyes szerkesztésében jelent 

meg: Handbuch der kath. Sittenlehre.2 Düsseldorf 1939—40. 4 к., az I. és a
IV. k. két-két félkötetből áll. Az I. к. a bölcseleti alapokat adja S te in b ü c h e l  
Tivadartól, а II. a lélektani ismereteket M ü n c k e r  Tivadar tollából (erre van 
leginkább szükségünk az egész sorozatból), а III. к.-ben Krisztus követésé
nek eszméjét, a IV.-ben ennek megvalósítását a szerkesztő irta. — Magyar 
nyelven: E v e to v ic s  Kunó: Kát. erkölcstan. Bp. 1940. 2 k .'— Érdemes kezde
ményezés: E lfíd István, Alkatlélektani kérdések és a kát. erkölcstan. Pécs 
1939. — K lu g :  Tiefen der Seele c. id. művét itt is rendkívül ajánljuk. — 
S c h illin g , Otto: Apologie der kath. Moral. Paderborn 1936.
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egyházjog kifejlődésére vezetett. Ez a jog valóban az életből 
született, nem íróasztali alkotás. Benne közel két évezred 
páratlanul sokoldalú tapasztalata van kifejezve. S e kivételes 
fejlődés eredményét ma mintaszerű remekeléssel egyetlen kö
tetbe összefoglalva adja az új egyházi törvénykönyv. A jog
alkotás ismerete a történetírónak módot nyújt sajátos szem
pontja, az elvek és a gyakorlat viszonyának vizsgálatára. Itt 
talál felvilágosítást az egyházi ügyigazgatás idők megszabta 
menetére is.14

Az istentisztelettel, a szentségekkel és szentelményekkel 
kapcsolatos cselekmények oly írásos emlékeket hagytak maguk 
után, amelyek különösen a korábbi történetre vonatkozólag a 
legbecsesebbek, sőt olykor mások hiányában egyetlenek. Meg
felelő képzettséggel, európai alapon összehasonlítóan szem
lélve nagyon fontos felvilágosítást adnak az egész nemzeti mű
velődés kialakulásáról. Általuk továbbá mélyen belepillantha
tunk népünk leikébe, a vallásos élet gyakorlatába.15

14 C o d ex  iu r is  ca n o n ic i. Romáé 1926. — Z e ig e r , Ivo: De história insti- 
tutorum canonicorum. Pars I.: História generalis synthetica iuris canonici. 
Romae 1940. — S tu tz , Ulrich (prot.) : Geschichte und System des Kirehen- 
rechts. (Holtzendorff-Kohler: Enzyklop. der Rechtswissenschaft. V. 278— 
345. Leipzig 1914.7) — S ip o s , Stephanus: Enchiridion iuris can.2 Pécs 1931. 
S ip o s  István: Kat. egyházjog.2 Pécs 1938. — Az egyházjog magyarországi 
története meglehetősen elhanyagolt terület, a legtöbbet még a régi kéziköny
vek nyújtanak (a fejlődés egészét nézve). S z e r e d y  József: Egy ház jog.2 Pécs 
1883. 2 k. (A keletiekre és a protestánsokra is tekintettel van.) K a z a ly  Imre: 
Egyházjog.2 Vác 1882. 2 k. — Igen figyelemre méltó M ik ló s  Ödön ref. lelki- 
pásztor könyve: A magyar prot. egyházalkotmány kialakulása a reformáció 
századában. Pápa 1942. Szerinte a  p ro t .  e g y h á z i  s z e r v e z k e d é s  a la p iá t  n á 
lu n k  a középkori papság főesperességi testvérületei alkotják. Kát. szem
pontú méltatása: Pannonhalmi Szemle 1942. 376—77. — Az e g y h á z i  k ö z -  
ig a z g a tá s r a  alapvetők: W e rm in g h o ff , Albert: Verfassungsgeschichte der 
deutschen Kirche im Mittelalter.2 Leipzig 1913. F r e is e n , Jos.: Verfassungs
geschichte Deutschlands in der Neuzeit. Leipzig 1916.

15 A  l i tu r g ia  sze lle m é b e  kiválóan bevezet v. H ild e b ra n d  Dietrich és 
G u a rd in i Romano könyve, mindkettő magyarra is le van fordítva. (Liturgia 
és egyéniség. Bp. 1941. — A liturgia szelleme. Bp. 1940.) — Az összes kér
désekről és a könyvészeiről jó összefoglalás: E ise n h o fe r , Ludwig: Hand
buch der kath. Liturgie. Freiburg i. В. 1932—33. 2 k. — B ra u n , Joseph: 
Liturgisches Handlexikon.2 Regensburg 1924. — Liturgikus lexikon, Szerk. 
K ü h á r  Flóris és Tiadó Polikárp. Komárom 1933. — Cikkeivel és gazdag könyv
rovatával kitűnő útmutató a C a se l Odó szerkesztésében megjelenő Jahrbuch 
für Liturgiewissenschaft. (Münster i. W. 1921 óta.) — Nálunk M ih á ly f i  
Ákos könyvei említendők. (A nyilvános istentisztelet, Az emberek megszen
telése. Több kiadásban.) — L itu r g ia tö r té n e ti  k u ta tó in k  közül K n a u z  Nán
dort, D a n k ó  Józsefet, Z a lá n  Menyhértet, K ü h á r  Flórist és R adó  Polikárpot 
emeljük ki. Űjabban K n ie w a ld  Károly zágrábi egyetemi tanár érte el e téren

44*
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Az előzőkben az Egyháznak főként isteni alapítású lé
nyege és ebből folyó rendje, alkotásai, eszményi működése 
lebegett s'zemünk előtt. Ezzel azonban még nem látjuk az egész 
valóságot, mert az Egyház egyúttal emberi intézmény is. 
E két világ elemei sokszor egymástól alig elkülöníthető módon 
egybefonódnak történetében. Az eszme és a valóság a katoliciz
mus életében sem fedi egymást, a kettő közt feszültség áll fenn. 
Ennek föforrása magában a kinyilatkoztatás természetében 
rejlik, mert az isteni igazságot és malasztot „agyagedényben 
nyújtja“, emberi elképzelések és fogalmak közvetítésével. 
S maguk a közvetítő szervek szintén emberek, tér- és idő- 
hatások, koruk és egyéniségük által korlátozva. Ezért a ter- 
mészetfolötti valóság nem jelenik meg leplezetlen mivoltában, 
sőt olykor az időleges leple alatt az örökkévaló már alig lát
szik. Sokszor emberi bűnök, szenvedélyek fölébe kerekednek a 
kegyelemnek és igazságnak. Newman szerint az Egyház ál
landóan betegeskedik és gyengeségben senyved. Krisztus 
gyakran megfeszítve él tovább e földön, az Egyház emberi 
gyarlóságainak keresztjére szögezve. A feszültségek másik 
csoportja a katolikus lényegből következően a tekintély és sza
badság összeütközéséből keletkezik. Az Egyház egyrészt a 
kinyilatkoztatott igazság eredeti tanúira és kezeseire s Istentől 
kapott küldetésére támaszkodva megköti a katolikus hittuda
tot; másrészt elítél minden vakhitet és csupán külső hitbeli 
alázatot, s kívánja, hogy igenünk értelmi fokunknak megfele
lően erkölcsi szabadságból fakadjon. A harmadik feszültségi 
sorozat a buzgó vallásosság és az egyházi hivatal, az egyéni 
szárnyalás és az egyházjog merevsége ütközéséből származik. 
Mindkét elemre szükség van, együttműködésükön múlik az 
egészséges fejlődés titka. „A katolikus ember úgy fogadja el 
Egyházát, ahogyan áll, mert abban nyilatkozott meg előtte 
Isten szentsége, igazságossága és jósága. A katolikus nem 
vágyik az eszmény- vagy szépészethajhászok Egyházára, sem 
pedig földi Grál-várra. Bár édesanyját a hosszú vándorlás 
pora lepi, bár arca a gond és szükség barázdáit viseli, mégis 
édesanya az, akinek szívében a régi szeretet lobog, szemében

a legnagyobb eredményeket. A legrégibb magyar és horvát liturgikus kó
dexekről — köztük a Pray-kódexről — irt úttörő tanulmányai nálunk 1938 
óta a Pannonhalmi Szemlében, a Theologiában és a Magyar Könyvszemlé
ben jelentek meg. — R adó  Polikárp: A nemzeti gondolat középkori litur
giánkban. Kát. Szemle 1941. 431—38. V a .:  Adalékok a magyar liturgiatörténef 
bibliográfiájához. (A Pannonhalmi Főisk. Évk. 1941/42. 60—98.)
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a régi hit ragyog, keze pedig a régi áldást osztja szün
telenül“.18

Az elmondottakból az a legfontosabb tanulságunk, hogy 
az Egyház történetét sem szélsőségesen és kizárólagosan ter
mészetfölötti, sem csupán észelvű szempontok érvényesítésé
vel nem szabad tekinteni. Az első esetben teljesen végzethitü, 
a másodikban istentagadó álláspontra jutnánk.17 Legbiztosabb 
vezetőnk a valószerü és józan szemlélet s az igazság tisztelete 
lesz. „A történetírásnak semmiféle következménytől sem sza
bad visszarettennie, az eredményeket teljesen úgy kell elfo
gadnia, amint adódnak, s rajtuk semmi erőszakot nem gyako
rolni, még a legjámborabb célok végett sem. Nem kell a miatt 
aggódnunk, hogy a legszigorúbb igazmondás valaha is veszé
lyeztetné az igazságot.“18 Görresnek e szavaihoz vegyük hozzá 
XIII. Leó pápának a katolikus történetírás alapelvéül adott 
szabályát: „A történetírók elsősorban arra ügyeljenek: a törté
nelem főtörvénye, hogy ne merészeljen semmi hamisat állítani, 
továbbá semmi igazat elhallgatni; a kedvezésnek vagy az

16 A feszültségekről szóló részt teljesen A d a m  i. m. alapján adjuk, a 
218—37. lapokról. — Hasonló értelemben ír G u a rd in i i. művében az 55— 
60. 11. — Az egész kérdésről két ö ss ze fo g la ló  k á t. m u n k a  jelent meg: S im o n , 
Paul: Das Menschliche in der Kirche Christi. Freiburg i. B. 1936. E v er-  
h ard , Wilh.: Bauschäden im Hause Gottes. Die irdischen Gebrechen der 
Kirche. Wiesbaden 1937. Az előbbi elmélyedőbb, az utóbbi adatokban gaz
dagabb, rendszeresebb. — A leginkább lényegszerű, bár rövid feldolgozás: 
B e rn h a rt, Joseph: Göttliches und Menschliches in der Kirche. ( D ie  K irc h e  
in  d e r  Z e ite n w e n d e . Abhandlungen zu religiösen Zeitfragen. Hrsg, von 
Erich K le in e id a m  u. Otto K u s s .  Salzburg—Leipzig3 1939. 330—55. Ez a nagy 
gyűjteményes kötet tele van a szentírástudomány, a misztika, a faji kérdés, 
a művészet, lélektan, neveléstudomány, újpogányság alapvető kérdéseit tag
laló tanulmányokkal a legkiválóbb szakemberek tollából. T á r g y u n k b a n  n é l
k ü lö zh e te tle n .)  — A kérdés rövid, ügyes, bár inkább népszerűsítő előadása: 
h a r o s , Matthias: Neue Zeit und alter Glaube. Freiburg i. B. 1936. Ebben: 
Göttliches u. Allzumenschliches in der Kirche. 1—56. 11. — A német-cseh 
nemzeti ellentétnek az egyházi igazgatásban is megnyilvánult jelenségeiből 
indul ki s a cseh kát. papságot elmarasztalva, hittudományi szempontból 
szorosan véve nem kifogásolhatóan, de a német világnézettől befolyásolva 
fejtegeti kérdésünket S la d e k  Frigyes Pál kát. teológus. (Göttliches u. Mensch
liches in der Kirche. Ein Beitrag zur Frage aus der Sicht des Grenzlandes. 
Theol. Quartalschr. 1941. 175—90.) — Kiváltságos elvi mű: C a lve t, J . : D’une 
critique cath. Paris 1927.

17 M ö h ler , Johann Adam: Kirche und Geschichte. Hrsg. u. eingeleitet
V. Bernhard Hanssler. Freiburg i. B. 1941. 29—30. Ez a több mint száz év 
előtt megírt tanulmány még ma is jól használható. — B e llo c , Hilaire: The 
Catholic Church and History. London 1926. (Az Egyház és a korszerű kér
dések viszonyát tárgyaló The Calvert Series egyik kötete.)

18 E v e r h a rd  i. m. 9.
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ellenségeskedésnek még csak gyanúja se merülhessen föl 
ellene“. (1888 aug. 18.)

Az Egyház kapcsolata két világ, az isteni és emberi felé 
irányul. A történetírásban leginkább életének utóbbi mozza
nata van előtérben. Küldetése főként az egyes lelkekhez szól, 
de az ember társas természete s a vallásosság egyetemes jellege 
következtében a közösségre is kisugárzik. A vallás a legna
gyobb közösségalkotó erő, mégha idönkint nem is tud így ér
vényesülni. Ez magában az Egyházban is megnyilvánul, hiszen 
földi megjelenésében emberi közösség. Társadalmi alkatának 
vizsgálata az újabb történetírás vívmánya. E szemlélet alap
ján egyrészt az egyházi szervezeten belül érvényesülő tár
sadalmi erőket, különbségeket, egyesítő és feszítő tényezőket 
tanulmányozzuk, másrészt felépítésének, elveinek és gyakorla
tának hatását az életkörébe közvetlenül nem tartozó világi tár
sadalom alakulásában. Ez mindenképen nagyon termékeny 
szempont, de ügyelnünk kell arra, hogy ne akarjunk mindent 
társadalomtudományi képletekbe és elméletekbe feloldani s 
velük magyarázni. Munkánk közben az eddiginél sokkal na
gyobb figyelemmel kell lennünk a tömegek lélektanának és a 
közvélemény kutatásának tanulságaira. Bár a társadalmi vo
natkozásokban benne rejlik, külön is kiemeljük az Egyház 
emberbaráti tevékenysége kutatásának fontosságát.19

10 A tanulmányunk vallásszoeiológiai részében már idézett munkákon 
kívül még a következőket említjük meg. R a d e m a c h e r , Arnold: Die Kirche 
als Gemeinschaft und Gesellschaft. Eine Studie zur Soziologie der Kirche. 
Augsburg 1931. Erősen elméleti, a fogalmak tisztázására jó, gyakorlatilag 
nekünk keveset ad. — S to n n e r , Anton: Kirche und Gemeinschaft. Köln 
1927. — S im o n , Paul: Das Pristertum als Stand und der Laie. Salzburg— 
Leipzig 1938. A papság társadalmi helyzete változásának pompás történeti 
és lélektani vázolása. — V ie r k a n d t id. Handwörterbuchjában két tanulmány: 
G u n d la ch , Gustav: Orden (kirchliche Vereinigungen). 399—405; C olm , 
Gerhard: Masse. U. o. 353—60. — C h én o n , Emile: Le Rôle sociale de l’Eglise. 
1921. (Kezdettől fogva, de legrészletesebben a 19—20. század.) — l im i te r a i  le, 
J.: Le Prêtre français et le société contemporaine Paris 1933—38. 3 k. A z  
1815—1936 közti időszakot dolgozza föl. Kitűnő mű. — N á lu n k  semmiféle 
ilynemű összefoglalás nincs, még az előtanulmányok is igen ritkák. Csak 
két régi, nagy adatgyűjtemény érdemel említést: P a u e r  János: Az egyházi 
rend érdeme Magyarország történetében, Árpádok időszakától korunkig. Szé 
kesfejérvárott 1847; L á n y i  Károly: Magyar catholicus clerus érdemeinek 
történet-igazolta emléke, I—II. Posonyban 1848. A sokoldalú, igen nagy 
anyag gondos kiegészítést és egészen más nlódú feldolgozást kívánna. Pap
ságunkra további könyvészet A  p lé b á n ia tö r té n e tírá s  m ó d sze r ta n a  c. tanul
mányunk (Regnum 1940—41. s külön is) 55—56. lapján. — A tö m e g lé le k 
ta n  irodalma K orn isn & l, Tört. fii. 102. Pótlásként: S c h ü tz  Antal: Tömeg 
és elit. (őrség. Bp. 1936. 216—42.) G e ig er , Th. : Die Masse und ihre Aktion.
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Az emberi élet nem általános, világpolgári keretben, 
hanem népi közösségekhez kötötten valósul meg. A katolikus 
Egyház a világ legegyetemesebb intézménye, páratlan kitárult- 
sága lerombol minden emberi korlátot. Az egységes eredetnek, 
az egyforma Isten képére teremtettségnek, megváltásnak és 
kegyelmi felkarolásnak hitvallásával az emberi testvériség leg
komolyabb hirdetője. De míg egyrészt megalkuvást nem 
ismerőén mindig vallotta és vallja az embereknek a legfőbb és 
végső dolgokban való teljes közösségét, másrészt elismeri, 
sőt előmozdítja a népek sajátos, istenakarta egyéni jellegét. 
Működésének alapelve, hogy a vallási igazságokat a templom
ban és az iskolában mindenki anyanyelvén kapja meg. Mél
tányolja a népszokásoknak és az alkalmazkodásnak még val
lási vonatkozásban is mindaddig, amíg nincsenek a keresztény 
lényeggel ellentétben és míg keresztény tartalommal megtölt
hetők. Az Egyháznak ez a magatartása a vallásosság és né-pi
sé g találkozásának és egyesülésének sokszínű, gazdag ered
ményeire vezetett és igen fontos meghatározója lett a népek jel 
lemének és műveltségének.20

Szent Ágoston a népvándorlás kezdetén így jellemezte 
az Egyház eljárását: „ . . .  minden népből hívja polgárait, min
den nyelvből gyűjti zarándokközségeit. Nem akad fenn, ha

Stuttg. 1926. S iie le r , G. : Person und Masse. Leipzig 1929. J. O rteg a  y  G a s 
se t:  A tömegek lázadása. Bp. 1937. D é k á n y  István- Bev. a társadalom lélek
tanába. Pécs—Bp. 1923. — A  k a r i tá s s r ó l :  L ie se , W. : Geschichte der Caritas. 
Freib. i. В. 1922. 2 к. M e ffer t, F.: Caritas und Krankenwesen bis zum Aus
gang des Mittelalters. U. o. 1927. L a lle m a n d , Léon: Histoire de la charité. 
Paris 1902—10. 4 к. N e y ro n , C.: Hist, de la charité. Paris 1928. R a tz in g e r  
György: Az egyházi szegényápolás története. Bp. 1886—87. 2 k. (Az eredeti 
német mű II. kiadása után készült ford.) A II. k. 183—263. lapjain: Ada
tok az egyh. szegényáp. történetéhez Magyarországon. (1000—1526.)

20 A n ép  é s  n e m ze t kérdéseiről világos kát. felfogás G rö b e r  i. m. 
435—39, 623—29. — Nálunk e fogalmak tisztázásában különösen S z e k fű  
Gyula tűnt ki: Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Bp. 
1942. — J o ó  Tibor: A magyar nemzeteszme. Bp. 1939; Magyar nacionaliz
mus. Bp. 1940. — S o m o g y i József: A nemzeteszme. Bp. 1941. — F e ls , J. : 
Begriff und Wesen der Nation. München 1927. — G r e n tr u p , Theodor: Natio
nale Minderheiten und kath. Kirche. Breslau 1927: Religion und Mutter
sprache. Münster i. W. 1932. — D e m p f, Alois: Volk und Völker im Gottes
reich. Augsburg 1932. — S c h r e ib e r , Georg: Das deutsche Volkstum und die 
Kirche. Köln 1932. — W in te r , Eduard: Tausend Jahre Geisteskampf im 
Sudetenraum. Das religiöse Ringen zweier Völker.2 Leipzig—Salzburg 1938. 
Ez az érdekes szempontú (kát.) könyv azt vizsgálja, miként alakult a val
lásos gondolat- és érzésvilág a cseheknél és a németeknél. — A néplélek és 
a vallás kapcsolatáról s a legfontosabb hazai és külföldi irodalomról rész
letesen írtunk P lé b á n ia tö r té n e tirá su n k b a n . (40—43, 57—61.)
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a szokások, törvények, berendezések. . .  különbségére talál; 
sajátossága, hogy mindebből semmit se bontson fel vagy sem
misítsen meg, hanem mindezt védje és elősegítse“. A Hitter
jesztés Bizottsága pedig közel háromszáz évvel ezelőtt ily 
utasítást adót első apostoli helynökeinek: „Óvakodjatok attól, 

\ hogy ezeket a népeket bármi mó.don is rávegyétek szertartá
saik, szokásaik és erkölcseik megváltoztatására, hacsak nyil 
vánvalóan nem ütköznek a vallásba és az erkölcsbe. . .  Nem 
a mi szokásainkat kell ebbe a birodalomba elültetni, hanem a 
hitet, amely egyetlen nép szokásait és erkölcseit sem tekinti és 
nem sérti meg, de annál inkább törekszik fenntartani“. XL 
Pius pápa a németországi vallási viszonyokkal kapcsolatban 
írt körlevelében ugyanezeket az örök gondolatokat így fejezte 
ki: „Az Üdvözítő által alapított Egyház egy és ugyanaz min 
den népek és nemzetek számára. Hatalmas kupolája mint a 
mennyboltozat az egész földet átíveli. Alatta helyet és otthont 
talál minden nép és nyelv. Benne bőséges tér nyílik a tovább
fejlődésre az összes különleges sajátságok, képességek, fel
adatok és hivatások számára. . .  Az Egyház anyai szíve elég 
tág és nagy ahhoz, hogy az egyéni sajátságok és adottságok 
Isten szándéka szerint való kifejlődésében inkább a változatok 
gazdagságát lássa, mint az elkülönülések veszedelmét“.21

Igen fontos, hogy az egyháztörténetírás az isteni és em
beri elem találkozásának ezt a színes, élettől duzzadó világát 
finom érzékkel észrevegye s tág szemhatárral és őszintén fel
dolgozza. Erre különösen a helyi történetírók fognak gazdag 
anyagot találni. Csak korunk túlzásainak veszélyes szirtjeire 
vigyázzunk, mert az egyoldalú nemzet-, nép- és fajimádat leg
alább oly mértékben eltorzítja a történeti tájékozódást, mint 
e szempontok mostoha alkalmazása.

A  fa j i  k é rd é s re  és tö r té n e t ír á s r a  vonatkozólag tanulmányunk tört.- 
bölcseleti részében közöltekhez még a kővetkezőket tesszük hozzá. S z e k fü  
Gyula: Történetpolitikai tanulmányok. Bp. 1924. — B a r tu c z  Lajos:
A magyar ember. Bp. 1938; Fajkérdés — fajkutatás. Bp. 1940. — S o m o g y i  
József: A faj. Bp. 1940; Fajiság és magyar nemzet. Bp. 1941. — S ch m id t, 
Wilh. : Die Stellung der Religion zu Rasse und Volk. Augsburg 1932. — 
A faji alapon álló történetíráson még nagyon meglátszik az elfogultság és 
a csapongó képzelet uralma. Eredményei közt a nemzeti történetre vonat
kozólag a legkomolyabb a népiségtörténet kiváló művelőjének, H elb o k  
Adolfnak rövid próbálkozása: Deutsche Geschichte auf rassischer Grund
lage. Halle a. S. 1939. Tudományát „ é le t tö r v é n y s z e r ű s é g i  tö r té n e le m “-nek 
nevezi. Álláspontja módszertanilag részben aggasztó, de szempontjai tanul
ságosak. — A v ilá g tö r té n e le m  művelése fa j i  e lg o n d o lá s sa l még több nehéz 81

81 K e c s k é s  i. m. 375—76. — G rö b e r  i. m. 627.
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ségbe ütközik, s a kísérletek rosszabbul is sikerülnek. E nemben még 
viszonylag a legtöbb figyelmet érdemel: E r b t ,  Wilhelm: Weltgeschichte auf 
rassischer Grundlage. Urzeit, Morgenland, Ostasien, Mittelmeer, Abendland 
und Nordland.4 Leipzig 1936. Felfogására jellemző, hogy a történetírást 
alkalmazott fajismeretnek nevezi. — A bölcselő oldaláról nézi a kérdést, s 
okos szempontokat történetietlen képzelgésekkel kever egybe W u n d t  Miksa 
füzete: Aufstieg und Niedergang der Völker. Gedanken über Weltgeschichte 
auf rassischer Grundlage. München—Berlin 1940. — A faji szemléletnek 
a z  e g y h á z tö r t é n e t r e  v a ló  k i t e r j e s z t é s é t  R o s e n b e r g  Alfréd végezte el, főként 
Chamberlain s még nála is kevésbbé szakszerű és megbízható források 
nyomán. Az egész kérdésre és irodalmára bevezetésül Klemm, ( N y é k i )  
Kálmán könyvét ajánljuk: Kereszténység vagy. faji vallás? Bp. 1937. — 
Hogy ez a módszer még a komolyabb igényű szakirodalomban is hová 
vezet, erre jó példa G r ü n e w a l d  Hans könyve: Die pädagogischen Grund
sätze der Benediktinerregel. Mit einem Geleitwort von Alfred B a e u m le r .  
München 1939. 188 1. A szerző a ben cés  R e n d s z a b á l y  n e v e lé s i  e lv e in ek  
g y ö k e r e i t  kutatja, s arra az eredményre jut, hogy nem a „bibliai-hittudo
mányi“ gondolatvilágból, sem nem a keresztény szerzetesség szelleméből 
valók, hanem kizárólagosan a k é s ő i  ó k o r  p o g á n y  b ö lc s e le t i  h a g y o m á n y a i 
ból. Innen merítette volna Szent Benedek az életjobbltás, a tisztaság, az 
engedelmesség eszméjét, sőt még az alázatosságra is innen kapott volna 
ösztönzést; szerinte Benedek a szegénység fogalmát nem ismeri; a Rend
szabályban a „szentségi eszmekörnek“ a szerzetesek erkölcsi életére vonat
kozólag a legcsekélyebb befolyása sem ismerhető fel. Mindez a szerző sze
rint megerősíti az általános tételt: „hogy minden, ami az Egyházban tartós 
és mélyebb hatású volt, oly erőkből és hagyományokból származott, ame
lyek gyökerei nem az Egyházon belül voltak, hanem bizonyos faji és 
népi összefüggésekben“. A könyvet a vezető német történeti szakfolyóirat, 
a H is t .  Z e i t s c h r i f t ,  néhány kisebb kifogást leszámítva elismerően fogadja 
mint „tudományosan gondos és a világnézeti szellemi harcban fontos mun
kát“. (165. k. 1942. 363—65.) — A mi történetírásunkban itt-ott felbukkanó 
hasonló kísérletek legnagyobbrészt még nem ütik meg azt a fokot, hogy itt 
foglalkozzunk velük.

Az emberi szervezkedésnek és közösségalkotásnak csúcs
pontja az állam. Keresztény felfogás szerint az ember lényegi 
természetének követelménye s így eredete Istentől való, ha nem 
is közvetlenül, miként az Egyházé. A maga nemében tökéletes, 
minden mástól függetlenül társaság. Bennünket most főként 
az Egyházzal való kapcsolata érdekel. Ez a viszony a pogány 
állam részéről ellenségeskedéssel indult meg, majd a körül
mények teljes megváltoztával már a negyedik századtól kezdve 
egyre erősebben az államégyháziság irányában fejlődött. 
A népvándorlás népeinek megtérése után rövidesen az új or
szágokban is teljesen összekeveredtek a két életkör ügyei, jó
részben az uralkodók akaratából. A XI. században pápai oldal
ról erőteljes támadás indul meg az elvesztett állások vissza
szerzéséért, s egyházi részen a két főhatalom viszonyáról oly 
fölfogás alakul ki, amely már — ugyan nem dogmatikailag,
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de mégis — átlépte az illetékesség határát. Ez az irány Vili. 
Bonifácban érte el tetőpontját. Utána az avignoni fogság, a 
nagy egyházszakadás, a zsinati elmélet terjedése, a nemzeti 
szellem ébredése, a hitszakadás és a fejedelmi fenségjogok ki- 
terjesztése teljesen az állami oldalra billentették a mérleget, a 
felvilágosult abszolutizmus pedig mindezt betetőzte. A XIX. 
század bizonyos mérvű szabadság megadása ellenére is csirá
jában megtartotta az államegyháziság elvét. Századunkban a 
konkordátumok rendszere által a múlt veszélyei az állami fő- 
hatalom részéről jórészt csökkentek, s az egyházfőknek világi 
érdekterületektől a múltban — bár nagy jogtalanságok árán — 
történt mentesülése meghozta jó gyümölcseit az Egyház belső 
életében. Az állam és az Egyház viszonyának megértő útmu
tatói közül főként XIII. Leó és XL Pius pápa emelkedik ki. 
Az egyre megnyugtatóbb fejlődésben új, sokban aggasztó moz
zanatot jelentenek a teljességes világnézetű politikai rendsze 
rek. Ezért jelenleg itt minden átmeneti állapotban van.

A történeti alakulás és az elvek kiváló összefoglalása: G r ö b e r  i. m 
339—50. Részletes tört. áttekintések: LTliK IX (1937) 748—59; S ta a ts -  
l e x i k o n 5 (szerk. S a c h e r  Hermann) III. (1929) 146—65. Mindkettőben bô 
könyvészet. — K e c s k é s  i. m. 308—33. (Elvi.) — R é z b á n y a y  József: Az 
egyház és az állam között való viszony kérdése hazánkban. Bp. 1892. (Elmé
leti és tört.) B a r ta  István: Egyház és állam viszonya Magyarországon a 
középkor végén. Bp. 1935. N é m e th  László: A Regnum Marianum állam
eszme. (Regnum 1940—41. 223—92. és külön is.) R a v a s z  Boriska: A ma
gyar állam és a protestantizmus Mária Terézia uralkodásának második 
felében. Bp. 1935. M á ly u s z  Elemér: A Türelmi Rendelet. II. József és a 
magyar protestantizmus. Bp. 1939. Hozzá külön okmánytár. C s ó k a  Lajos: 
Állam és egyház a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás korában. 
Bp. 1941. M e s z lé n y i Antal: A jozefinizmus kora Magyarországon. Bp. 1934; 
A magyar kai egyház és az állam 1848—49-ben. Bp. 1928. V a r g a  Zoltán: 
A szabadságeszme a XIX. század első felének magyar államszemléletében. 
(Századok 1938. 576—641. Sok szellem- és egyháztörténeti anyaggal.) 
K. T ö r ö k  Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. Bp. 1933. 
S a la c z  Gábor: A magyar kultúrharc története. 1890—1895. Bécs 1938. 
P o k o l y  József: A protestantizmus hatása a magyar állami életre. Bp. 1910. 
(Szabadelvű és prot. szemlélet.) E c k h a r t  Ferenc: A szentkorona-eszme tör
ténete. Bp. 1941. — T is c h le d e r , P.: Die Staatslehre Leos XIII. München— 
Gladbach 1925. D e m p f, Alois: Sacrum Imperium. Geschichts- und Staats
philosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance. München u. 
Berlin 1929. R o m m e n , Heinrich: Der Staat in der kath. Gedankenwelt. 
Paderborn 1935. (Tört. vonatkozások is vannak benne.) C h ie s a  e S ta to :  
I.: Studi storici. II.: Studi giuridici. Milano 1939. (A kát. egyetem kiadv.) — 
Igen alapos feldolgozás B o h a te c , Josef: C a lv in s  Lehre von Staat und Kirche 
mit besonderer Berücksichtigung des Organismusgedankens. Breslau 1937. 
(Prot.) L u th e r  á l la m fe l fo g á s á r ó l  jó összefoglalás: E ie r t , Werner: Morpho
logie des Luthertums. II. 291—395. A 291. 1. kitűnő könyvészet. Ez a komoly 
ev. mű más részeiben is fölötte tanulságos. Az I. k.: Theologie und Welt-
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anschauung des Luthertums hauptsächlich im 16. u. 17.. Jahrhund. München 
1931. A IL: Soziallehren und Sozialwirkungen des Luthertums. U. o. 1932. 
— Az államról a legkimeritőbb, nagyrészt szabadelvű felfogással: J e l i tn e k ,  
G.: Allgemeine Staatslehre. Berlin 1929. (V. kiad. Jelűnek W. kiegészíté
seivel.) — A fa s i z m u s r a ,  elsősorban az állam és az Egyház vonatkozásait 
nézve: M u s s o l in i , A fasizmus alapelvei. Ford. Csobán Endre. Debrecen 
1934. R o c c o , Al.: La Trasformazione dello Stato. 1927. M iss ir o l i , Mario: 
Date a Cesare. La politica religiosa di Mussolini con documenti inediti 
Roma 1929. B a la n y i  György: A római kérdés. Bp. 1929. P o lz o v ic s  Iván: 
A lateráni szerződés. Bp. 1934. M e n ze l , A.: Der Staatsgedanke des Faschis
mus. Leipzig 1938. K o v r ig  Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Bp. 1934. — A  n e m 
z e t i s z o c ia l i z m u s r a :  H it le r :  Mein Kampf. München. (Magyar fordításban 
is.) F e d e r , Gottfried: Das Programm der N. S. D. A. P. und seine welt
anschaulichen Grundlagen. München 1931. U. a .: Der deutsche Staat auf 
nationaler und sozialer Grundlage. 16—17. kiad. München 1933. F o r s th o f f ,  
Ernst: Der totale Staat.* Hamburg 1934. L o h m a n n ,  Karl: Gedanken zur 
neuen Staatsauffassung. Berlin 1935. N ö tg e s , J. : Nationalsozialismus und 
kath. Kirche. Köln 1931. G u r ia n , Waldemar: Der Kampf um die Kirche 
im Dritten Reich.2 Luzern 1936. L. még Hudal i. kötetét. — A  k o m m u n i z 
m u s r ó l  é s  b o ls e v iz m u s r ó l:  A  világnézeti vonatkozások L e n in  németül kiadott 
munkáinak (Sämtl. Werke) főként XIII. к.-ben vannak. F ü lö p —M ille r , R. : 
Geist und Gesicht des Bolschewismus.2 Wien 1928. B e r d ia je w , Nicolai: 
Wahrheit und Lüge des Bolschew. Luzern. K o lo g r iw o f ,  I.: Die Metaphysik 
des Bolschew. Salzburg 1934. Der Staat, das Recht und die Wirtschaft des 
Bolschew. Hrsg. v. W. Wieser, Wenger, Klein. 1925. (Archiv f. Rechts- u. 
Wirtschaftsphilos. 18. k. 4. füz.) L e  c o m m u n is m e  e t le s  c h ré tie n s . (Mauriac, 
Ducatillon, Berdiaeff, Marc, De Rougemont, Daniel—Rops) Paris 1937 
Greife, H. : Bolschewismus u. Staat. Berlin 1942. — X I .  P iu s  pápa körlevele 
a nemzetiszocializmusról és a kommunizmusról. N ö tg e s , J.: Katholizismus 
und Kommunismus.2 Köln 1932. S o d e u r , G.: Der Kommunismus in der 
Kirchengeschichte. München 1920. (Füzet.) N a w ia s k y ,  H.: Staatstypen der 
Gegenwart. St. Gallen 1934. (Beszámoló áttekintés.) D a w s o n , Christopher: 
Religion and the modern Slate. New York 1938. (Magas színvonalú vizsgá
lódás a demokráciák, a parancsuralmi rendszerek és a kommunizmus figye
lembevételével.) — Nálunk K o v r ig  Béla és M ih e lic s  Vid munkái.

Az egyháztörténész számára a történelem és a katolikus 
tanítás alapján összefoglalóan ezt állíthatjuk: mindkét hata
lom a maga nemében a legfőbb, de mindegyiknek megvannak 
természetadta korlátái; mintha mindegyiket egy-egy kör fogná 
közre s ezen belül szabadon mozog. Mindkettő isteni eredetű, 
bár más-más módon. Az Egyház az értékek sorában messze 
fölötte áll az államnak, de egy pontban találkoznak: mind
kettő tökéletes társaság. Eszmei síkon nincs köztük ellentét, a 
a valóságban azonban a feszültségek elkerülhetetlenek. Bár az 
Egyház küldetése kizárólag vallásos és természefölötti, ezt 
joga van lelki eszközökkel érvényesíteni az államot illető terü
leteken is, ha a lelkek üdve, v. i. valláserkölcsi érdekek így 
kívánják. A két föhatalom egymás mellé rendeltségénél fogva 
vegyes területek és kérdések alakulnak ki (házasság, nevelés,
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iskola, egyházi yagyon stb.), ezekben különösen szükséges a 
békét kereső együttműködés. A keresztény ember és történész 
szemlélete csakis állambarát lehet, de annak határozott hang- 
súlyozásával, hogy az államnak nem lehet külön erkölcstana 
és a keresztény elvektől eltérő eljárásmódja. (Allamrezón.) 
„Ha a királyság és a papság egyetértőén együttműködnek, ak
kor jó a világ kormányzása, az Egyház virul és gyümölcsöket 
érlel; ha azonban viszálykodnak, akkor nemcsak a csekély 
dolgok nem tudnak fejlődni, hanem a legfontosabbak is nyo
morúságosán tönkremennek“. (Chartres-i Ivó.)

S c h ü t z  Antal: Az államiság dogmatikai gyökere és normája. (Őrség. 
Bp. 1936. 243—69, itt főként 265—67.) — G r ö b e r  i. m. 345—50. — Minden 
kérdésben jól tájékoztat a Görres-Gesellschaft megbízásából S a c h e r  Her
mann szerkesztésében megjelent 5 kötetes Staatslexikon. (Freib. i. B. 1926— 
32. V. kiad.) — Igen fontos a p á p a i k ö r le v e le k  olvasása. Nálunk a Szent 
István-Társulat kiadásában részben magyarul is megjelentek. — S c h i l l in g  
Otto: Kath. Sozialethik. München 1929; Christliche Sozial- und Rechts
philosophie. München 1933. — S le f f e s ,  J. P. : Religion und Politik. Freib. 
i. B. 1929. — K ie f l , F. X.: Die Staatsphilosophie der kath. Kirche. Regens
burg 1928. — M e in e c k e , Friedrich: Die Idee der Staatsräson in der neueren 
Geschichte.3 München u. Berlin 1929. Bírálja: B in d e r , Julius: Staatsräson 
und Sittlichkeit. Berlin 1929. Meinecke felelete: Hist. Zeitschr. 140. 565—68. 
— J a n e t ,  Paul: A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszo 
nyában. Ford. Lőrincz Béla és Angyal Dávid. Bp. 1891—92. 3 k.

Tanulmányunk jellegének megfelelően egyenkint számba 
vettük az életnek és tudománynak az Egyházzal szorosabb 
kapcsolatban levő köreit. A való életben és történészi megra
gadásában mindez nem fog így egymástól elkülönítetten sze
repelni. A korszerű magaslaton álló történetírónak éppen az 
egyik legfontosabb feladata, hogy a történet folyamát egészé
ben tudja látni, s ne szempontok szerint mesterségesen feldara
bolt, összefüggést alig mutató részeket rakosgasson egymás 
mellé. Ennek megvalósításában nagy segítségére lesz, ha minél 
egyetemesebb szemlélete van az emberi művelődés teljessé
géről, s finom, de valószerü érzékkel meg tudja találni az Egy
háztól hirdetett eszményekkel és gyakorlati érvényesülésük
kel fennálló kulturális kapcsolatokat. Az egész emberi műve
lődés lényégében a lélek teremtő tevékenysége önmaga benső 
birodalmában és a külső világban. De nincsenek e földön 
maradandóbb és mélyebben ható eszmék és törvények, mint 
az Egyházból és a vallásból áramlók. A katolikus történetíró
tól nem lesz idegen semmi emberi. Éppen így fogja megta
nulni, hogy mi az ember igazi értéke, s mit jelent embernek 
lenni. (Möhler.) Ekként fog megszületni benne a katolikus hu
manista. Ebbe a látásmódba persze az is beletartozik, hogy az
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emberi műveltség és az egyházi állásfoglalás közt időnkint 
szakadékok nyílnak meg s az egyedül gyümölcsöző közös fej
lődés útjai néha hosszú időre is eltávolodnak egymástól. A tör
ténetírónak ilyen esetek megítélésében teljes őszinteségre, hig
gadt józanságra s a puszta észelvűségnél továbbmenö lelki el
mélyedésre van szüksége. Mert az Egyház nem ismer időtar
tamra szóló, hanem csak örök kultúrát: isteni uralmat a lelki 
emberben. „Ahol tisztára földi kultúra akar érvényesülni, ahol 
nem a végső, hanem csak másodrendű értékek rabja az ember, 
ott az egyház kérlelhetetlenül szembefordul. Ez közte és a 
világ között tátongó szakadék mélypontja. . .  Bárhol jusson 
is érintkezésbe az Egyház és a világ: bölcsészet, tudomány, 
politika, jog, művészet vagy akár az irodalom terén, — ott az 
örökkévalóság harmatozik az időlegesre, az isteni az emberire, 
Krisztus országa a világ birodalmára“.

A két idézet: M ö h le r  i. m. 5. és A d a m  i. m. 81—82. — A kát. tör
ténetírók közt az Egyháznak és a művelődésnek kapcsolatát a legegyeteme
sebben s a legértékesebben E h r h a r d  Albert (1862—1940) világította meg. 
Nagyvonalú munkái közül megemlítjük: Der Katholizismus und das
zwanzigste Jahrhundert im Lichte der kirchlichen Entwickelung der Neu
zeit. Stuttg. u. Wien 1902. Liberaler Katholizismus? Ein Wort an meine 
Kritiker. Uo. 1902. Katholisches Christentum und moderne Kultur.2 Mainz 
u. München 1907. Das Mittelalter und seine kirchliche Entwickelung. Uo. 
1908. Kath. Christentum und Kirche Westeuropas in der Neuzeit. Berlin u. 
Leipzig 1909, kiegészítésekkel 1924. — D a w s o n  Kristóf idevágó mesteri 
alkotásait tanulmányunk elején, a vallás és kultúra összefüggéseinek tag
lalásánál ismertettük. — S c h n ü r e r  Gusztáv fribourg-i egyetemi tanár hosszú 
életének (1860—1941) munkájával megteremtette a középkortól egészen a 
XIX. sz.-ig terjedő európai történet szemléletét különös tekintettel az Egy
ház és a kultúra viszonyára. Széles szemhatárú, biztos tudású, igazság- 
szerető, kitűnően összefoglaló főművei: Kirche und Kultur im Mittelalter.2 
3 к. Paderborn 1927—29. I. 31936. Kath. Kirche und Kultur in der Barock
zeit. Uo. 1937. (Ism. Századok 1938. 373—75.) Kath. Kirche und Kultur 
im 18. Jh. Uo. 1941. — A középkorra elsőrangú: S te in b ü c h e l , Theodor: 
Christliches Mittelalter. Leipzig 1935. — A  n é m e t ir o d a lo m  m ü v e lő d é s tö r t .  
je lleç iû  k á t. a lk o tá s a ib ó l még megemlítjük: Z o e p fl. Friedr.: Deutsche Kultur
geschichte.2 Freib. i. B. 1931, 1937. G ü n te r , Heinrich: Deutsche Kultur in 
ihrer Entwicklung. Leipzig 1932. (Mindkettő igen értékes, Günteré egészen 
eredeti és tudományos.) G r u p p , Georg: Kulturgeschichte des Mittelalters. 
Paderborn I—IV. 31921—24, V. 1919, VI. 1925. Régi módszerű, de adatok
ban gazdag. — N á lu n k  az Egyház és művelődés kérdéseivel történeti össze- 
foglalásszerűen nem foglalkoztak. ( W a l te r  János munkája: Egyház és 
kultúra, Bp. 1924. más jellegű.) De művelődéstörténetiróink könyveiben s 
egyes külön monográfiákban sok anyag van feltárva, részben feldolgozva. 
( B é k e f i  Rémig, E r d é ly i  László.) A már teljes, ötkötetes M a g y a r  M ű v e lő d é s 
tö r té n e t néhány tárgyunkat közvetlenül érdeklő tanulmányon kívül első
sorban közvetve lesz hasznunkra. — A k ü l fö ld i  p r o te s tá n s  v a g y  s e m le g e s  
beállítottságú történetírók közül megemlítjük B u r c k h a r d t  Jakabot (A re- 
naissancekori műveltség Olaszországban. 2 k. Bp. 1895—96.), a már idé-
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zett T r o e l t s c h  Ernőt (kutatásának egyik legfőbb kérdése volt a keresztény
ség és a műveltség viszonya), H u iz in g a  J.-t (magyarul is: A középkor 
ősze, A holnap árnyékában; Wege der Kulturgeschichte. München 1930-, 
lm Bann der Geschichte.2 Basel 1943.), B r e y s ig  Kurtot (Kulturgeschichte 
der Neuzeit. Berlin 1900—1901. 2 k. Die Geschichte der Seele im Wer
degang der Menschheit. Breslau 1931) ; H in n e b e r g  Pál szerkesztésében 
a legkiválóbb tudósok közreműködésével Íródott a szellemi és természet- 
tudományok egész területét felölelő gyűjteményes nagy mű: D ie  K u l tu r  
d e r  G e g e n w a r t. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Berlin—Leipzig 1906 
skv. A z  e u ró p a i m ű v e lő d é s  tö r té n e té t dolgozza föl: F r ie d e i l , Egon: Kul
turgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der 
Schwarzen Pest bis zum Weltkrieg. München 1929—32. 3 k. (Sok tudás
sal, szellemmel megírt, erősen egyéni, essay-szerű alkotás.) ; K le in b e r g ,  
Alfred: Die europäische Kultur der Neuzeit. .Umrisslinien einer Sozial- 
und Geistesgeschichte. Leipzig u. Berlin 1931. (Tárgyias jellegű, gazdag 
anyaggal.) ; ide sorozhatok, bár egyenkint jelentek meg, S c h a lte r  Henrik 
tanulmányai: Die Weltanschauung des Mittelalters. München 1934; Die 
Reformation, ihr Sinn und ihre Ergebnisse. Uo. 1934; Die Renaissance, 
Versuch einer Umdeutung und Erweiterung. Uo. 1935; Die Welt des 
Barock, eine geistesgeschichtl. Studie. Uo. 1936; Die europäische Kultur
philosophie. Uo. 1940. (Nem teljesen kiegyenlített felfogású és szakszerű 
könyvek, mégis használhatók. Ism. Századok 1937. 241—43. és 1938. 257— 
58.) — A n é m e t m ű v e lő d é s  folyamatát nagy felkészültséggel tárgyalja 
S te in h a u s e n  György (Gesch. der deutschen Kultur.3 Leipzig 1929. 2 к.) és 
G e b a u e r  Kurt. (Deutsche Kulturgeschichte der Neuzeit, von Ende des 
15. Jahrh. bis zur Gegenwart. Berlin 1932.) Rövid összefoglalás: Deutsche 
Geistesgeschichte im Grundriss. Von Julius W ie g a n d  unter Mitwirkung 
V. Hans Joach. Moser, Karl Schaefer und Max Wundt. Frankfurt a. M. 
1932. Hatalmas vállalkozás a K in d e r m a n n  Heinz szerkesztésében megjelenő 
H a n d b u c h  d e r  K u l tu r g e s c h ic h te , Potsdam. Eddig megjelent a lovagkor 
(Naumann Hans), a misztika és a hitszakadás (Gumbel Hermann), a barokk 
(Flemming Willi), a fölvilágosodás (Ermatinger), az idealizmus (Koch F.) 
és az 1830—1870-es évek (Bauer W.) német művelődése. (Potsdam 1935-től. 
Csak a bennünket érdeklőket vettük itt fel.) Az egyes köteteken erősen meg
látszik szerzőjük álláspontja, pl. Ermatingeré a katolicizmussal szemben 
nagyon elfogult. Igen tanulságos L ü d tk e  G.—M a c k e n s e n  L.: Deutscher Kul
turatlas. Berlin u. Leipzig 1928—37. 5. к. — Ezer év h o r v á t  m ű v e lő d é s é t fog
lalja össze Horvat, J. : Kultúra Hrvata kroz 1000 godina. Zagreb 1939. 2 к. — 
Az irodalomtudomány az utolsó évtizedekben nagyot haladt és fontos mon
danivalói vannak számunkra. Nálunk különösen H o r v á th  János (A magyar 
irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig. Bp. 1931. Az irodalmi 
műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Uo. 1935.), F a r k a s  Gyula 
(A magyar romantika. Bp. 1930. A fiatal Magyarország kora. Uo. 1932. 
Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867—1914. Uo. é. n. A ma
gyar irodalom története. Uo. 1934.), A ls z e g h y  Zsolt (A tizenhetedik század. 
Bp. 1935.), B r i s i t s  Frigyes (A XIX-ik század első fele. Bp. 1939.), S ik  
Sándor (Pázmány. Az ember és az író. Bp. 1939. Irodalom és katolicizmus. 
Ez a mesteri alkotás az Almásy József szerkesztette Kát. Írók új magyar 
kalauzában jelent meg. Bp. 1940. 290—347. Zrínyi Miklós. Bp. é. n.), 
S z e r b  Antal (Magyar irodalomtörténet. Bp. 1935.), K a r d o s  Tibor (A laikus 
mozgalom magyar bibliája. Minerva 1930. A magyar humanizmus kez
detei. Pécs 1936. Középkori kultúra, középkori költészet. Bp. é. n. A magyar
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ság antik hagyományai. Bp. 1942. Deákműveltség és magyar renaissance. 
Századok 1939. 295—338, 449—91.), S z a la y  Jeromos (A katolikus gondolat 
útja az újkori Franciaországban. Bp. 1934. Francia irodalom és katoliciz
mus. Pannonhalma 1942.) — Az irodalomtörténet, a lélektan és az egyház
történelem számára egyaránt igen jelentősek B r e m o n d  Henrik finom elem
zései a francia vallásos érzés irodalmi megnyilatkozásairól (Histoire du 
sentiment religieux en France. Paris 1915—33, 1936. 10 k., hozzá még 
1 к. szemelvények és 1 к. mutató. А XVI. és XVII. sz.-ról szól. L. róla 
Szalay Jeromos cikkét a Regnumnak e kötetében.) — A m ű v é s z e ttö r té n e t  
újabban tanulmányai tárgyának tartalmát is vizsgálja, s igen értékes segít
séget nyújt az egyháztörténelemnek. E nemben mintaszerűek a francia 
M âle  Emil munkái. (L’art religieux du X lle siècle en France.8 Paris 
1928; — du XHIe en Fr.7 Uo. 1931. L’art rel. de la fin du moyen âge 
en Fr.4 Uo. 1931. L’art rel. après le Concile de Trente. Etude sur 
l’iconographie de la fin du XVIe siècle du XVIIe, du XVIIIe siècle. 
Italie — France — Espagne — Flandres. Uo. 1932.) D v o r â k , Max: Kunst
geschichte als Geistesgeschichte.2 München 1928. W e is b a c h , Werner: Der 
Barock als Kunst der Gegenreformation. Berlin 1921. S c h n e l l , Hugo: Der 
baierische Barock. Die volklichen, die geschichtlichen und die religiösen 
Grundlagen. Sein Siegeszug durch das Reich. München 1936. (Az egyház- 
és művészettörténeti kutatás egyesítésének igen szerencsés mintája. L. Szá
zadok 1938. 234—38.) P r e m s ,  H.: Die deutsche Frömmigkeit im Spiegel 
der bildenden Kunst. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart dargestellt. 
Berlin 1926. L ü tz e ie r ,  Heinrich: Die kirchliche Kunst des Abendlandes. 
32—36. ezer. Bonn. é. n. Irodalmunkban H o r v á th  Henrik (Zsigmond király 
és kora. Bp. 1937.) és D e r c s é n y i  Dezső (Nagy Lajos kora. Bp. é. n .)  
könyvei e téren a legtanulságosabbak. — Az Egyház és a tu d o m á n y  kap
csolataira: W illm a n n , Otto: Die Wissenschaft vom Gesichtspunkte der kath. 
Wahrheit.8 1928. S te f fe s , J. P.: Katholizismus und Wissenschaft. Paderborn 
1929. H o n e c k e r , M.: Katholizismus und Wissenschaft. Köln 1933. (Füzet.) 
W e id a u e r , F. : Objektivität, voraussetzungslose Wissenschaft und wissen
schaftliche Wahrheit. Leipzig 1935. (Füzet.) D o n a t József: A tudomány 
szabadsága. A modern szellemi áramlatok bírálata. Bp. 1915—16. A II. ném. 
kiad. ford.

III. Az Egyház története.
Az Egyház egyetemessége és központosított szervezete 

minden más vallásos közösségnél inkább megkívánja törté
nete írójától, hogy bepillantása legyen a katolikus élet egészé
nek folyamatába és ismerje a pápaság múltját és jelenét. Mert 
itt a legkisebb rész is szoros összefüggésben van az egésszel, 
egyrészt a tanítás, a kultusz, az erkölcs és az igazgatás egy
ségességénél fogva, másrészt Krisztus titokzatos testének tagja
ként a természetfölötti élet áramlásában. Ez az élet a földi za- 
rándoklás állapotában bele van ágyazva az emberiség fejlődé
sének menetébe. Három nagy birodalom távlataiba kell tehát 
belegondolnia magát a történetírónak: a minden népek Egy
házába, a minden bivők atyaságába és minden földi ember
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sorsközösségébe. A belső átélésen kívül ezt három tudo
mányág fogja közvetíteni, az egyetemes egyháztörténelem, a 
pápaság története és a világ- vagy másként egyetemes tör
ténelem.

Az e g y e te m e s  e g y h á z tö r té n e tn e k  manapság legterjedelmesebb és  leg 
tudományosabb kát. szellemű feldolgozása a F lie h e  Ágoston és M a r tin  
Viktor szerkesztette Histoire de l’Eglise depuis les origines jusqu’à nos 
jours. Paris 1937—39. Eddig az első 6 к. kész a tervezett 24-ből. — Jó 
M o u r r e t  Fernand 9 kötetes műve is, bár benne a hangsúly erősen a külső 
történeten van. (Hist, générale de l’Eglise. Paris 1928—33.) Megemlítjük 
még D u fo u r c q  Albert 10 kötetes munkáját a francia forradalomig. (91924 
skv. Eddig 9 k. van kész.) — A k é z i k ö n y v e k  közül a M o u rr e t—C a rr e y re - ,  
P o u le t -  és J a c q u in - lû lé t. (1924 skv., 121936, 1929—36.) Kitűnő vallástörténeti 
könyv: H u b y ,  J. : Christus. Manuel d'hist. des Religions. Paris4 1923. 
Ennek egyháztörténeti’ része Bagaméri József fordításában magyarul is 
megjelent: K r i s z t u s  é s  a z  E g y h á z .  Bp. 1941. Jól tájékozott, nagyvonalú, 
szellemtörténeti kép az Egyház életéről. — A n é m e t  k á t. irodalomban a leg
színvonalasabb a K ir s c h - fé le  Kirchengeschichte. (1930 skv., még nem 
befejezett.) Kiemeljük B ih lm e y e r  Károly három kötetét és L o r t z  József 
pompás szellemtörténeti áttekintését. Részletesebben 1. A plébániatörténettrás 
módszertana c. tanulmányunk 14. 1. — A n é m e t  p ro t. feldolgozások leg- 
kiválóbbja: M ü lle r , Karl: Kirchengeschichte. Tübingen. I—II. Minden kötet 
két részből áll, ezek különböző kiadásban, illetőleg újranyomásban 1892— 
1941. közt jelentek meg. A mű 1689-ig ér. Terjedelmes és a legjobb értelem
ben vett eszmetörténeti. Magas színvonalú, pontos, gazdag kézikönyv a 
K r ü g e r  Gusztáv szerkesztésében több szerző által írt négykötetes Handbuch 
der Kirchengeschichte.2 Tübingen 1923—31. Az egykötetes munkák közül 
a legelterjedtebb H e u s s i , Kari: Kompendium der Kirchengeschichte.9 Tübin
gen 1937. Kiváló összefoglalás: L o e w e n ic h ,  Walter: Die Geschichte der 
Kirche.2 Witten 1939. — Az o la s z o k n á l :  T o d e sc o , L. : Corso di storia della 
Chiesa. Torino 1922—30. 6 k. — N á lu n k  a B a n g h a —I j ja s - tè le nyolc kötet
ben. (Bp. 1937—41.)

A  p á p a s á g  tö r té n e té r e :  Seppelt,  F r . X .:  G esch ich te  d es P a p sttu m s. 
L e ip z ig  1934— 39. A  terv eze tt 6  к .-b ő i e d d ig  n é g y  je len t m eg. —  Pastor,  
L u d w ig  V.: G esch ich te  der P ä p ste  se it  dem  A u sg a n g  d es M itte la lters. F r e i
b u rg  i. B . 1901— 33. 16 k. 1800-ig  ér. F o ly ta tá s a  : Schmidlin,  J o se p h :  P a p s t 
g e s c h ic h te  der n eu esten  Z eit. 4  k. M ü n ch en  1933-tól. X I I . P iu s ig . —  A  prot. 
m o n o g r á fiá k b ó l Rönkének  m a g y a r r a  i s  le fo r d íto tt  p áp atörténetén  k ív ü l m eg 
e m lítjü k : Caspar,  E r ic h : G esch ic h te  d es P a p sttu m s von  den  A n fä n g e n  b is  
z u r  H ö h e  der W elth errsch a ft. C sa k  k é t к. je le n t  m eg. T ü b in g e n  1930— 33. 
7 5 0 -ig  ér. Haller, J o h a n n e s:  D a s  P ap sttu m . Id ee  und W irk lich k e it. S tu ttgart  
1934-tő l, ed d ig  I — II . к.

A  so k  v i lá g tö r té n e le m  k ö z ü l id é z z ü k  a  M agyar S zem le  T á r sa sá g  
k ia d á sá b a n  m egje len t Egyetemes Történetet.  Bp. 1935— 37. K át. szem p o n tb ó l 
c s a k  а  IV . k . k ifo g á sta la n . A  n ém et iro d a lo m b a n  kát. szellem ű.- Geschichte 
der führenden Völker. S zerk . F in k e  H en r ik , J u n k er  H erm ann , S c h n ü rer  
G usztáv .- F re ib . i. B . 1931-től. 30  к .-re  terv ezték , de m ég  nem  te ljes . 
А 10 к .-ben  e lk é sz ü lt  Propyläen Weltgeschichte  (B e r lin  1929— 33. S zerk . 
G o etz  W a lter )  m o st ú j fe ld o lg o z á sb a n  je le n ik  m eg, 6 к .-re terv ezv e , s z e r 
k e s z tő je  A n d r ea s  W illy . E d d ig  a z  e lső  h á r o m  v a n  k in yom atva . —  Halphen 
L a jo s  é s  Sagnac F ü lö p  2 0  k ö te tes  v ilá g tö r tén e té b ő l m ár a  fe lé n é l több
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készen van. ( P e u p le s  e t  c iv i l i s a t io n s .  Histoire générale. Paris 1925 óta.) 
Az angolul olvasóknak kitűnő vezetője lesz a c a m b r id g e - i  v i l á g tö r t é n e l e m  
32 kötete, főként a középkor G w a t k i n  és W h it n e y , az új- és legújabb kor 
W a r d  szerkesztésében. (Cambr. 1902-től.)

Egyháztörténelmi folyóiratok: Revue d’hist. ecclésiastique. Louvain 
1900 óta, évente külön kötet könyvészetiéi. Revue d hist, de l’Église de 
France. Paris. 1910-től. Revue des questions historiques, 1867 óta. — Histo
risches Jahrbuch, a Görres-Gesellschaft kiadása. Általános, de az egyh. 
tört.-re különös figyelemmel van. 1880-tól. Zeitschrift für Kirchengeschichte 
(prot), 1877-től. — N á l u n k  kifejezetten egyháztörténelmi folyóirat volt a 
M a g y a r  S ió n  K n a u z  Nándor 'szerkesztésében. (1863—69. Hét évfolyam.) 
Folytatóra csak a közelmúltban talált a R e g n u m  évkönyvben. Protestáns: 
E g y h á z tö r t é n e t .  (1943-tól.) A horvátoknál 1931-ben C r o a t ia  S a c r a  néven 
indult meg ily folyóirat.

Az emberiség élete nemzeti közösségekben folyik. Bár a 
kát. Egyház nemzetfölöttinek vallja magát, története leginkább 
mégis országos, illetve nemzeti keretben jelentkezik. A nép 
és a nemzet sajátosságai az egyetemes Egyház földi megjele
nésében fontos és történetileg el nem hanyagolható színeződést 
hoznak létre. Az Egyház nem a világgal általában, hanem népi 
s nemzeti jellegű élettel és műveltséggel jut érintkezésbe. S ez 
a talákozás minden egyetemessége és isteni alapítású lényege 
ellenére is maradandóan hat az időben lezajló életére. 
A nemzeti egyháztörténelemnck éppen az a feladata, hogy 
a körébe vágó külső folyamatok megállapítása után minél 
behatóbban kidolgozza az Egyház és a nép, illetve nemzet egy
másra hatásának mikéntjét és mértékét. Nemzeti egyháztör
ténetírásunk nem tartott lépést tudományunk módszertanának 
a múlt század végén s e század elején történt elöhaladásával. 
Csak a mennyiségben, az adatok gazdagságában és sokoldalú 
ságában gyarapodott, de még itt is minden különösebb rend
szeresség nélkül. Néhány vállalkozást kivéve a szervezett ku
tatómunka is teljesen hiányzott. S bár az utóbbi időben egyház
történetírásunk fellendült, a tervszerű anyaggyűjtésben és köz
zétételben még csak kevés történt, minőségben és módszerben 
pedig nem tudott arra a magaslatra emelkedni, amelyet nem
zeti történelmünk és irodalomtörténetírásunk elért.

L á n y i ,  K n a u z ,  B a l ic s ,  K a r á c s o n y i  munkáiról Plébániatörténetirásunk 
14. 1. Jellemző, hogy Karácsonyinak a század elején írt s 3. kiadásában 
sem sokat változott szerény kötete máig is legújabb összefoglalásunk. Kát. 
egyháztörténetirásunkba ú j  s z e l l e m e t  S z e k f ü  Gyula hozott Magyar Törté
netének egyházi tárgyú fejezeteivel. Színvonalát szakmonografiáink azonban 
máig sem érték el. Nemzeti egyháztörténetünkhöz alapvető tájékozódást ad 
M a g y a r  ká t .  t ö r té n e t f e l fo g á s  c. tanulmánya. (Kát. Írók új magyar kalauza. 
Szerk. Almásy József. Bp. 1940. 396—418.) — A h a z a i  p r o t e s tá n s  egyház
történetírás világi történetírásunktól függetlenül megtalálta példaadó meste-

R egnum . 45
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rét R é v é s z  Imrében. (Л tudományos egyliáztörténetirás. I. főrész: Elvi pro
legomena és történelmi áttekintés. Kolozsvár 1913. A magyarországi protes
tantizmus történelme. Bp. 1925. Egyháztörténelem: A magyar tört. írás új 
útjaiban, szerk. Hóman B. Bp. 1931. 141—82. Magyar református egyház- 
történet. I. k. 1520—1608. Debr. 1938. Reformáció és ellenreformáció, Ma
gyar Művelődéstört. III. 407—48. Református történetszemlélet. Bp. 1941. 
Különlenyom, a Ravasz László Emlékkönyvből.)

Az egyháztörténetirásnak — nemzeti keretben — egyik legnagyobb 
mestere J a n s s e n  János, ( t  1891.) Munkájában (Gesch. des deutschen Vol
kes seit dem Ausgang des Mittelalters. 8 k. Az utolsó kiad. Pastortól Freib. 
i. В. 1913—24.) új források felhasználásával ígen jó művelődési és társadalmi 
jellemzést ad, figyelembe véve a népéletet és a tömeg hangulatát. Igaz, hogy 
a dolgok sötét oldalát derűlátással és röviden adja. LThK V. 279—80. RGG* 
III. 29—30. — Prot. részről H a u c k  Albert (+ 1918) kitűnő módszerű, rend
kívül gazdag anyagú egyháztörténelmét nevezzük meg. (Kirchengesch. 
Deutschlands. 5 к. 1437-ig. Az utolsó kiad.: Lipcse 1906—20.) — A francia 
egyháztörténet, biztos látású, szellemes áttekintését adja közel 30 ezer pél
dányban megjelent nagyszerű összefoglalásában G o y a u  György. (Histoire 
religieuse: Hanotaux, Hist, de la Nation Française, t. VI. Paris 1922.)

Egyháztörténelmünk felemelkedésének két föltétele: a 
módszertani képzettségnek és készségnek fejlesztése, továbbá 
az adatgyűjtésnek és monografikus feldolgozásnak megszer
vezése. Az utóbbi nagy mértékben a jól irányított h ely i 
egyh ázh áztörtén etírú son  múlik. Ide tartozik az egyház
megyéknek vagy kisebb-nagyobb részüknek, intézményeiknek 
és a plébániáknak történelme. Ez az irány az életrajzírással 
együtt a történetírás legrégibb fajtája. Megfelel az ember elsőd 
leges érdeklődésének s módszertanilag is előnyösebb. Mivel 
anyaga korlátoltabb, jobban áttekinthető. Ez okból s a szemé- 
l)'es ismeretek által is könnyebben jutunk megbízható képhez. 
Jó összefoglalás csak sok-sok részletmunka eredményeiből szü- 
lethetik meg. Az utóbbi időben a társadalmi, gazdasági, népi
ségtörténeti kutatások fokozták az érdeklődést a helyi törté
nelem iránt.

A helytörténeti munka kiindulópontjai a k o l o s t o r o k  voltak, a b en cés
r e n d  érdemei ebben hazánkban s a külföldön is igen nagyok. Mellette később 
különösen a J é z u s t á r s a s á g  tűnt ki, érdemes tagjai helytörténeti elindulással 
nálunk a történeti forráskutatás megalapítói lettek. A 17. század végén 
meginduló s háromnegyed századig tartó gyűjtőmunkára épültek fel Katona 
és Pray nagy összefoglalásai. A helyi egyháztörténetirásnak nálunk leg
nagyobb alkotása A  P a n n o n h a lm i  S z e n t  B e n e d e k  R e n d  T ö r té n e te ,  szerkesz
tette E r d é l y i  László és S ö r ö s  Pongrác. (12 k. Bp. 1902—16.) E g y h á z m e 
g y é i n k  é s  k á p la la n a in k  története jórészben csak tökéletlen és elavult köny
vekben van feldolgozva, s z e r z e te s r e n d je in k n é l  főként jó összefoglalások 
hiányzanak. P lé b á n ia tö r t é n e t e in k  közt a megfelelő igen ritka. Az eddigi tel 
jesítményekről, az elvekről és teendőkről részletesen irtunk. A z  e g y h á z 
m e g y e - tö r t é n e t í r á s r ó l  és A  p lé b á n ia tö r té n e t i r á s  m ó d s z e r t a n a  c. tanulmányunk
ban. (Regnum 1937. és 1940—41. évf., mindegyik különlenyomatban is.) Az
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ott közölt bőséges könyvészethez még hozzátesszük: N ie m a n n ,  A.: Die Bedeu
tung der kirchlichen Ortsgeschichte. Berlin 1902. (Prot., füzet.) E tárgyhoz 
1. még Z s c h a r n a c k  írását a Zeitschr. f. Kirchengesch. 38 (1919) évf.-ban a 
368. skv. 11. és W e n d la n d é t  u. о. 46. (1927) 588. skv. — Hasznos útmutató: A l l i -  
bert , C. : Manuel d histoire locale. Avignon 1913. Egy egyházmegye m ű v é s z e t i  
e m lé k e in e k  feldolgozására 1. ismertetésünket B o n n e n f a n t :  Églises rurales с. 
nagy művéről a Századokban, 1940. 353.—(S z a b ó  István:) Levéltári útmutató. 
Tájékoztatásul a magyarországi ref. egyház levéltárairól kibocsátott sza
bályrendeletekhez. Bp. 1941. Kitűnő munira, méltatását 1. a Pannonhalmi 
Szemlében, 1942. 197—99. — T e u i s c h , G. D.: Die Generalkirchenvisitations
berichte. Hermannstadt (Nagyszeben) 1925. — J ä g e r  Ottokár: História
domus. Egyházi Lapok 1943. 7—9. — S ch u l le r , Richard: Der evangelisch
sächsische Pfarrer in seiner kirchengeschichllichen Bedeutung. Schässburg 
(Segesvár) 1930. Bírálata: Századok 1932. 422—24. — Szépen induló munka 
T ó th  Dezső ref. lelkészé: A hevesnagykunságí református egyházmegye 
múltja. Az egyházi élet hétköznapjai. I. k. Debrecen 1942. Ism. a Pannonh: 
Szemle 1942. 287.

A helyi egyháztörténet művelésének egyik legfontosabb 
kérdése az életra jz írás. A régi egyházmegyetörténetek bizo
nyos statisztikai adatok közlése mellett ezzel rendszerint be is 
érték, sőt még ezeket is az életrajzi keretbe szorították 
bele. Régibb monográfiáink lényegében egymás mellé rakott 
életrajzgyüjtemények. Ezzel hallgatólagosan annak az elv
nek hódoltak, hogy — ámbár a korviszonyok nagymértékben 
hozzájárulnak az egyéniség alakulásához — a történeti élet
nek igazi hordozói az egyes, főként a vezető emberek. S ebben 
az egyházi igazgatásra, a lelkek vezetésének történetére vonat
kozólag igazuk is volt, bár így éppen a lelkipásztorkodás célja 
és gyümölcse, a hívők vallásos élete e történetírásban mos
toha sorsra jutott. A hivatalos Egyház bölcsesége ugyan már 
századok óta szorgalmazta ennek tudatos megfigyelését és 
jellemzését, s az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben, a püs
pöki jelentésekben igen nagy értékű forrásokat őrzött meg szá
munkra, de az egyháztörténészek ezeket nem méltatták eléggé 
és nem használták fel jelentőségükhöz mérten. A világi tör
ténetírás nagy érdeklődése a nép iránt a közösségi eszmével 
s a tömegek szerepének vizsgálatával párosulva az egyháztör
téneti kutatást is ráterelte azoknak a jelenségeknek fokozott 
tanulmányozására, amelyeket az Egyház a gyakorlatban min
dig elsőrendűen fontosaknak tartott.

Az életrajz azért megtartotta jelentőségét, ha nem is a 
korábbi kizárólagosság alakjában. Ebben igen nagy része vau 
és lesz is mindenkor a tekintélyi elvnek és a szentek tisztele
tének az Egyházban. Különösen a középkor történetírójának 
sokat kell foglalkoznia a szentek életével és a legendákkal. 
Ha mai felfogással és csupán az észszerüség alapján tekinti

45*
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ezt a világot, sohasem fogja megérteni és megismerni. Benne 
szüntelenül valótlanságot, túlzásokat, unalmas egyoldalúságot, 
sőt lelki betegségeket vél majd felfedezni. Bizonyos, hogy ily 
középkori írásokban — Bellarmin Szent Róbert szavait hasz
nálva — sok minden döre, bizonytalan és valószínűtlen dolog
gal fogunk találkozni, s ezek inkább nevetségül, mintsem épü
lésünkre fognak szolgálni. Nem tagadható, hogy sok népies 
képzelődés, tudatlanság és ingerlő tudálékosság van bennük, és 
sokan a szent történeti személyiségének s törvényes tiszteleté
nek kijáró megbecsülést eleve kiterjesztik életrajzára és legen
dájára is, holott az utóbbiak nem a hit, hanem a történeti 
bírálat körébe tartoznak. De azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a középkori embernek más felfogása volt a történetírás 
természetéről és céljáról. Elsősorban szónoki és művészi iel- 
jesítménynek tekintette és épülést várt tőle. A legenda igazá
ban a szentek szemléletének átörökölt módja. Lélektani tör
vényszerűsége — teljes alanyi jóhiszeműség mellett — er
kölcsi igazságszolgáltatást és idegzeti megkönnyebbülést, fel
oldódást kíván. Gyönyörködtetni is akar bennünket a leg
magasabb, leglelkibb módon. „A középkori legendakincs egé
széből régi székesegyházaink titokzatos és fenséges költészete 
áramlik felénk, s utánozhatatlan erővel fejezik ki a keresz
tény lélek szépségét és a szentség eszményét. . .  A szentek 
élete tényleges megvalósítása az Evangélium szellemének, s a 
legenda az által, hogy az eszményt nekünk kézzelfoghatóan 
közelhozza, a költészethez hasonlóan az igazság magasabb 
fokára tarthat számot, mint a történelem“. (Delehaye.)22

n  C a rr iè re ,  Victor: Chronologie et biographies épiscopales. (Az id. 
szerző szerkesztésében megjelent gyűjteményes műben: Introdution aux étu
des d’hist. ecclésiastique locale. II Paris 19.14. 255—69, itt főként 261—62. s_ 
ugyané munka III. к.-ben — Questions d'hist. générale à développer dans 
le cadre régional ou diocésain. Paris 1936. — a 75. 1. F lie h e  Ágoston meg
állapítása.) — B a u e r ,  Wilh.: Einführung in das Studium der Gesch.2 Tübin
gen 1928. 241. — F e d e r ,  Alfred: Lehrbuch der geschichtl. Methode.* Regens
burg 1924. 232, 246. Az utóbbi helyről való Delehaye szép idézete. — A  leg e n 
d á k r ó l  alapvető: D e l e h a y e ,  Hippolyte: Les Légendes hagiographiques.*
Bruxelles 1927. A b o l la n d i s tá k r ó l  ugyancsak tőle: A travers trois siècles. 
L’oeuvre des Bollandistes (1615—1915). U. o. 1920. Az A c ta  S a n c t o r u m ból 
eddig 65 к. jelent meg, jan. 1-től nov. 10-ig van készen. — G ü n te r ,  Heinrich: 
Legenden-Studien. Köln 1906. U. a.: Die christliche Legende des Abendlan
des. Heidelberg 1910. G ü n th e r ,  Rud.: Über die abendländische Heiligen
legende Theol. Rundschau, Neue Folge 3. 1931. Részletes könyvészetiéi. 
CProt.) — A  s z e n te k  l é l e k ta n á r a  az első tájékoztatást a már id. valláslélek- 
tani irodalom adja meg. Külön is kiemeljük: J o l y ,  H. Psychologie des 
Saints. Paris 1902. R a d e m a c h e r ,  Arnold: Das Seelenleben der Heiligen.*
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Ha a szentek életrajzának megírásán is mindenkor meg
látszik a kor szelleme, s ízléséhez alkalmazkodva nem adha
tók elő hagyományos változatlansággal, mennyivel inkább 
áll ez más életrajzokra, a mi esetünkben a lelkipásztorkodó 
papság és a magasabb egyházi méltóságok életírására. Alap
vető elvként megállapítjuk: a jó életrajzhoz szükségünk van 
az emberre, testi és lelki mivoltára vonatkozó ismeretekre, 
bizonyos művészi beleélőképességre és a gyakorlati életben 
szerzett tapasztalatokra. 'Az első feltételt csakis széleskörű 
elmélyedő olvasással sajátíthatjuk el; a másik nagymérték
ben született adottság, de öntudatos törekvéssel némileg töké
letesíthető; a harmadikhoz igen kívánatos, hogy a történész 
ne éljen egyoldalú íróasztaléletet és személyes tapasztalásból 
is ismerje azt a környezetet és hivatást, amelyben hőse élt. 
Nem állítjuk, hogy mindez már biztosítja a jó életrajzírást, 
de nélkülük egészen biztosan nem fog sikerülni. Az adott
ságok egyik-másikának uralkodóbb érvényesülése is termé
szetes a különböző történetíróknál, éppen ez színezi mun
kájuk egyéni jellegét.

Az egyháztörténetírónak egy dologban különleges tisz
tánlátásra és józanságra van szüksége. Ez a nehézség ugyan 
többé-kevésbbé minden életrajzírónál fennáll, tárgyunkban 
azonban még külön hangsúlya is van. Isten akaratából és az 
Egyház parancsából az egyházi elöljárókat és a papságot 
megkülönböztetett tisztelet illeti meg. De magas lelki méltó
ságuk nem biztosít nekik egyénileg — a pápa ex cathedra 
tanítását kivéve — sem tévedhetetlenséget, sem büntelenséget, 
szentséget, és nem szünteti meg emberi mivoltukat. A pap is 
ember, és a történésznek az egész embert kell ábrázolnia, a

Paderborn 1923. F a m il ie r ,  Ignaz: Dae Heiligenleben in der modernen
Psychopathograpbie. Eine psychol. Abwehrstudie. Regensb. 1915. S c h a m o n i ,  
Wilh.: Das wahre Gesicht der Heiligen. Leipzig 1938 — A  s z e n te k  é le t r a j 
z a in a k  gyűjteményei közt kevés a megfelelő. Nálunk a legjobb S c h ü t z  Antal 
szerkesztésében jelent meg: Szentek élete. Bp. 1932—33. 4 k. Franciául érté
kes a J o l y  H. és  P é r a té  A. által kiadott Les Saints sorozat, eddig már jóval 
fölül van a 100 köteten. Az egyes szentekről jó monográfiák: B a l a n y i
György: Assisi Szent Ferenc élete. Bp. 1927. U. a.: Kalazanci Szent József. 
Bp. 1942. L o v a s  Elemér: Árpádházi Boldog Margit élete. Bp. 1939. Sigrid 
U n d se t:  Merici Szent Angéla'. Ford. Aradi Zsolt. Bp. 1934. T r o c h u  Francis: 
Az ars-i plébános.2 (Ford. Árvay-Nagy Bálint.) Bp. 1940. Becses L i z i ö i  
S z e n t  T e r é z  önéletrajza. Ford. Ernő atya. Keszthely 1938. — Kitűnő elvi 
állásfoglalás: C alve l , J.: Les vies des Saints, un nouveau conflit. (D’un cri
tique cath. c művében a 165—90. 11.)
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testi és lelki erőknek, az indítékoknak és tetteknek, a szenve
délyeknek és erényeknek abban az arányában, amint életében 
érvényesültek. A tudományos egyháztörténetírásnak nem célja 
és feladata a hős-alakítás, de a botránykrónikás leleplezés 
sem. Mégis igazságtalanul járna el, ha az Egyház százados 
nagy alakjaiban csak a földi életükben kifejtett s történelmi
leg lemérhető vagy legalább megérezhető hatásokat venné 
számba, s nem látná meg a személyükben megtestesült esz
ménynek emberfölötti arányokban megnövekedett történeti 
szerepét. De ez a magatartás a tudományos történetírásban 
soha nem csaphat át kultuszba, s nem engedhet az illető sze
mélyiség történelmileg megfogható emberi vonásaiból bármit 
is elhomályosulni és csak eszményi oldalát láttatni. A való
ságos emberi ént kell megragadnia, egész szövevényességében 
és minden gyarlóságával. „Ha a történetíró ennek az emberi 
Énnek kutatásában nem elég sokoldalú, nem elég bátor é3 
nem eléggé következetes: akkor nemcsak a tudományos lelki
ismeret ellen vét, de igazában az ideált is illuzóriussá tenni 
segít.” (Révész.)

A történeti nagyságok ábrázolásáról szóló részt R é v é s z  Imre nagy
szerű elvi dolgozatából vettük: Egyháztörténelem, i. b. 169—71. — A le lk i
p á s z t o r o k  jellemzésének szempontjait részletesen kifejtettük Plébániatörté- 
netirásunkban. (54—57.) Az ott közölteket a könyvészetiéi együtt itt mellőz
tük. Fenti megállapításainkkal kölcsönösen kiegészítik egymást. — Utalunk 
e dolgozatunk első fejezetében a valláslélektani részben felsorolt könyvé- 
szetre. A történetírónak i s m e r n ie  k e l l  a m a i  o r v o s i  e m b e r s z e m lé l e te t  s  ér te 
nie  k e l l  v a la m i t  a z  e m b e r ta n h o z ,  a  fa j -  é s  ö r ö k l é s t u d o m á n y h o z • C a rr e l  
Alexis: Az ismeretlen ember. Bp. é. n. (Orvosi.) B a r t u c z  Lajos: A magyar 
ember. A magyarság anthropológiája. Bp. 1938. S o m o g y i  József: Tehetség 
és eugenika. A tehetség biológiai, pszichológiai és szociológiai vizsgálata. 
Bp. 1934. S z a b ó  Zoltán: Az átöröklés. Bp. 1938. P f a h le r ,  Gerhard: Verer
bung als Schicksal. Eine Charakterkunde. Leipzig 1932. P a n e th ,  Ludwig: 
Seelen ohne Kompaß. Nervenkrankheiten und psychische Störungen als 
Lebensprobleme des modernen Menschen. Berlin 1935. P u l a y ,  Erwin- Der 
überempfindliche Mensch. Überempfindlichkeit des Körpers und der Seele - 
Wien—Leipzig 1937. L i e r t z ,  Rhaban: Über Seelenaufschliessung. Ein Weg 
zum Erforschen des Seelenlebens.* Paderborn, Schöningh. U. a.: Seelische 
Krankheiten. Ihr Wesen, ihre Behandlung und ihre Heilung. Recklinghausen 
(1940). T ö r ö k  Mihály: Medicina et psychiatria pastoralis. 2 k. Esztergom 
1928.

A lélektanban általánosan tájékoztat B o g n á r  Cecil: Pszichológia. Bp. 
1935. V .  a.: Mi és mások. Bp. é. n. K o r n i s  Gyula: Történelem és pszicho
lógia. Athenaeum 1914. és külön. Báró B r a n d e n s t e in  Béla: Az ember a min- 
denségben, főként a 2. és 3. k. Bp. 1937. — Nagyon fontos a k ü lö n b ö z ő s é g i  
lé le k ta n .  S te rn , W.: Die differentielle Psychologie.3 Leipzig 1921. Hüberb'n,  
Paul: Minderwertigkeitgefühle.4 Zürich 1936. K l u g  Ignác (Tiefen der Seele,* 
15—25.) g e n o t íp u s t ,  f e n o t ip u s t  é s  b io t ip u s t  különböztet meg ugyanegy ember
ben az öröklött, a szerzett tulajdonságok és a lélek élménystruktúrájának figye
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lembe vételével. A z  é le tk o r o k  s z e r e p e  is lassankint utat tör magának. Élet
rajzírónak kitűnő eszméltető B ü h l e r  Sarolta könyve: Der menschliche Le
benslauf als psychologisches Problem. Leipzig 1933. Az életfolyamatot mint 
egészet vizsgálja az élettani fejlődés, az egyéni magatartás és személyes 
élmény s a tárgyi eredmények szemszögéből. 250 neves ember életét elemzi. 
H er re ,  Paul: Schöpferisches Alter. Geschichtliche Spätleistungen in Über
schau und Deutung. Leipzig 1939. — A  n e m is é g  s z e r e p e  elől sem hányhat
juk be a szemünket, de F r e u d  túlzásait sem fogadjuk el. F e r e n c z i  Sándor: 
A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Lélekelemző.) N y í r ó  Gyula: Psycho
analysis. Bp. 1931. (Bírálattal.) Kát. állásfoglalás: D o n a t ,  Joseph: Uber 
Psychoanalyse und Individualpsychologie. Innsbruck 1932. H e y m a n s ,  G. : Die 
Psychologie der Frauen.2 Heidelberg 1924. (Alapvető, tárgyilagos vizsgálat, 
kísérleti eredményekkel.) M é l y e n j á r ó  ká t .  m u n k á k :  W a l ter ,  Thoma Ange
lica: Seinsrythmik. Studie zur Begründung einer Metaphysik der Geschlech
ter. Freib. i. B. 1932. L a r o s ,  M. : Die Beziehungen der Geschlechter. Köln 
1936. Z im m e r m a n n ,  Franz: Die beiden Geschlechter in der Absicht Gottes. 
Zur Metaphysik der Geschlechter im Christentum. Wiesbaden 1936. —
A  n a g y  e m b e r e k  lé le k ta n á h o z :  J o l y ,  H.: Psychologie des grands hommes. 
Paris 1914. H ir s c h ,  Julian: Die Genesis des Ruhmes. Leipzig 1914. P la u t ,  
P.: Die Psychologie der produktiven Persönlichkeit. Stuttg. 1929. A nagy 
egyéniségek tört. szerepével és az életrajzzal foglalkozik K o r n i s ,  Tört. fii. 
105. skv. és B a u e r ,  Einführung 62—69, 128—33. Az egyéniség és a törté
neti világ viszonyára könyvészét K o rn isn & l  a 111., Bemernéd a 67. 1.

Az életrajzírás elméletére alapvetők D i l th e y  megállapításai: Erleben, 
Ausdruck und Verstehen. (Ges. Sehr. VII. 1927. 191—251.) A m e g é r t é s r e  
még: D é k á n y  István, Bev. az interpszichikai megismerés elméletébe. A tör
ténelmi megértés Kolozsvár 1919. K o r n i s ,  Tört. fii. 45—60. S p r a n g e r :  Le
bensformen7 410—36. A főmunka: W ach , Joachim: Das Verstehen. Grund
züge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jhund. 1.: Die 
großen Systeme. Tübingen 1926. II.: Die theologische Hermeneutik von 
Schleiermacher bis v. Hoffmann. U. о. 1929. M a k k a i  Ernő: Az életrajz böl
cseleti problémája. 1934. — A korszerű módszerrel megírt tört .  é l e t r a j z o k  
egyik legjobbikának v. S r b ik  Henrikét mondhatjuk: Metternich, der Staats
mann und Mensch. München 1925. 2 к. (Erről és újabb tört. életrajzokról: 
B a u e r  i. m. 131—32.) A francia egyh. tört. irodalomból kiemeljük B a u d r t l -  
la r t Alfréd kétkötetes nagy művét: Vie de Mgr. D’Hulst. Paris 1925—28. 
N á lu n k  e téren első S z e k f ü  Gyula, (Bethlen Gábor Bp. 1929, azóta II. kiad. 
is. A Magyar Történet emberábrázolásai.) Remek érzékkel nyúl korokhoz 
és egyénekhez K o r n i s  Gyula A magyar politika hőseiben. Bp. 1940. Tudo
mányunk életrajzi vonatkozásaiban alapvetően eligazít másik műve: Az 
államférfi. A politikai lélek vizsgálata. Bp. 1933. 2 k. Magvas tanulmány az 
ember jellemzésről: Szellemi arcképfestés. (Kornis: Tudós fejek. Bp. 1942 5— 
15.) A legjobb magyar életrajzok egyike Sík Sándornak éppen egyháztörténeti 
szempontból is jelentős "könyve Pázmány Péterről. — Az orvostudományi 
alkattan, a lélektani tipológia és kifejezéstan közös és egymással összefüggő 
haladása a történeti életrajzban is hozott n é h á n y  k í s é r l e t e t  ú j  m ó d s z e r e k  
a lk a lm a z á s a  á lta l. Az ilyenekben mindig lesz egyoldalúság, de az orvosoktól 
és a lélekbúvároktól a történész sok oly értékes tanulságot meríthet, amelyek 
munkáját valószerűbbé és megfigyelését élesebbé, sokoldalúbbá teszik. Két 
orvosi alkotás: L ie r t z ,  Rhaban: Ludwig IL, König von Bayern. Eine seelen- 
kundliche Besprechung. Habelschwerdt; M a r a ü o n ,  Gregorio: Olivares. Der Nie
dergang Spaniens als Weltmacht, Übersetzt u. eingel. v. Ludw. Pfandl. München
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1939. (Kretschmer alkattanát használja fel.) H a r tm a n n ,  Walter: Richelieu. 
Eine psychologische Studie. Berlin 1940. (Jaenseh integrációs tipológiája 
alapján.) Főként Kretschmer és Freud eredményeire építve S z i r m a y n é  
P u l s z k y  Henriette kísérletet tett a magyar kultúrélet elemzésére: Genie und 
Irrsinn im ungarischen Geistesleben. München 1935. (Bő könyvészetiéi.) 
M ä r k e r  Frigyes lélekbúvár intuíciós jellemismereti és arcelemző rendszerét 
alkalmazta az emberi művelődés és történetalakitás nagyjaira. (Autokraten u. 
Demokraten. Charakterologische Bildnisse. Erlenbach—Zürich 1930. Egyéb 
munkái: Typen. U. o. 1930. Symbolik der Gesichtsformen. U. о. 1933. Cha
rakterbilder der Rassen. Berlin 1934.) Érdekes vele összevetni egy orvostanár 
könyvét: L a n g e ,  Fritz: Die Sprache des menschlichen Antlitzes.* München— 
Berlin 1939. Kiváló összefoglaló és bíráló mű: W e n z l ,  A.: Graphologie als 
Wissenschaft. Leipzig 1937. Az emberi történet nagyjairól magas színvonalú 
gyűjteményes munka: M e n s c h e n ,  die  G e s c h ic h te  m a c h te n .* Hrsg. v. P. R. 
Rohden. Wien 1933. 2 k.

IY. Az egyháztörténetíró alkata.
Minden tudomány az élő emberen szűrődik át. A ter

mészettudományokban ennek csekélyebb jelentősége van, de 
annál nagyobb a szellemtudományokban és különösen a tör
ténelemben. A történetíró lelke, szelleme a felvevő s egyben 
az átalakító, és továbbadó műszer is. Minél sokoldalúbb és 
érzékenyebb, az életnek annál több hulláma hozza rezgésbe. 
A vallás teljességes tanítás, élet- és értékrendszer, a törté
nésnek szinte minden fajához van kapcsolata. Ezért az egy
háztörténész lelkében a lehető legtágabb érdeklődésnek kell 
uralkodnia. Ennek a magatartásnak egyik legfontosabb meg
határozója a je le n h e z  v a ló  v iszo n y . A történetírónak a jelen 
ismeretéből kell kiindulnia. Nem abban az értelemben, hogy 
a jelen eszméit, szemléletét a múltba visszavetítse, hanem hogy 
benne érzékelje a természet és az ember, az egyén és a kö
zösség, a Teremtő és a teremtmény viszonyát; hogy meglássa a 
történeti erők. ossz játékát és sokféle szálból a történés egész 
képének kialakulását. E közvetlen tapasztalatból egyúttal meg
tanulja az alakító tényezők arányát és a biztos értékelés mű
vészetét. E közben különös figyelemmel кеДО lennie arra, hogу 
a történet külső leple alatt a háttérben néha egészen másként 
fest minden. Az elemzés, bírálat és következtetés eszközeivel 
meg kell mérnie az igazi mélységeket és magasságokat. Talá 
lóan mondta Wilamowitz: „Tanulás nélkül ugyan senki sem 
érhet el semmit a tudományban, de a legjobbat át kell élni”. 
Spranger szerint „minden történetfelfogás, amely e nevet meg
érdemli, legalábbis öntudatlanul a jelen szellemi alkatában
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gyökerezik, s így része van a jövő értelmes akarásában is, mert 
ez a jelenben és a jelenből lüktet”.23

A sokoldalú tudással és az élet ismeretével társulnia kell 
a fegyelmezett magatartásnak, hogy a történetírói tárgyila
gosság követelményeinek eleget tehessünk. Nehézségeink egy 
része a tárgy természetéből következik. Többvallású ország
ban főként oly korok tanulmányozása, amelyekben igen élénk 
volt a vallási harc, nagyon bonyodalmas kérdések tömegébe 
vezet, és sokszor a két fél csatázó területe annyira össze
keveredik egymással és külső, nem vallási indítékokkal és 
célokkal, hogy sem akkor, sem ma nem tudunk tisztán látni. 
Ezt még fokozza az a körülmény, hogy az igaz adatokat gyak
ran a rágalmazások és gyalázkodások hatalmas rétege alól

25 B a u e r  i. m. 82—85. — A két idézőt: R o th a c k e r :  Logik und Syst. 
128. és K e y s e r ,  Erich: Die Geschichtswissenschaft München und Berlin
1931. 23. — A jelen ismeretének az egyháztörténésznél ki kell terjednie 
még a látszólag tőle messze eső területekre is. Ezt részben a s a j tó b ó l ,  
r é s z b e n  m e g fe le lő  fo l y ó i r a t o k b ó l  é s  ta p a s z ta la tb ó l  szerezheti meg. Az 
általános tájékozódásra nálunk a legjobb a M a g y a r  S z e m le .  A világnézeti 
és vallásos kérdésekben mélyebb tudást, korszerű mozgékonyságot és 
érzéket csak több külföldi folyóirat állandó olvasása adhat. Erre 
alkalmas a S t i m m e n  d e r  Z e i t  (a német jezsuitáké), É tu d e s  (a fran
ciáké), L a  Vie In te l le c tu e l le  (a francia domonkosoké), H o c h la n d  (Muth Ká
roly szerkesztésében, igen előkelő színvonalú, a német értelmiség felsőbb 
tízezreinek kát. szemléje), Z e i t s c h r i f t  f. ka ih .  T h e o l .  (az innsbrucki hittu
dományi karé), T h e o l .  Q u a r ta ls ch r .  (a tübingai hittud. karé), T h e o l . - p r a k t  
Q u a r ta ls c h r .  (a linzi hittud. tanároké). Nálunk a T h e o lo g ia ,  K á t .  S z e m le ,  
P a n n o n h a lm i  S z e m le ,  M a g y a r  K u l t ú r a  stb. — Kérdésünkkel összefüggően a  
tö r té n e le m n e k  a  j e l e n h e z  v a ló  v i s z o n y á t  é s  r á  g y a k o r o l t  h a tá s á t  is figye
lembe kell venni. E téren századunk első két évtizedében senki sem múlta 
felül érzékben és sokoldalúságban T r o e l t s c h  Ernőt. Felfogása a kát. állás
ponttal ugyan gyakran nem egyeztethető össze, de tudományunk módszer
tanára igen nagy, sokban üdvös hatása volt és van. A történelem és a jelen 
kapcsolatairól — gazdag könyvészeti útmutatásokkal — részletesen érteke
zik K e y s e r  i. m.-ben, 1—28. L. még J a s p e r s ,  Karl : Die geistige Situation der 
Zeit. Berlin u. Leipz. 1931. — Az egyháztörténetfró lásson jól bele a  m a i  
e m b e r  v a l l á s o s s á g á b a  s  en n e k  tö r té n e t i  k ia la k u lá s á b a .  E célra alkalmas: 
L ie n e r ,  Josef: Die Zukunft der Religion. I.: Psychologie des Unglaubens. 
Innsbruck 1935; II.: Der neue Christ.2 U. o. 1937. S ie g m u n d ,  Georg: Psycho
logie des Gottesglaubens auf Grund literarischer Selbstzeugnisse. Münster 
i. W. 1937. S c h lu n d ,  Erhard: Modernes Gottglauben. Das Suchen der Gegen
wart nach Gott und Religion. Regensburg 1939. P ic a r d ,  Max: Die Flucht 
vor Gott. Erlenbach—Zürich 1935. L a m p in g ,  Severin: Menschen, die zur 
Kirche kamen. München 1935. P f le g e r ,  Karl: Geister, die um Christus rin
gen.2 Salzburg 1934. Nálunk T a r n ó c z i  János. Vallástól független életút? Bp.
1932, és különösen B la z o v ic h  Jákó: Krisztus embere. Bp. 1942.
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kell kiásnunk. Mert a fegyverekben egyik oldal sem volt 
különb. Az is megfontolandó, hogy az egyháztörténelemben 
vizsgált események és személyek nem olyan holt és pusztán 
akadémikus érdekű anyag, mint a szellemtudományok sok 
más tárgyáé, hanem a mába is belenyúlik s ma is él. A közép
kori eretnekségektől kezdve a hitszakadás előtti állapotokig, 
Szent Pétertől a mai pápáig, népünk megtérése, az Egyház és 
a nemzeti műveltség ügye, Luther; és Kálvin emberi alakja, 
Bethlen Gábor politikája, a katolikus főpapok hivatalviselése 
és az állami valláspolitika, a házasságkötés és a gyermekek 
vallásának szabályozása és még sok más minden: egytöl-egyig 
ma is érzékeny pontok. Mindezt még bonyolultabbá teszi, hogy 
a kényes anyag gyűjtője és feldolgozója maga is egyik vagy 
másik részen érdekelt ember, akit származása, tanultsága, ne
velése, esetleg közvetlen tapasztalatai, tán sérelmei és több száz 
év öröksége köt. S ha a korszellem részben kizökkentette is a 
régi szemléletmódból, de lelke mélyén legalábbis öntudatlanul, 
ösztönszerűen élénken érzi, hogy valamiképen a történet elis
mertetéséről vagy hitelvesztéséről van szó.

Az már maga is haladás, hogy be merjük vallani: ember 
teljes tárgyilagosságra nem képes. Mégis minden erőnkkel 
törekednünk kell józan, higgadt, bölcs magatartással a pár
tatlanság magas fokára. E munkát az akarat fegyelmezésén 
kell kezdenünk. Vannak egyháztörténészek, akiknek szemé
ben a másik félt kizárólagosan a hatalom és felülkerekedés 
vágyai vezérlik, míg a saját oldalukon a tiszta vallásosság, 
nemesség, emberjóság és szeretet megtestesülését látják. Mások 
cenzori zordonsággal mindent hozzámérnek a személytelen 
szabályokhoz, törvényekhez és szinte számtani művelet csal 
hatatlanságával gyártják az elmarasztaló ítéleteket. Jóhi
szeműség és jóakarat: ez az egyik legfőbb követelmény. Lás
suk meg a másik félben is a vallásos törekvések komolyságát. 
A vallásos erők és fájdalmak annyira a lélek legmélyén fész
kelnek, annyira elemi meghatározói különösen a harcos idők 
embereinek, hogy aki akár elméleti hűvösséggel, mi 
több, érzéketlen közömbösséggel, akár a hús, vér és idegek 
emberétől elvonatkoztatva légüres térben szemléli őket, az a 
megértésnek és a történeti hűségnek csak alsóbb fokára jut
hat el. A tárgyilagosság felfogásban és hangban egyaránt kö
telező. Sajnos, egyes történetírók még mindig nem tisztelik 
ezt a századok nagy áldozataival és emberies okulásával 
szerzett vívmányt, tudományunkat állandó csatazajjal és biz-
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tató vagy korholó harcikiáltásokkal művelik. Ez a mindig 
ugrásra kész ingerültség korlátoltságból, rosszakaratból vagy 
betegségből származhatik, s az illetőt alkalmatlanná teszi 
hivatása gyakorlására. A mai tudományos egyháztörténetíró
nak kérlelhetetlenül kerülnie kell a 16. és 17. század két fő 
műfaját, a hitvédő- és gúnyiratot. A történelmi szemlélet szi
lárdsága és hatása nem alanyi természetű magatartáson nyug
szik, hanem a megfelelően bizonyított tények beszédén.

Az értelemnek — természetesen az akarat közreműködé
sével megvalósuló — három hibáját Borgia Szt. Ferenccel igy 
foglalhatjuk össze: hamis történetekre hivatkozni, hiteles ok
mányokat megcsonkítani, a tanításunkat megcáfolókat elhall
gatni. Az értelem fegyelmezése érdekében különösen két erényt 
kell elsajátítanunk, a teljes és a közvetlen látást. A teljes látás
nak alapja a becsületes anyaggyűjtés és a megfelelő módszer
tani képzettség az adatok felhasználásában. A teljes látás egyút 
tál őszinteséget is jelent: a nekünk nem tetsző, a rendszerünkbe 
nem illő igazolt adatokat is tényként fogadjuk el. Nem sietünk 
gyors általánosításokkal és korai skatulyázással, szabadon en
gedjük magunkra hatni anyagunk tanuságtételét. A közvetlen 
látás azt jelenti, hogy saját munkánkkal elhatolunk az első
rendű kútfőkig; de jelen megfontolásunkban még sokkal inkább 
annyit, hogy nem vagyunk befolyásolhatók a történeti igaz
ságot leplező különféle színfalaktól, nem járjuk a „történelmi 
lenyomatok” gépies ismétlésének félrevezető útját, hanem van 
bátorságunk a magunk lábán állni és tulajdon eszünkkel gon
dolkodni.

Az érzelmek fegyelmezését már említettük az akarattal 
kapcsolatban, de még külön is kitérünk reá. Az ember élete 
és ítélkezése is akkor helyes, ha képességei egyensúlyban 
vannak. A történelemből nem tudjuk teljesen kizárni az érzel
meket, de egyensúlyban tartásuk kötelességünk. Ne legyünk 
sérelmi politikusok a történész álarcában, sem rajongók vagy 
fanatikusok. Ne vonatkoztassunk mindent magunkra és ne 
gondoljuk, hogy vallásunk élete s halála történetírói kardunk 
villogtatásán múlik. A türelmetlen történész feltétlenül rossz 
mesterembere szakmájának. Nagy távlatok nézése és jóindu
latú nyugalom illik hozzá. Érzelmeink nevelésének másik 
módja azt kívánja, hogy a tárgyalt korba és személyekbe 
mennél jobban beleéljük magunkat. Próbáljuk meg őket bellii
ről szemlélni és megérteni. De itt is mértéket kell tartanunk,
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különben nem őrizzük meg szabadságunkat, a helyes ítélkezés 
egyik igen fontos feltételét, hanem munkánk által a múlt fog
lyává leszünk s elveszítjük szemmértékünket.24

Egyesek azt kívánják a történetírótól, hogy ne legyen 
vallása és hazája, s tárgyát „ateista módon” művelje. Mások 
hangoztatják, az egyháztörténetírásban semmiféle külön ke- . 
resztény módszernek nincs jogosultsága. Ezek a követelések 
mind a múlt század szabadelvűségéböl és az észbeli megisme
rés, valamint az immanencia elvének egyoldalú szorgalmazá
sából erednek. A keresztény történetfelfogás mindig vallotta, 
hogy az Egyház lényegének történeti, emberi jelentkezése 
minden más földi intézményhez hasonlóan alá van vetve a 
tudományos megismerés módszereinek. De az is világos, hogy 
ezzel még nem tudunk meg mindent, s így az Egyház egész éle
téről nem kapunk megbízható képet. A részek ugyan kezünk 
közé kerülnek, de az egészből hiányzik az összetartó kötelék. 
Az Egyház eredményes vizsgálatához elengedhetetlenül szüksé
ges a term észetfö lö tti alap. Keresztény érzék és szellem nél
kül minden zárva marad előttünk, és csak a külsőséges kap
csolatokat, ezeket is torzítva és ferdén tudjuk felfogni és érté
kelni. Teljesen igaz, hogy „nem írhatunk történelmet sem mint 
George-tanítvány, sem mint katolikus, protestáns vagy 
marxista, hanem csak mint igazságot kereső ember” (Brack- 
mann A.), de az emberi igazságkeresés hosszú évezredes tör 
ténelmének tanulságait — amelyek a puszta természetes ész 
szerint is legalább oly szilárdak, mint az ellenkező feltevés — 
nem vehetjük tudatlanra. Ezt az álláspontot sürgeti a történelmi 
megértés is.

Ezeket figyelembe véve megértjük az Egyház álláspont
ját, amely nem tűri, hogy a katolikus ember mindentől függet- *

*4 A tárgyilagosságról fentebb kifejtetteket lényegében R o s e r o t  de  
M e l in  Józsefnek C a r r iè r e  id. III. к.-ben levő tanulmányából vettük, amely 
e nemben a legkiválóbb rövidre fogott fejtegetés: Difficultés du sujet et dis
position d’esprit qu’il requiert. (A francia protestantizmusról szóló tanulmá
nya elején a kötet 182—98. 11.) — A jóhiszeműségről M ö h le r  i. m. 12—14. — 
J o ó  Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe. Bp. 1935. A 161—74. 11. szól a pár
tatlanságról. D é k á n y  István: A történettudomány módszertana. Bp. 1925.
15—19. — A külföldi irodalomból még a köv. tanulmányokat említjük: K ö n i -  
g e r ,  A. M. : Voraussetzungen und Voraussetzungslosigkeit in Geschichte und 
Kirchengeschichte. München 1910. S p r a n g e r ,  Eduard: Der Sinn der Voraus
setzungslosigkeit in den Geisteswissenschaften. Berlin 1929. W e id a u e r ,  F.: 
Objektivität, voraussetzungslose Wissenschaft und wissenschaftliche Wahr
heit. Leipzig 1935.
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lenítve magát s mintegy a semminek nézve elébe a legteljesebb 
bizalmatlansággal játssza a vizsgálóbírót Krisztussal és Egy
házával szemben. Másrészt a Vatikánum elítél minden vak
buzgóságot és kívánja, hogy vallásosságunk észszerű is 
legyen, s mindenki képességeinek és körülményeinek megfele
lően adjon számot magának hitéről. S ha ennek következte 
ben a tekintély és a lelkiismeret közti feszültség — rendsze
rint egyéni hibákkal tetézve — felborítja a belső egyensúlyt, 
a tévelygő köteles alanyilag igaznak tartott lelkiismeretére 
hallgatni. Az Egyház törvénye csak a lelkiismeret útján akar 
érvényesülni; nem külső, kierőszakolt, hanem benső, szabad 
hozzájárulást kíván. A vázolt folyamat telve van ellentétek 
ütközésével, mint az emberi lét minden mélyebb titka. A tör
ténetíró előtt azonban ebből még csak világosabban tűnik ki 
megállapításunk: a módszertani vívmányok jogosultsága s a 
természetfölötti alap szükségessége.25

A mi viszonyaink közt egyelőre arra kell törekednünk, 
hogy a külföldi, elsősorban a német protestáns történetírás 
által rendkívül finomsággal, mélyreható elemzéssel kidolgo
zott módszeres elveket józanul alkalmazzuk. Ennek titka a 
változatlanul megtartandó, sőt fokozandó nagyarányú, új és 
rendszeresebb anyaggyűjtésen kívül különösen a mintaszerű 
feldogozások és módszertani útmutatások tanulmányozása. 
Egészen feltűnő, mily rendkívül szegény szakunk módszeres 
beszámolókban és célkitűzésekben. És mennyire kevés él 
bennük az egyetemes katolikus történetírás szelleméből és 
eredményeiből!

A már idézett (Möhler, Dilthey, Bauer, Feder, Dékány, Komis, 
Hóman, Révész, Carrière, Köhler, Troeltseh, Spranger, Kcyser) elvi és mód 
szertani könyveken kivül még megemlítjük: B ra n d i ,  Karl: Einführung in die 
Geschichtswissenschaft und ihre Probleme. Berlin 1922. E r s te n ,  Kr.: His
torische Technik. München u. Berl. 1928. b o r r i e s ,  Kurt: Grenzen und Auf
gaben der Geschichte als Wissenschaft. Tübingen 1930. — A s z e l l e m lö r t .  
kialakulásáról: J o ó  Tibor: Bev. a szellemtörténetbe. Bp. 1935. R o th a c k e r ,  
Erich: Einleitung in die Geisteswissenschaften.* Tübing. 1930. — B e lo v : ,  G. 
V.: Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen an bis 
zu unserçn Tagen.2 Leipzig 1924. R i t te r ,  M. : Die Entwicklung der Ge
schichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet. München 1919. 
U lr ich ,  H.: Die besten deutschen Geschichtswerke. Leipzig 1923. Die Ge
schichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. v. S. Ste in -  85

85 K ö h le r :  Idee und Persönlichkeit 47. — M ö h le r  i. m. 48—52. — 
R é v é s z :  Egyháztörténelem i. h. 148—51. — K e y s e r  i. m. 21. — A d a m  i. m. 
5. 204—07.
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berg . Leipzig 1925—26. 2 к. G o o c h ,  G. P.: History and Historians in the 19. 
Century.* London 1926. H is to i r e  et h i s to r ie n s  depuis cinquante ans. Métho
des, organisation et résultats du travail historique de 1876 à 1926. Paris 
1927—28. 2 k. F u e te r ,  E. : Geschichte der neueren Historiographie.5 München 
u. Berlin 1936.

Egyháztört. vonatkozású módszertani müvek: K n ö p f l e r ,  A.: Wert und 
Bedeutung des Studiums der Eirchengeschichle. 1893. ü h r h n r d ,  A.: Stellung 
und Aufgabe der Kirchengeschichte in der Gegenwarl. Stuttg. 1898. U. a.:  
Die historische Theologie und ihre Methode. (Festsehr, für Seb. Merkle, 
1922. 112—36.) P fe i l s c h i f t e r ,  G. : Die Kirchengeschichte. (A müncheni hit
tud. kar által kiadott Einführung in das Studium der kath. Theologie c. 
kötetben, Kempten 1921.) G u i ld a y ,  P.: An Introduction to Church History 
St. Louis 1925. C h u r c h  H is to r ia n s .  Critical Studies of Eusebius. . .  Bollan- 
dus, Muratori, Moehler, Lingard, Ilergenroether, Janssen, Denifle and L. v. 
Pastor. Foreword and Index by P. Guilday. New York 1926. — Protestán
sok: J i i l i c h e r ,  Ad.: Moderne Meinungsverschiedenheiten über Methode, Auf
gaben und Ziele der Kirchengesch. Marburg 1901. S c h u b e r t ,  H. v. : Die heu
tige Auffassung und Behandlung der Kirchengesch. Tübing. 1902. G irg e n -  
so h n ,  Karl: Die moderne historische Denkweise und die christl. Theol. Leip
zig 1904. H a r n a c k ,  A . :  Das Verhältnis der Kirchengesch. zur Universal- 
gesch. (Aus Wissenschaft u. Leben II. 1911. 43—62.) W e rn le ,  P. : Ein
führung in das theol. Studium. Tübing. 1921. S e e b e r g ,  E. : Über Bewegungs
gesetze der Welt- und Kirchengesch. Berlin 1924. — Nálunk: B a r la lo s
Gyula: Irányeszmék. (Adatok az egri egyházmegye történelméhez. II. Eger 
1887. 461—88.) S z e k f ü  Gyula: A kát. történetírás Magyarországon. Magy. 
Kát. Almanach 1927. B a l a n y i  György: A magyar egyháztörténetlrás felada
tai. Kát. Szemle 1935. F é l e g y h á z y  József: Kát. történetszemlélet és egyház- 
történetirásunk feladatai. Regnum 1936. 7—31. R é v é s z  é s  a m a g u n k  tanul
mányait már idéztük.

A történetbölcseletrc s különösen a tört .  l é t e lm é le tr e  Sawicki, Bern- 
hart, Simon, Simmel, Riókért, Troeltsch, Litt, Berdiajew, Haecker, Komis, 
Schütz munkáin kívül 1. még: M e in e c k e ,  Friedr.: Die Entstehung des Histo
rismus. München u. Berlin 1936. 2 k. U. a.: Vom geschichtlichen Sinn und 
vom Sinn der Geschichte. Leipzig 1939. K a u f m a n n ,  F. : Geschichtsphilos. der 
Gegenwart. Berlin 1931. T h y s s e n ,  Joh. : Geschichte der Geschichtsphilos. 
Berlin 1936. — Katolikusok: B a u h o fe r ,  0.: Das Geheimnis der
Zeiten, christl. Sinndeutung der Geschichte. München 1935. M ic h e ls ,  Th.:' 
Das Heilswerk der Kirche. Ein Beitrag zur Theol. der Gesch. Salzburg 
1935. — Protestánsok. Z ie m s s e n ,  0.: Gottesgedanken und Menschengedan
ken in der Kirchengesch. Gotha 1910. D ib e l iu s ,  M. : Geschichtliche und über- 
geschichtl. Religion im Christentum. Göttingen 1925. L i t t ,  Th.: Protestanti
sches Geschichtsbewußtsein. Eine geschichtsphilos. Besinnung. Leipz. 1939.

A köv. részben C a r l y l e  mondása: B a u e r  i. m. 96., a befejező idézet: 
M ö h le r  i. m. 56.

Ha igaz Carlyle mondása, hogy a történelem minden tu
dománynak gyökere s az ember szellemi természetének első 
határozott terméke, gondolkodásának legkorábbi kifejezője: 
akkor bízvást elmondható az egyháztörténetírásról, hogy még 
ennek a tudományterületnek is különleges kiváltságosa. A leg-
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magasabbrendű emberi értéknek, a léleknek, a legegyeteme
sebb közösségnek, az Egyháznak történetírója. Az egyház
történésznek tehát fölfelé tekintő embernek kell lennie, de 
lábával azért mindig szilárd talajon álljon. így tárgyában és 
szemléletében összeszövődnek a testi és a szellemi, az ideig- 
való és az örök elemek. Ennek a csodálatos egyesülésnek a 
neve: történeti kereszténység és Egyház. „Mivel az ember 
keresztény, résztvesz a keresztény Egyház sorsában; e rész- 
vétel alól egyáltalán nem tudja kivonni magát. Csak ott 
látunk közömbösséget és tompa érzéketlenséget, ahol a keresz
tény szellem még fel nem ébredt, vagy újra kialudt”. (Möhler.)



Á magyar barokk vallásos nemzeti 
öntudatának kialakulása

M in d e n ,  a m i  s z e n t ,  n e m z e t i  le l t ;  s  
m in d en ,  a m i  n e m z e t i  v o l t ,  s z e n t  lett."

(Prohászka ö .  M. XII. 104.)

Tagadhatatlan, hogy napjainkban a sok pogány gondo
lat s erkölcsi hanyatlás ellenére is, erösbödöben van a vallá
sos érzés. Ha nem is merünk még vallásos reneszánszról 
beszélni, világos, hogy egyre nagyobb tömegek kapcsolódnak 
be az Egyház kegyelmi életébe és keresik a modern élet gond
jai és küzdelmei közt a menekülést egy tisztább, jobb, igazsá
gosabb világba. A föld lassan siralomvölggyé változik és az 
ember keresi a fölemelkedést de profundis. Korunk erős nem
zeti érzéséből érthető, hogy a vallásos életben is komoly szere
pet kapnak a nemzetfeletti katolicizmus nemzeti elemei is. A val
lásos irodalomban egyre gyakrabban emlegetik pl. azt a gon
dolatot, hogy a Szüzanya Magyarország védöasszonya. Ez 
a gondolat nemcsak a hívek egyéni buzgalmában kap szere
pet. Elég arra utalnunk, hogy a több oratioval mondandó 
szentmisék számára oratio imperata a magyarok N agyas
szonyakor mondandó könyörgés.

A magyar nrnlt vallásos vonásait vizsgálók számára nem 
érdektelen kérdés ennek a nemzeti hitnek kialakulása, de 
— minthogy a magyar nemzeti öntudat történetében is szerepe 
van — nem lehet közömbös a világi érdeklődés számára sem.

E hit alapja a mediatrix-dogma, mely elvben lehetőséget 
ad arra, hogy a Szüzanya közbenjárásában higyjünk. A ma
gyar Mária-tisztelet- megindítója pedig Szent István és Szent 
Gellért erős egyéni, koruk Mária-tiszteletébe teljesen beleülő 
buzgósága.1 A középkor Szűz Mária-tiszteletének magyar 
vonásai még feldolgozásra' várnak.2 Amennyire a rendelkezé
sünkre álló és a teljességtől nagyon is távol lévő adatanyagból

Waczulik Margit:

1 Waczulik Мл Szűz Mária-tisztelete kereszténységünk első száza
dában. Regnum, 1939.

* Nagy áttekintés a magyar Szűz Mária-tiszteletről: Relkovíé N. : 
Patrona Hungáriáé. Kát. Szemle, 1921., Nagyfalusi L.: Regnum Marianum, 
1938 és Fehérváry M. A. FDC nővér értekezése a Patrona Hungariao- 
leánygimnázium 1939—40. évi értesítőjében.
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látjuk, széles rétegekben megvan ehhez az a hit, hogy Szűz 
Mária az ország különleges védöasszonya és ősi hagyomány 
az iránta tanúsított erős tisztelet. Az egyes királyok egyéni 
buzgósága hagyományossá lesz és átveszi tőlük a nemzet is. 
A középkori hitet a gyér adatanyag ellenére is elég erősnek 
látjuk ahhoz, hogy egy eljövendő, buzgón vallásos korban 
megfelelő körülmények között a barokk-kor Regnum Ma- 
rianum-gondolata alakuljon ki belőle.

Kérdés azonban, nem pusztította-e el ezt a hitet a rene
szánsz fagya és a reformáció vihara? A magyar középkori 
hitnek nem is száz évet kellett ilyen körülmények között át
élnie. Ennyi idő nagyon kevés ahhoz, hogy századok folyamán 
begyökerezett vallásos hit feledésbe menjen. Ehhez járul még 
az, hogy kezdetben nem volt olyan éles a határvonal a ka
tolikus és a protestáns hit között, mint később.3 Eleinte még 
maga Luther sem foglalt határozottan állást Szűz Mária tisz
telete ellen; elszakadása után még több évig Üdvözlégy-gyel 
vagy Miatyánk-kal fejezte be prédikációit, Üdvözlégy-magya- 
rázatot vesz fel imakönyvébe, Szűz Mária közbenjárását kérő 
imával fejezi be szavait, stb. Dogmatikailag sem foglal állást 
Szűz Mária tisztelete ellen, csak kora bizonyos szokásaival 
szemben emeli fel szavát. Később veti csak el teljesen a szen
tek tiszteletét. Bucer és Kálvin már sokkal erőteljesebben lép
nek fel a Szüzanya tisztelete ellen.4

A magyar viszonyok jellemzésére a következőket említ
hetjük meg. Gyarmathi a század végén még kikel a bálvány
imádó katolikusok ellen, kik Isten helyett a Szüzanyának 
zengenek zsoltárt, Te Deum-ot, litániában, rózsafüzérrel 
könyörögnek hozzá, s a kárhoztatott Salve Regina-t éneklik. 
Ezek az imák használatukban feltétlenül 16. századiak, hiszen 
Gyarmathi nem mennydörögne akkor már nem használt, el
feledett imák és szokások ellen.5 Ez azonban csak a Szűz 
Mária-tisztelet meglétét mutatja, nem annak speciális magyar 
jellegét. De van erre is adatunk. Pázmány írja, hogy luteránus

SA viszonyok bővebb jellemzését ld.: Zoványi J.: A reformáció 
Magyarországon 1565-ig. 1921. 77—80. 1., Szekfű Gy.: A 16. század 258— 
269. 1., Révész I.: Magyar református egyháztörténet. I. k. 1938. 64—65. 
71. 227—229. 1.

4 Bőven szól erről a kérdésről pontosan idézve Luthernek és tár
sainak megfelelő megnyilatkozásait Beissel: Geschichte der Verehrung 
Marias in Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert 1910. 100—111. 1. és 
Guericke: Allgemeine christliche Symbolik. Leipzig, 1861. 256. 1.

5 R. M. К. I. 285. passim.
R egnum . 46
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házakban is látott Mária-képeket ezzel a felírással: Patrona 
Ungariae.6 A nem katolikus Heltai Gáspár is megemlékezik 
krónikájában Szent István országfelajánlásáról és Szűz 
Máriáról mint Patrona Hungariae-röl beszél, aki palástjával 
megoltalmazza a magyar népet.7 Jellemző az is, hogy a pro
testáns vádak ellenében Monoszlai kiváltképen azt hangoz
tatja, hogy „illyen bochuletes, draga es ki valastot nemes 
aszonyunc: ez orszagnac oltalma: aldot Istennec szent annya“ 
ellen is merik hangjukat hallatni.8

A protestantizmus vihara ellenére is él még tehát, ha 
nem egy esetben már a felszín alatt, a katolikus múlt, és várja, 
mint a hamu alatti parázs, mikor lobbanhat lángra. Ez egé
szen természetes is, hiszen a vallásos élet a legjellegzetesebb 
talaja a „survival“-jelenségeknek.

őrzi azonban a Patrona Hungariae-gondolat tradicióját 
az írás is. őrzi elsősorban a vallásos irodalom, a középkori 
kódexanyag és Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát müvei, őrzik 

-az országfelajánlás tényét és a magyar múlt egyéb máriás 
vonásait történeti munkák is: Thuróczi krónikája, a belőle és 
Hartvik legendájából merítő Bonfini és kortársa Ransamts. 
Hozzájuk fog visszanyúlni a restauráció korának magyarja, 
hogy megerősítse önmaga és társai előtt azt a hitet, ami körü
lötte és benne él, ha elhalványodva, el gyengülve is. Ami huma
nista cifraság, vértelen szóvirág volt Bonfini számára, az élet 
lesz Pázmány, Hevenesi és kortársainak lelkivilágában. 
A múlt hagyománya új életre kél és tovább alakul, a kor 
viszonyainak megfelelő formát ölt a magyar lélekben.

Ez az új gondolat sub pondéré ereseit. A magyar katoli
cizmus két veszedelemmel áll szemben: a törökkel és a pro
testantizmussal, ellenükben erősödik meg és alakul tovább 
a középkori örökségként megmaradt Patrona Hungariae-gon
dolat.9 Befolyásolja a fejlődést az is, hogy a 17. század folya
mán teljesen más erejű és színezetű nemzeti érzés kapcsolódik 
a vallásos képzetekhez, mint korábban.

Protestánsok és katolikusok egymást okolják az ország 
szomorít állapotáért. Nem földi mulasztásokat vetnek egymás

8 Pázmány ö. M. I. köt. 168. 1.
7 Idézi Szekffl : Szent István király a magyar történet századaiban. 

Emlékkönyv Szent István király halálának 900. évfordulójára. III. k. 
30. 1.

8 R. M. К. I. 227. 380. 1.
8 Ld. részletesebben Németh L. : A Regnum Marianuin állameszme a 

magyar katolikus megújhodás korában. Regnum, 1940—41.
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szemére, hanem azt keresik, melyikük miatt sújtja Isten ennyi 
szenvedéssel a magyarságot. A legerősebb támadás Magyart 
István részéről éri a katolikusokat. Erre az akkor még gráoi 
egyetemi tanár, Pázmány Péter válaszol, s e munkájában meg
fogalmazza a magyar katolikus barokk nemzeti öntudatának 
csíráját.

A vád visszafordítása nem új. Pázmány most is maga 
előtt bocsátja előfutárjait. Már Telegdi kiemeli, hogy a török 
azóta tud erötvenni a magyarokon, amióta Luther hite el
terjedt közöttük.10 Ebből indul ki Pázmány s a vita folyamán 
megrajzolja — Bonfini alapján —, milyen is volt ez az ország, 
amíg lakói nem pártoltak el az igazi hittől. A magyarság „az
előtt olly tekélletes, együgyü aitatos Nemzetség volt, hogy 
hozzá foghatót nagy földig nem találhattak volna. Az lopás 
és ragadozmány, az fajtalan és feslett élet, az szitok és átok 
csak hírrelis alég hallatott közötte. . . “ Bővelkedett ez az or
szág szent és nagy királyokban, kik között nyoma sem volt 
a luteránusságnak, kálvinistaságnak, hanem inkább Boldog- 
asszony katonái voltak. Boldogasszony tisztelete ősrégi. Nagy 
Károly volt az első, aki Pannóniába hozta a keresztény hitet, 
Szent Mártonnak(!) segítségével megtérítette a magyarokat 
(értsd: Pannónia lakóit; a 17. század embere számára — mint 
azt még a későbbiekben látni fogjuk — a magyar egyenlő a 
magyar földön lakó emberrel). Már ö emelt templomot Fehér- 
várott a Boldogasszonynak és abban katolikus papokat 
hagyott. Ezt a Boldogasszony-tiszteletet erősítette meg Szent 
István király, aki „Bódogasszont Magyarország Patronájá- 
nak fogadá“ és megparancsolta, hogy mennybevitele napját 
az egész nemzet megülje. Boldog és békességes volt az 
ország mindaddig, amíg hü maradt katolikus hitéhez. Az 
olasz oratorianus Bozius Tamás elterjedt könyvére, a De 
signis Ecclesiae-re hivatkozva kimondja Pázmány, hogy a 
katolikus hithez hü fejedelmek és országaik boldogok, béké
ben élhetnek, míg az igazi hittől elpártoltak vesztükbe rohan
nak. Érik csapások, háborúk, szenvedések a katolikus orszá
gokat is, hiszen Isten szükségesnek tartja az ö számukra is 
a szenvedést, de a nagy veszedelmek, súlyos bajok távol marad
nak tőlük.11

10 Telegdi: Egy Nehány jeles okai... Nagyszombat, 1581. R. M. K. 
I. k. 184. 143. 1. Idézi Rónay: Pázmány elődei. Theologia, 1936.

11 Pázmány ö. M. I. k. 180., 185. 1. Pázmány prédikációiban is lát
juk Szűz Mária közbenjárásába vetett erős hitét és azt a meggyőződé
sét, hogy Szűz Mária Magyarország Patronája. Németh: id. m. 27. 1.

46*
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Pázmány gondolatmenetéből tehát a következőket emel
hetjük ki.

1. Magyarország sorsa a katolikus hithez való hűségé
vel függ össze.

2. Magyarország a jámborság országa, hősök és szentek 
szülője volt mindaddig, amíg hü volt a katolikus hithez.

3. Szűz Mária kezdettől fogva pártfogója a magyar nem
zetnek.

Ezekből a gondolatokból csak a harmadik nem új. Az 
első és a második jellegzetesen restauráció-korabeli gondolat, 
forrása — magának Pázmánynak hivatkozása szerint — 
Bozius munkája, helyesebben az a szellemi irányzat, melyet 
Bozius is képvisel, illetve továbbít.12 Ez az irányzat vallás és 
állam szoros egységét, azonos céljait, egymásrautaltságát 
hangsúlyozza, ideálja az isteni igazság elveire építő, isteni 
akaratból uralkodó, magát Isten napszámosának tartó feje
delem. Államkoncepciója Suarez Szent Tamástól vett elméle
tén alapul.13 Élesen szembehelyezkedik ez az irányzat a 
Macchiavelli-féle elmélettel, szinte keresztény ellenképe annak.

Pázmány itt, a hitvita keretében nem fejthette ki bőveb
ben történeti felfogását, de szükségét érezte, hogy megfelelő 
munkával befolyásolja a történeti tudatot. Ezért fordul 
Istvánffyhoz s kéri, írja meg a II. Ulászló óta eltelt kor tör
ténetét, hiszen feldolgozói „inficere potius, quam illustrare rés 
gestas voluisse videantur“. Pedig mennyire tanulságos a ha
nyatló Magyarország megismerése! Istvánffy vállalkozik is 
a munka megírására.14 Pázmány adja ki ezt, 1622-ben s az 
előszó szerint azonosítja is magát Istvánffy felfogásával. 
Eszerint Magyarország a kereszténység felvétele óta virágzik, 
történelmének minden nagy tényét a „fegyelem és a hit“ tették 
lehetővé. Most is ezek a tényezők, a vallásos és katonai disci
plina állíthatják csak meg a magyarságot a pusztulás felé 
vezető úton. Eröskezü uralkodót adjon az Isten, aki jó útra 
vezeti népét.15

A politikus tehát így fogalmazza meg azt, amit a lelki

ls Pázmány és Bozius kapcsolatát említi Kästner J.: Pázmány Péter 
gráci évei. Kát. Szemle. 1935. Mellékesen említem meg, hogy Bozius Páz
mánytól idézett művében elég nagy rész foglalkozik Szűz Mária tiszteleté
vel is. Az igazi Egyház egyik ismertetöjele a Mária-tisztelet.

u  Rommen: Die Staatslehre des Franz Suarez S. J. 1926.
14 Pázmány levelezése. Összegyűjtötte Fraknói V. I. k. 4—5. 1.
15 Kardos T.: Adatok a magyar irodalmi barokk keletkezéséhez. 

Magyarságtudomány. 1942.



725

élet embere, a pap (hiszen Pázmány elsősorban az) az egyé
nek és a közösség lelki síkján lát meg. Pázmány nem fűz 
katonai vagy politikai megjegyzéseket elképzeléséhez, de nem 
is helyteleníti azokat Istvánfíy elképzelésében.

Istvánffynak erős hatása van a köztudatra, hiszen a 
későbbi kor, főleg a 18. század első felének mind vallásos, 
mind történetírói (sokszor nehéz megvonni közöttük a határ
vonalat) Bonfini mellett öt használják leginkább forrásul. Ez 
természetes is. Bonfini a sóvárgott ideál, a Mátyás-Pori nagy 
és boldog Magyarország írója, Istvánffy pedig a modern kor
áramlat, a restauráció embere. Mindketten gazdag és válto
zatos anyagot hoznak, előző korok tradícióit fogják össze.

Istvánffy koncepciója azonban mégis távolabb áll Páz
mányétól, mint paptársainak néhány évtizeddel későbbi fel
fogása. Az országhatáron belül Kopcsányi Márton ferenc- 
rendi szerzetes aszketikus munkáiban találunk Pázmányéhoz 
hasonló gondolatokat. Imakönyvéröl kimutatható Pázmány 
hatása; nem lehetetlen, hogy befolyásolta a magyarság torsá
ról vallott nézeteit is.

Kopcsányi bővíti ki a középkori máriás-hagyományt a 
restauráció korának színeivel. A Bódog Szűz Mária életéről 
Bécsben, 1681-ben kiadott munkája16 csaknem teljes egészé
ben középkori munkák, a Tihanyi-kódex és Temesvári Pelbárt 
Stellarium-a alapján készült. Önálló azonban a Magyarország 
Pátronájáról szóló 5. fejezet. Ebben elmondja Kopcsányi az 
országfelajánlást és a történelmet hívja tanuul, mennyiszer 
segítette már meg a Szüzanya az ö népét. Rendületlenül hiszi, 
hogy Isten csak Szűz Mária és Szent István érdemeiért könyö
rül meg az országon és tartja fenn török, tatár és más ellen
ségek közepette. A könyv befejezése verses ima „A Bódog- 
ságos Szűz Máriához Magyarországért“. Kéri, tekintsen az 
oltalmára bízott országra, melyet török és eretnekség pusztít. 
Szent István hitét nevetik, megszűnt a régi áhitat.

„Méltán szenvedünk sok csapást,
Sok pusztulást, sok kárvallást,
Ez zsoldja az új vallásnak,
A hitben válogatásnak,
A hittül elszakadásnak,
Szabadságra lázadásnak.“

16 R. M. К. I. 596. 1. Kopcsányira ld. Kopcsányiné Schürz E.: Köp- 
csányi Márton. . .  1934 és Gulyás J.: A 17. század katolikus aszkétikus 
irodalma, 1939. 9. és 22. 1., Németh id. m. 27—29. 1.
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Könyörüljön azokon, akik hívek maradtak, segítse meg őket 
földi s égi céljaik elérésében.

A katolikus hittől való elpártolás büntetése tehát a sok 
csapás. A szabadulás útja: visszatérni az igaz hithez, Szűz 
Mária oltalma alá. Világosan fogalmazza ezt meg „Evangé
liumok és Epistolák“ című Biblia-részlet fordítása Apostro
phe ad Ungaros előszavában:

• „ . . .  sola tibi coelum pandet avita tides.
Romana florente fide florebis et oras 
Proteget ut quondam Virgo Maria tuas.“

Kopcsányi gondolatai széles körben terjedtek el, az 
idézett Szűz Mária-vers például több imakönyvbe is belekerült. 
Az imádságos könyv és aszketikus munka mindig nagyobb 
közönségre hat és mindig irányítóbban, mint a hitvita; még 
a 17. században is.

Kopcsányinak a köztudatra tett hatását vizsgálva nem 
érdektelen megjegyeznünk, hogy erős kapcsolatban állott 
az Esterházyakkal. Az Eszterházy Miklós nádor alapí
totta kismartoni ferences rendház első főnöke, a nádorné, 
Nyáry Krisztina gyóntatója, tanácsadója volt, az ö kérésére 
írta meg Szűz Máriáról szóló könyvét is. Nem lehetetlen tehát, 
hogy így közvetve vagy könyveivel hatott a Patrona Hungá
riáé tiszteletének terjesztésében annyira buzgó Pál herceg 
lelki fejlődésére.17

Még közelebb állnak Pázmány elgondolásához Rómában 
élő magyar, vagy magukat a magyarsághoz tartozónak érző 
jezsuita rendtársai, elsősorban az „apostolicus Regni Mariani 
historicus“, Inchofer Menyhért. A Pázmány munkájában meg
jelenő csira az ő lelkében borul virágba, az ö történeti munká
jában18 * jelenik meg először világosan a Regmim Marianum és 
merül fel határozottabban a szent magyarság fogalma.

Inchofer életkörülményeiről keveset tudunk. Születési helyéről és 
idejéről nincs biztos tudomásunk. Szinnyei Kőszeget és 1584-et említ, 
Sommervogel pedig Bécset és 1585-öt.1* Tehát azt sem tudjuk, magyar vagy 
ausztriai születésü-e. Legelső munkáin Austriacus-nak mondja magát,

17 Kopcsányi halála idejét Kopcsányiné id. m. 1637-re teszi. Ekkor 
Pál herceg két esztendős volt, így személyes hatásról nem lehet szó.

18 Annales ecclesiastici regni Hungáriáé. Tom. I. Romáé, 1644. 2. 
kiad. Posonii, 1795—97. Folytatása 1109-ig még kiadatlan. (Nemzeti Mű 
zeum Quart. Lat. 2278.)

18 Szinnyei: Magyar írók. V. k. 105. h. Sommervogel: Bibliothèque 
de la Companie de Jesus. Bruxelles, 1890—1900. 4. к. 561—566. h.
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később ez a jelző elmarad. Az Annales ecclesiastici hangja, szelleme pedig 
inkább magyar emberre mutat, mint idegenre. Ha nem tudnék, ki az írója, 
nem is gondolnánk másra, mint magyarra. A magyar közjogi viszonyok 
ismeretére és ebben a korban szokatlan megértésére mutat az a müvébe 
beszőtt hosszabb kitérés, melyben arról beszél, hogy a magyar király 
csak akkor király, ha a szent koronával megkoronázzák. A királynékat 
nem ezzel koronázzák. Mária, Nagy Lajos leánya, azért „rex“, mert a 
szent koronával koronázták meg.20 21 A magyar földet is ismeri. Erre mutat 
munkájának egyik részlete, melyben megemlíti, mely szentek népszerűek 
annyira Magyarországon, hogy helységeket neveztek el róluk. Magyar 
kapcsolatai feltétlenül voltak; művét Lippay érseknek ajánlotta és fenn
maradtak két magyar páloshoz írott levelei is.81 Yalószinű tehát, hogy 
Inchofer, akár Kőszegen, akár Bécsben született, nem volt magyar szár
mazású de később — előttünk ismeretlen körülmények között — megis
merte a magyarságot és lélekben csatlakozott hozzá. Ez annál is köny- 
nyebben volt lehetséges, mert a 17. század embere számára még nem 
annyira determinálok a nemzeti különbségek, mint ma. Maga Inchofer is 
magyarnak mond mindenkit, aki csak Magyarország földjén élt. Nem tesz 
különbséget magyarok, hunok, avarok között, hanem így ir: „Hungaros 
seu gentem Avarorum .. .“22

Munkája előszavában hosszabban beszél müve céljáról. 
Egyháztörténetet ír, ezt ugyanis elhanyagolták mindazok, 
akik eddig a magyar történelemmel foglalkoztak, vagy ha ír
tak is, munkáik nem egyebek meséknél. Pedig ez az igazi 
„magistra vitae“, hiszen ebből a szentséghez vezető utat lehet 
megismerni. Munkáját azért írja, „ut iter intendamus ad a vitae 
Religionis et pristinae Sanctitatis institutum...“23 Hadd ismerje 
meg mindenki, hogy Magyarország joggal dicsekedhetik a ke
resztény világ előtt vallásos hitével és az isteni kegyelem ki
tüntetéseivel24, hiszen ez az ország a Regnum Marianum.

Magyarország azért volt boldog és virágzó birodalom, 
mert Szent István király hübérül ajánlotta fel a Szüzanyának. 
Szűz Mária tisztelete barokk színekben pompázott Inchofer 
leírása szerint az országban, ezért volt boldog népe és ezért 
támadt közöttük annyi szent. A Szüzanya az ország minden
kori örököse, Magyarország az ö tulajdona. Az ö pártfogásá
nak köszönheti az ország fennmaradását. Az eretnekség, 
Istennek járványnál, éhségnél és háborúnál is súlyosabb bün
tetése, sírásója lett azonban a magyarok boldogságának, ami

20 Inchofer: Annales ecclesiastici. 2. kiad. 3. k. 330—332. 1.
21 Nemzeti Múzeum Quart. Lat. 1904
22 Inchofer id. m. II. k. 18. 1.
22 Ugyanott I. к. IX—X., XVII. és 68—69. 1.
24 A latin szöveg jellegzetesebb; agnoscet, inter Orbis Christiani 

Provincias de tanto Religionis suae splendore, tot divinis praerogativis 
ornatae Hungáriám peraeque gloriari posse . . .  I. к. 69. 1.
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nem is csoda, hiszen a világtörténet számos lapja bizonyítja, 
hogy ennek nyomában mindenütt pusztulás jár. Magyarorszá
gon eddig még nem diadalmaskodott teljesen az eretnekek 
hamissága; rajta áll, jó vagy rossz sora lesz-e, vagyis hü 
marad-e az igaz hithez, vagy sem. Isten mindeddig kegyes 
volt a magyarokhoz, választott népként bánt velük.25 Elhal
mozta minden jóval, fogékonnyá tette a szellemi élet minden 
értéke iránt; bizonyíték erre Mátyás világhírű udvara és 
könyvtára is. Mindezeken felül pedig oly bőven árasztotta 
kegyelmét a magyar lelkekre, hogy az ország valóságos 
„sanctuarium“-a a római Egyháznak. Békében, háborúban 
egyaránt termett mennyei szántóföldként liliomokat és 
rózsákat.26

lnchofer jellegzetesen barokk írásának szürke kivonata 
is érzékelteti a Pázmány gondolataival való rokonságot. Ez 
természetes is, hiszen ugyanazokból az összetevőkből alakult 
ki mindkettőjük lelkében a magyar nemzeti öntudat új meg
fogalmazása. A gondolatfolyamatot mindkettő lelkében a 
Patrona Hungariae-hit indítja meg. Inchofernél azonban már 
újabb, teljesebb formában találjuk ezt meg. A Patrona Ilun- 
gariae-hit szerint ugyanis Szűz Mária az ország különleges 
védöszentje, pártfogója, kinek megkülönböztetett tisztelete ősi 
hagyomány. A Regnum Marianum-hit továbbmegy egy lépés
sel: szerinte az ország a Szüzanya tulajdona, lakói az ö kato
nái, az ö szolgái. Hódolattal adóznak neki s ö megvédi orszá
gát minden veszedelemtől, mellette áll küzdelmeiben. Való
ságos barokk fejedelem, akit Isten rendelt arra, hogy népét 
az üdvösségre vezesse. A kiinduláshoz járul Pázmánynál is, 
Inchofernél is a barokk kor jellegzetes vallásos államéleíe. 
Pázmány, mint láttuk, hivatkozik is Boziusra. Inchofernél 
csak Bozius-szal közös gondolatok állapíthatók meg. :lyen 
egyezés az ősi hithez való hűség és a nemzet sorsa közötti 
összefüggés megállapítása.27 Bozius-nál is megtalálható az 
a gondolat, hogy Egyház és állam egymásra utaltak; egyik 
sem állhat fenn sokáig a másik nélkül. Az államok támasza 
a hit, nem ravasz cselszövések.28 Ez már utal a harmadik

!5U. о. I. k. 46—67. 1.
28 U. о. I. k. 61—66. 1. és IV. köt. 375—376. 1.
17 Bozius: De signis ecclesiae libri XXIV. Köln, 1626. (6. kiad.) és 

De ruinis gentium et regnorum adversus iinpios politicos libri VIII. Köln, 
1598. (2. kiad.) című munkái a legjellemzőbbek ebből a szempontból.

18 lnchofer id. m. IT. к. — Bozius előbb említett munkái. Főleg a De 
signis 24. könyve.
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egyezésre. Bozius is, Inchofer is elítéli a macchiavellizmust. 
Bozius két könyvet is írt ellene, Inchofer pedig azt tartja, 
hogy istentelenséggel telt emberek emlegetik a „ratio status“-t 
és mernek ennek alapján vallás és Egyház ellen támadni.29

Pázmánnyal összehasonlítva teljesebb formában jelent
kezik Inehofernél az a jövőben annyira termékeny gondolat 
is, hogy Magyarország a hősök és szentek országa.

Ilyen bevezetés után természetes, hogy Inchofer elő
adása is bővelkedik a máriás vonások, valamint a magyar 
szentség és a szent magyarság hangsúlyozásában. Legendás 
vonásokkal, igazi athleta Christi-knek és Boldogasszony ka
tonáinak rajzolja meg a legendák, Bonfini, Thuróczi, Ransa- 
nus, a belőlük merítő Baronius és Istvánffy, továbbá olykor 
rosszul megrostált okleveles anyag alapján Szent Istvánt,3" 
Szent Gellértet,31 Szent Imrét32 és Szent Lászlót.33 A keresztény 
hitet Scythiából való kijövetelük óta ismerik a magyarok, 
mindig voltak különös kegyelemként olyanok, akik az egy 
igaz Istent tisztelték.34 Az elmondottak súlyát fokozza az a 
körülmény, hogy Inchofer nem jámbor emberek számára írt 
épületes olvasmányt, hanem komoly, tudományos hitelre 
igényt tartó munkát. Az Annales ecclesiastici valóban meg is 
üti a kor tudományossága megkívánta mértéket. Inchofer 
történetírói műveltsége mellett szól az is, hogy élete utolsó *•

*• Bozius munkáit kiadásaikkal együtt összeállítja Mazzuchelli: Gli 
seriptori d’Italia. Brescia, 1762. c. műve II. k. 2. részében. E szerint 
Macchiavelli ellen szól: De imperio virtutis, h. e. Imperium pendere a 
veris et non simulatis virtutibus. Item de robore bellico diuturnis et 
amplis Catholicorum Regnis liber I, adversus Nicolaum Macchiavellum. 
Romae 1593. Coloniae 1594 és u. o. 1601. Továbbá: De antique et novo 
Italiae statu. Libri IV adversus Nicolaum Macchiavellum. Coloniae 1594 
és u. o. 1595. Romae, 1596. Sajnos, Budapesten, tudomásom szerint, egyik 
munka sem található. A De signis 2. kötetének előszavában a következő
ket mondja: „Non multis ab hinc annis. . .  in vulgus dissémina vit irnpius 
quidam pestilentissima scripta, quibus ad summám nihil aliud docet, nisi 
ut Reges pietatem quidem religionemque prae se leránt, séd imaginem 
dumtaxat illius, umbramque retinentes, rem verő ac veritatem nihil famen
tes, omnia revocent ас référant ad utilitatem quandam . . .“ — Inchofer 
megfelelő helye: id. m. I. к. 58. 1.

»»Inchofer id. m. III. к. 144—145., 158—159., 212., 286—289., 310. 1. 
IV. к. 15—16., 76—77., 81., 114—117., 167—168. 1.

51 U. о. IV. к. 261—263. 1.
»»U. о. IV. к. 121. 1.
”  U. о. I. к. 47—48. 1. Е szerint Szent László is felajánlotta orszá

gát Szűz Máriának. Bővebben a kéziratos rész szól Szent Lászlóról. Ez 
nem említi az országfelajánlást, de más máriás-vonatkozásokat bőven hoz.

M U. о. I. k. 17. és III. k. 12. 1.
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állomása Milano volt, hol a Martyrologium Romanum össze
állításán dolgozott.35

Nem is maradt hatástalan müve sem korára, sem az utó
korra. Az új nemzeti öntudat kialakításában ennek a munká
nak jutott a legnagyobb szerep. Tudományos müvek, elmél
kedő munkák, szentbeszédek, kongreganistáknak írt épületes 
olvasmányok belőle merítik mondanivalóikat és népszerűsítik 
elgondolásait.

Rómában folytatja Inchofer hagyományát rendtársa, 
Cseles Márton, akit Hevenesi terve érdekében Kollonics bízott 
meg a vatikáni levéltár kiaknázásával.36 ő  küldi haza Inchofer 
kéziratban maradt munkáját és tanúsítja annak hitelességét. 
Lehetséges, hogy ö a folytatója szellemileg is Inchofer hagyo
mányának. Sommervogel szerint ugyanis Cseles müve az az 
először í692-ben megjelent és Hevenesinek tulajdonított Linga- 
riae Sanctitatis Indicia című munka,37 melyet később Tarnóczi 
Régi magyar szentség címen fordított magyarra.38 Ez a munka 
feldolgozása Inchofer azon megállapításának, mely szerint 
Magyarország a római Egyház „sanctuarium“-a.39

Ötvenöt magyar szentet és boldogot vonultat fel. A ma
gyarság fogalmát ez a népszerű és sok kiadást, variánst meg
ért, sok más műnek is alapul, forrásul, például szolgáló munka 
meglehetősen tágan kezeli. Magyarnak számít ez is minden
kit, aki csak itt élt, vagy rokonságban volt a magyar ural
kodóházzal, pl. Skóciai Szent Margitot. Magyarnak veszi 
Kázmér lengyel királyt is, az „Omni die die Mariae. . . “ kez
detű himnusz szerzőjét is, mert magyar király rokona és 
„electus rex“, valójában trónkövetelő volt. Az Appendix-be, 
a kb. kétszáz „ad Ungariam spectantes“ szent közé bekerül
nek pannóniai öskeresztény vértanuk és a Magyarországon 
átutazó Otto freisingi püspök is. Közöttük említi meg azonban 
Temesvári Pelbártot! A korabeli hasonló külföldi gyüjte-

35 Sommervogel id. m. IV. к. 561—566. h.
se Hevenesi nagy egyháztörténeti terveiről és Cseles szerepét is ld. 

Hóman: A forráskutatás és forráskritika története. 1925. és Lischerong 
G.: Pray György élete és munkái. 1937. 12. 1. f. és Cselesről még: Sommer
vogel id. m" IT. к. 000—000. h. és .IV. к. 561—566. h.

37 (Hevenesi Gabriel) : Ungariae Sanctitatis Indicia . . .  Tyrnaviae, 
1692. R. M. К. II. 1718.

38 (Tarnóczi István) : Régi Magyar Szentség . . .  Nagy-Szombatban 
(1695) R. M. К. I. 1483.

3* R. M. К. II. k. 1718. Hivatkozik is Inehofernek erre a megállapí
tására A4 lapon.
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mények, pl. Raderus Bavaria sancta-ja40 ugyanilyen lazán 
fogják fel a nemzet fogalmát.

Ez a munka is, akár külföldi társai, a szentek barokk- 
izlésü képei mellé rövid, a korra jellemző vonásokban bővel
kedő, legtöbbször Bonfini és Inchofer alapján készült élet
rajzot ír. Hadd lássák az utódok, milyen buzgó lelkek voltak 
elődeik, milyen nagy és szent nemzet tagjai! „Egy nemzetnél 
sem vagyunk alábbvalóak!“ Ez a büszke öntudat csendül ki 
az egész munkából. A kor ideáljából, az athleta Christiböl 
egy nemzet sem vallhat többet magáénak, mint éppen mi. Szent 
Istvánra, Szent Lászlóra és társaikra éppen olyan könnyen 
ölti a barokk mezt ez a kor, mint ahogyan barokk stílusban 
restaurál pusztulásnak indult gótikus templomokat. Egy nem
zetnek sincs annyi szentje, mint a magyarnak. Ezért nevezik 
Regnum Apostolicum-nak és Regnum Marianum-nak.41 A ma
gyar szentek e seregszemléje azonban necsak büszke ön
tudatot keltsen a nemzetben, hanem ébressze fel a követésük 
iránti vágyat is.

A nemzet szívesen látja a magyar dicsőségnek ezt a 
barokk megfogalmazását. Később gyakori ez a tárgy a képző
művészetben is. (Pl. a kolozsvári jezsuita, ma piarista tem
plom oltárképén Szűz Mária a magyar szentekkel.) Nem egy 
hasonló tárgykörű munka készül: kiváló hősök, egy-egy 
közösség nevezetes embereinek gyűjteménye. A humanista 
idők vitae virorum illustrium vagy eruditorum-gyüjteményei 
most heroikus, vagy méginkább vallásos-heroikus formában 
s egyúttal mindig nemzeti tartalommal jelentkeznek.42

A szentek seregéből kiválik egy-egy kedvelt, így Szent 
István és Szent László.43 Jellemző erre a barokk heroizálásra 
a Cetto-féle gyűjtemény. Ebben azok a beszédek foglalnak 
helyet, melyeket B9 éven át a bécsi egyetem natio Hungarica-

40 Raderus M. : Bavaria Sancta. Monachi, 1624.
41 RMK II. 1718. A4 lapon.
42 Ilyenek pl. Patachich: Infulata Hungáriáé Sanctitas. . .  Tyrna- 

viae, 1692. RMK II. 1721. Patachich: Heroes Hungáriáé et Illyrici. Bono- 
niae, 1699. RMK III. 4122. Ide számítható a későbbi Fridvalszky: Reges 
Ungariae Mariani, Viennae 1775 és a vele tartalmilag megegyezó Hun
gária Mariana c. kézirat az Egyetemi Könyvtárban. (Németh megálla
pítása id. m. 15. 1.) Mindezekben az életrajzokban sok a Marianus-vonás is.

43 Ld. Szekfű id. értekezését és a következő évtizedekre Csapodi Cs.: 
Kinek tartották Szent Istvánt a 18. században? Regnum, 1936. Szent 
Lászlóra ld. Bartha: Ungarn und die Wiener Universtität des Jesuiten
zeitalters. A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet 
évkönyve. 1937.
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jában tartottak védöszentjük, Szent László király tisztele
tére.44 Az egyes beszédek Atlas, David, Colossus Hungariae- 
nek, Hercules Christianus-nak, Idea militis Christiani-nak, 
pius et justus-nak, Vir a divina et Martiali virtute, stb -nek 
nevezik nemcsak Szent Lászlót, hanem a lelkűkben élő király
ideált, aki hős és szent egyszerre , aki úgy jelenik meg előt
tünk, mint Guido Reni Szent Mihály arkangyala.

Ilyen képekben élt a 17. század vallásos magyarjának 
lelkében nemzetének múltja. Büszke és erötadó öntudat tölt
heti el, hiszen nagy és szent nemzethez tartozik, örököse szá
zadok hősiességének és buzgóságának. Olyan nemzet tagja, 
amelyik választott népe Istennek, királynője pedig maga a 
Boldogságos Szűz, kinek nem válik szégyenére, ha elfogadja 
a magyar koronát.45

Ennek az öntudatnak kialakulására és elterjedésére erő
sen hatott a felszabadító háború. Elég, ha e tekintetben a 
buzgó Mária-tisztelö Marco d‘Aviano szerepére hivatkozunk 
és a Buda visszafoglalásáért harcoló csapatok máriás hittől 
táplált lelkesedésére.46

A Ilabsburg-uralkodók közül II. és III. Ferdinand, to
vábbá Lipót közeledtek a Regnum Mariamim gondolathoz. 
Mindhárman buzgó kongreganisták. II. Ferdinánd megfogadta, 
hogy minden erejével vissza igyekszik állítani Magyarorszá
gon a Szent Szűz megfogyatkozott tiszteletét.47 III. Ferdinánd 
a szeplőtelenül fogantatott Szent Szüzet választja 1647-ben 
Ausztria pátronájául.48 I. Lipót pedig a szalánkeméni csata 
utáni évben Szűz Máriának, a Patrona Hungáriáé-nek ajánlja 
fel magát, családját, országait.49 Mindezek részben egyéni val
lásos buzgalom eredményei, részben a barokkra jellegzetes 
állammisztika jelenségei és még a legjobb esetben is csak a 
legkisebb mértékben a magyar nemzeti öntudat új formájá
nak a hatásai.

Ugyanekkor rendi szellem nyilvánul meg a nemzet el-

44 Virtus Coronata Divi Ladislai. . .  Viennae 1693. RMK III. 3792.
45 Holló Zsigmond Xavér 1669-i beszédében. Virtus Coronata. . .  

186. 1.
48 Ld. Heyret M.: P. Markus von Aviano 1931. Röss B.: Avianoi Márk. 

1936. Onno Klopp: Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I. Imperatore 
e Marco d’Aviano capuccino. 1888. Kelényi B. Ottó: Marco d'Aviano és 
a barokk állammisztika. Regnum, 1936.

"RMK II. 2125. 25. 1. és Németh id. m. 46. 1.
48 Beissel id. m. 241. f. 1.
48 Ld. a Marco d’Aviano-val kapcsolatban idézett irodalmat.



733

képzelésében. Szűz Mária nem a magyar királyt oltalmazza, 
hanem az országot és a nemzetet. A kor magyarja még az 
országfelajánlás aktusának szimbólumaival is a törvényes 
formákra gondol: Szent István artikulussal teszi örökösévé 
a Szüzanyát és visszaadja neki a tőle kapott koronát. Szűz 
Mária „jure hereditario“ úrnője a nemzetnek, de kívüle senki
nek sem volt még eddig „jure hereditario“ alávetve a nemzet, 
ha nem vesszük figyelembe a Habsburg-házat.50

A Regnum Marianum és a Hungária Sancta nemzeti ön
tudatát terjesztette a szószék, a vallásos és tudományos iro
dalom, az iskoladrámák, a vallásos élet, főleg nemzeti búcsú
járásaival. A 18. század már készen kapta az új nemzeti ön
tudatot s az ettől fütött tettrekészséget, munkabírást, az or
szágépítés lendítő erejét.

Ez a vallásos hiten alapuló erötadó öntudat gondviselés- 
szerű erőforrás a 17. század folyamán bűntudattól emésztett, 
mindenkiben csalódott, segítséget, megértést, mindenütt hiába 
kereső magyarság számára.51 Ha vigaszt jelenthetett a múlt
ban a régi dicsőségnek, Mátyás hatalmas országának a „virtu
ális Magyarország“-nak52 szemlélete, akkor mennyivel inkább 
az a barokk kor vallásos magyarjának az ö kis külön magyar 
mennyországának tudata. Országunk kedves Istennek, király
nője a „mulier amicta sole“, az ég királynője s így a mi 
sanyargatott, nyomorgatott földünkön is felzendiilhet a barokk 
jubilus — ha nem is a valóságban, de a hivő magyar lélekben.

60 Magna Hungáriáé Domina cum suo Mancipio . . .  Desumptus potis- 
simum ex Opusculo P. Franciscj Stanislai Phaenicij S. J . . . .  Tyrnaviae. 
1702. (RMK II. 2125) 16—18. 1.

51 A magyarság 15—17. századi hivatástudatáról és reményvesztett- 
ségéról Benda K.: A magyar nemzeti hivatástudat története. 1937.

62 Kardos T.: Virtuális Magyarország. 1934.



Zichy István gr. :

Adatok egy XVII. századi katolikus 
főúri család történetéhez.
Öregebbik Zichy István gróf (1616—1693).

A XVII. századi Magyarország életében a vezető szere
pet még mindig a főnemesség játszotta. Nemcsak a politikai 
életben volt döntő a befolyása, hanem kulturális tekintetben 
is; a kialakulóban levő barokk műveltség pedig jelentőségüket 
még csak fokozta. A főúri családok történetének megismerése 
tehát az egész magyarság múltjának megismeréséhez visz 
közelebb. Történetüknek vizsgálatát az egyháztörténet sem 
mellőzheti annál a nagyjelentőségű szerepnél fogva, amelyet a 
katolikus restauráció munkájában vállaltak.

A Zichy-család azon kevés főnemesi családjaink közé 
tartozik, amelyek sohasem lettek protestánssá, hanem ősi hité
hez, a katolikus egyházhoz megszakítás nélkül ragaszkodott. 
Mondhatnók, a katolicizmus családi tradícióvá is lett körük
ben. Ezért van az, hogy szinte minden korszakban találkozunk 
a Zichy-család olyan tagjával, aki a magyar katolicizmus 
múltjában maradandó emléket hagyott.*

Zichy István született Veszprém végvárában, 1616 szep
tember havának nyolcadikán, és ugyanott a „Boldogságos 
Szűz nevére tiszteltetett, Szent István első királyunk által 
épéttetett“ templomban keresztelték meg.1

* Zichy István gr. : Adatok a XVII. századi magyar nemesség 
műveltségtörténetéhez. Budapest, 1934. (Kny. a Berzeviczy-emlékkönyvből.) — 
Bonitz Ferenc: Gróf Zichy Nándor. Budapest, 1912.

1 Az Szörnyű halálnak mérgén erőt vett Nyereséges Győződelemnek 
PALMAIA: Midőn A’ Méltóságos, Tekéntetes Nagyságos Groff ÖREBBIK 
ZICSY ISTVÁN, Császár és Koronás Király Urunk 6 Fölsége Tanácsa. 
Komornikja; a’. Magyar Angyali Szent Koronának őrzője; Királyi Nemes 
Szabad Várasinak Fő Tárnok Mestere; etc. etc.. . .  Mely élő nyelvel, árnyé- 
koztatott inkab hogy-sem elégségesen ki-magyaráztatott; Oroszváratt, Szent 
Maria Magdolna Aszszony tiszteletire, maga költségével, fundamentomból 
épéttetett ’s dotált Sz. Templomban Szent György Havának 20. Napján, az 
1693. Esztendőben. Nyomattatott Nagy Szombatban az Akadémiai Bötükel,
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Atyja Zichy Pál veszprémi főkapitány, anyja csábi Chaby 
Sára volt. Atyai nagyszülei: Zichy György, ifjúkorán vitéz 
végbeli katona, utóbb Moson és Vas megye alispánja és annak 
első neje sávoli Jósa Ilona, már jóval születése előtt haltak 
el.2 Anyai nagyatyját, Chaby Mihály tatai főkapitányt néhány 
hónappal születése előtt, nagyanyját, peleskei Eördögh Katát 
talán egy évvel születése után tették sírba.3

Zichy István szülei ez időben már elég jómódúak 'ehet
tek. Igaz, hogy az ősi családi birtokok nagyrészt török hódolt
ság alatt voltak, de Zichy Pál, anyja révén az oroszvári ura
dalomnak és a némái Kolos-vagyonnak is részbirtokosa volt,4

Fridi János által. (M N. Múz. könyvt. R. M. К. I 1448. sz.) Ezentúl, 
öregb. Z. I. búcsúzt. — 14.

'Z ichy György 1548—1604 közt szerepel: Zs. L. (=  zsélyi levéltár) 
íase. 16:16, fasc. 23:24 és számtalan helyen; Jósa Ilona: Zs. L. fasc. 
9 : 7, fasc. 23 :1; 1580-ban már Z. Gy. második neje Ostffy Anna szerepel: 
Zs. I. fasc. 16:20; Z. Györgynek még harmadik neje is volt: Pogány Anna.

3 Chaby Mihály, Tatán 1616 januárjában végrendelkezik és ua. év 
júniusában már nem él, Eördögh Kata 1617 aug. 31. végrendelkezik és ua. 
év dec. 30. nem él: Zs. L. fasc. 9: 29, 39.

4 Oroszvár és a Kolos részek átöröklése a Zichyekre:
Thompek de Orozvar 

?
Ambrosius Jolath x Magdalena

Jósa Varsányi de x Ursula Ladislaus Kolos
Savói de Néma

Stephanus Jósa de Varsány x Anna Kolos de Néma 
Volfgangus Jósa de Varsány

Helena Jósa x Georgius Zichy 
Paulus Zichy

Zs. L. fasc. 9: 4, 7, 11, 27a, 39, 49, 50; fasc. 22 B: 3, 4; 22 C: 1; 
fasc. 23: 1, 47a, 47b. A leszármazási táblán szereplő Jolath Ambrus nyil
ván azonos azzal az 1456-ban élő „Ambrosius Jolath, filius condam Blasii 
Barocza de Jaar“-ral, kit Wertner M. az 1252—1268 közt szereplő Jolath 
liántól származtat. (Turul, 1909, 171.) Némái Kolos László 1493-ban 
visegrádi kapitány, atyja szintén László, nagyatyja Jeromos, csetneki kapi
tány, dédatyja szántói Kolos Jakab, kinek neje Némái Neste volt, szépapja 
Szántói Kolos, Róbert-Károly király apródja, egyike a legrégibb magyar 
oímeradományok szerzőinek. (Nagy Iván, M. Cs. VI, 307: Turul 1884, 112, 
Turul 1887, 156—159.)
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Chaby Sára pedig szintén a Kolos-örökösök közé tartozott.5 * 
Ebben a korban, a török elleni védekezések és a valláshábo
rúkkal párhuzamosan kemény gazdasági küzdelem is folyt a 
vagyon fenntartásáért és annak gyarapításáért. Mert hiszen ez 
volt a társadalmi állás és tekintély egyik legfőbb tényezője.

Zichy Pál korának minden küzdelméből kivette részét. 
Kitett magáért a török elleni harcokban, de királyához, hité
hez való hűségéért meg is szenvedett. Mikor Bethlen Gábor 
hadai, 1619-ben megszállták Veszprém várát, Zichy védelmére 
készült, de a helyőrség fellázadt és öt megadásra akarta kény
szeríteni, „midőn a bennvaló, nagyobb részére kálvinistaságból 
álló vitézi nép, arra se szép szókkal, se ígéretekkel reá nem 
bírhatná, hogy a várat föl adná; letérdepeltették, hogy a fejét 
elüssék; melyet ö nagy készen megcselekedett inkább, hogyseni 
ura, hüti és hivsége ellen vétsen“. Végre az őrség református 
prédikátora mentette meg életét. A vár kulcsait tőle erővel vet
ték el és öt „magát minden javaitól megfosztván, a várból kive
tették.”0 így esett Zichy Pál — ki ezen tettével királyához és 
hitéhez való rendíthetetlen hűségének adta tanujelét — Beth
len Gábor erdélyi fejedelem fogságába.

Keserves raboskodása alatt hiába fordult felesége a csá
szár-királyhoz, hiába ö maga Károlyi Zsuzsánnához,7 végül 
csak oroszvári birtokrészének elzálogosításával tudta Sára 
asszony az urát, igen nagy áron, háromezer arany forintért, 
fogságából kiváltani. Lábain viselt súlyos, nagy béklyóit, párt-

5 Chaby Sára leszármazása:
Ladislaus Kolos de Néma 

castell. castri Visegrádiens.
Michael Chaby x Ursula

Petrus Chaby x Catharina de Marcaltheu 
(1551—1578)

Michael Chaby de Chab x Catharina Eördögh de 
Peleske

Sara Chaby (cons. Pauli Zichy)
Zs. L. fasc. 9 : 4, 81, 39. 50, 89 (9. melléklet); fasc. 172 (Exp. Capli. 

Sabar.) A Chabyak a zalamegyei Csab (Csab-Rendek) helynévtől veszik 
nevüket és az ősi, zalamegyei Csabi várjobbágy nemzetségből származnak 
(v. ö. Karácsonyi J.: A Magy. Nemzetségek III., 166—174; ifj. Reissig E.: 
A Csábi-nemzetség. Turul, 1899, 29). Chaby Péter neje a Guth-Keled nem
beli Marcaltői, Chaby Mihályé az Ákos nembeli peleskei Eördögh-családból 
származott.

8 öregb. Z. I. búcsúzt. 28. V. ö. Nagy Iván: M. Cs. XII., 382.
7 Zs. L. fçsc. 39:7.
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fogójának, a Boldogasszonynak mária-celli templomában 
helyezte el. Még 1622-ben, röviddel kiszabadulása után, kapta 
inscriptióban (vegyes adományban) a veszprémi kapitányság 
javait, melyek eredetileg a püspökség és a káptalan birtokai 
voltak.8 Ez volt kárpótlása anyagi veszteségeiért. Ezután ren
dezte vagyoni viszonyait. Testvéreivel, Mihállyal és Benedek
kel 1624-ben úgy egyezkedik, hogy a somogyi és zalai ősi bir
tokok tulajdonjogát — ezek javarészt török kézen voltak — 
nekik engedi át.9 A vészprémi káptalan 1628-ban visszaváltja 
tőle birtokait10 és ö még ugyanez évben veszi meg a tatai 
„német malmot.“ Ebben a szerződésben neje és István fia is 
szerepelnek.11 Két évre rá (1630-ban) a komáromi váruradalom 
egy részét veszi zálogba, 1634-ben pedig a lébényszentmiklósi 
uradalmat szerzi meg örök áron — 2250 aranyért és 7874 tal
lérért — gróf Harrach Lénáidtól.12

A Zichy család XVII. századi új, nagy vagyonának 
alapját Zichy Pál és Chaby Sára vetették meg. A zsélyi levél
tárnak adás-vételi, elzálogolási és kiváltási irataiból ismerhető 
meg, hogy mennyi üzleti érzék, milyen törhetetlen szorgalom 
kellett annak az eredménynek eléréséhez. — Zichy Pál kato
nai érdemeit királya azzal ismerte el, hogy őt győri vice
generálissá nevezte ki. Ebben az állásban találjuk öt, legké
sőbb 1628-tól fogva haláláig.13

Zichy Istvánt szülői komolyan iskoláztatták, szorgalmas 
tanuló volt és derék, józan fiatal legény lehetett. Ezt misem 
bizonyítja jobban, mint az a feljegyzés, mely szerint Zichy Ist
ván Pázmány Péter kívánságára csatlakozott Zrínyi Miklós — 
a későbbi hadvezér és költő kíséretéhez, mikor az, tanulmá
nyainak befejezésére, Olaszországba utazott. Ez az utazás 
mély hatással lehetett műveltségének kialakulására. Haza
térve III. Ferdinánd udvarába került, hol mint kamarás és 
étekfogó szolgált. III. Ferdinánd nem tartozott a nagy ural-

8 Zs. L. fasc. 39:5; öregb. Z. I. búcsúzt. 28.
8 Zs. L. fasc. 16:25.
10 Zs. L. fasc. 39:16; Tört. Tár. 1905, 22.
11 Zs. L. fasc. 39a:2; v. ö. Takáts Sándor: A magyar malom. Száza

dok 1907, különösen 145—146. 1. a tatai malom jelentőségéről és a „magyar 
malom“-nak a nyugati típusú malmokhoz való viszonyáról. A „német malom“ 
kifejezés a fejlettebb, nyugati típust jelöli.

18 Zs. L. fasc. 142:7. (Lukcsics P. Levélt. Közlemények VII., 215.); 
Zs. L. fasc. 52:6.

18 Zs. L. fasc. 9:49 és a tatai „német malom“ szerződ.; öregb. Z. 1. 
búcsúzt. 28.: „fogsága után kevés üdő múlván“.

R egnum . 47
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kodók közé, de előkelő műveltsége és művészi hajlandósága 
udvarát is áthatotta és ez így alkalmas környezet volt az 
olaszországi út benyomásainak tovább fejlesztésére. Zichy 
István családjában holtáig emlegették III. Ferdinánd király
nak ezt a mondását: „Zichy nekünk nagyon tetszik, mind 
arca, mind magatartása arra mutat, hogy nagyra született“. 
Későbbi gyors emelkedése is arról tanúskodik, hogy ennek 
az uralkodónak különös kegyében állhatott.14

Szüleit udvari szolgálata alatt veszítette el. Anyja, 1637 
november 19-én Győrött, atyja pedig 1638 január '28-án Po
zsonyban, az országyülés alatt halt meg. Zichy Pál, úgy
látszik, keményen megfizetett azért, amit Veszprémben és 
Bethlen fogságában szenvedett. Ezért a protestáns lllésházy 
Gáspár — országgyűlési naplójában — ugyancsak keserű 
szavakkal emlékezik meg róla.15 * * *

Zichy István 1638-ban (május 13.) győri főhadnagy, a 
várbeli magyar lovasság parancsnoka lett, három év múlva 
pedig már a tatai főkapitányságban találjuk. Atyja példáját 
mind a vitézi életben, mind a vagyonszerzés terén is követte. 
Tatai kapitány korában, előbb inscriptiót, (1641.), azután do-

14 Grófi diploma (1679 aug. 21. Zs. L. fasc. 41:5.) „ab adolescentia 
Tua, uirtutem Tibi sequendam proponens, spretis vitiorum et desidiae ille- 
cebris, laboribus et corporis exercitijs temet dedens. . .  Hinc in ipsa ado
lescentia Tua, in alias Christianitatis Ditiones et Prouincias, cum for
tissimo illő Heroe Comité Nicolao a Zrinio per Cardinalem quondam Petrum 
Pazmánj, . . .  Archiepiscopum Strigoniensem et dicti Regni Hungáriáé Pri
matem expeditus, politioribus disciplinis Animum excoluisti. . .  iactoque in 
Aula Ferdinandi Tertij Imperatoris. . .  Officio Cubicularii, Dapiferique 
insignitus laudabiliter et Fideliter Те gessisti“. Öregb. Z. I. búcsúzt. 17: 
„harmadik Ferdinánd Császár és Koronás Királyunk . . .  amint in antiquis 
manuscriptis föl-találtatik im illy dicséretes jövendölést méltóztatott felőle 
tenni: Zicsius nobis múltúm placet, Vultus enim et Indoles ejus porten- 
dunt, quod sit ad magna natus“. Zichy István 1635-ben a bécsi egyetem 
hallgatója volt. Ennek emlékét egy kis 20 oldalas nyomtatvány őrizte meg: 
Nobilibus et Eruditis ejusdem Laureatae Sapientiae Quadriga. . .  I n . . .  
Vniversitate Viennensi. . .  a Nobilibus . . .  Physicae Auditoribus Nobili ас 
Generoso Domino Stephano Zichy, Ungaro de Zieh, et Francisco Fiauser, 
nobili Polono Cracoviensi. Sudatum et consecratum. (Bées, Matth. For
mica, 1635.)

,B Zichy Pál, Győr, 1671 febr. 27. tudatja fiával, hogy anyja „tegnap
del után" meghalt. Zs. L. fasc. 195 B:l; Nagy Iván: M. Cs. XII. 382, 2. 
jegyz.: Saigó Benedek: A győri Sz. Mária congregátió eredete. 10 és 42.; 
lllésházy Gáspár 1638 febr. elsejei bejegyzése: „az pápista urak közül 
meghala ezen gyűlésen Zennyey Sándor. . . .  Meghala Zicsi Pál is győri 
vice királyképe, aki jól tudja vala szorongatni az magyart, s annak nemesit 
is, kirül az ország jól megemlékezik, kinek testét kivivék, de nem tudom,
hova“. Tört. Tár 1891, 584.
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nátiót (1644.) kapott a tatai uradalomra.16 Az oroszvári osz
tályrészek összevásárlását már nagyatyja megkezdette, atyja 
folytatta és ennek a munkának befejezése volt az oroszvári 
adománylevél; ezt 1646-ban szerezte és ezzel biztosította az 
uradolom zavartalan birtoklását.17

Az 1644 április 18-án kelt tatai adománylevél nejét, 
Baranyai Máriát is említi. Mária, eöcsényi Baranyai Tamás
nak, a vedrödi uradalom birtokosának és Koháry Magdolná
nak egyetlen leánya volt. Szülei 1623-ban házasodtak, így ö 
1644-ben legfeljebb húsz éves lehetett.18 Első életben maradt 
gyermekük Klára, később br. Andrássy Miklósné volt. Első 
fiuk Pál 1645-ben született, ezután egy leány: Éva követke
zett, ki kiskorában halt el.19

III. Ferdinánd krály Zichy Istvánt 1646 november 1-én 
Győr várának, november 30-án pedig a győri végvidéknek 
vice-generálisává nevezte ki.20 Így már huszonkilenc éves ko
rában töltötte be azt a tisztet, mellyel atyja hosszú katonai 
pályáját befejezte. Nyilván itt Győrben született második fia, 
István (1647.), ki később ugyancsak győri vicegenerális lett21

Ez alkalommal egy feltűnő jelenségre kell rámutatnom 
és az a várparancsnoki állásoknak atyafiságos körben való 
öröklődése. Láttuk, hogy Zichy Pál veszprémi főkapitány volt. 
Ezt az állását egy ideig, győri vice-generalátusa alatt is meg
tartotta. Ezen idő alatt helyettese (alkapitánya), később utóda 
Körtvélyesi István volt, és ez örökölte Zichy Pál halála után

19 Zs. L. fasc. 39 B: 1; 39 A: 4; Hajnal István: Az 1642. évi meg
hiúsult országgyűlés időszaka. (Esterházy Miklós nádor iratai. I. kormány
tört. iratok. Budapest, 1930.) 110. 1. „Posse haberi tria millia florenorum, 
. . .  ex inscriptione arcis Tata a Stephano Zichy recens nominato capitaneo“.

17 Lukcsics P. : Levélt. Közlemények VII., 197.
18 Zs. L. fasc. 25 D : 8. eljegyzésük 1623 jún. 19. volt.
19 Zichy Pál, sirfelírása szerint halálakor, 1684-ben 39 éves volt. Az 

1647. évi lébény-szentmiklósi új donátiós levélben Pál és Klárával Éva 
is szerepel.

20 Zs. L. 39 B: 5.
21 Ifjabb Zichy István búcsúztatója: . . .  Méltóságos öregbik G ...  

ZICHY ISTVÁNNAK etc. Sok Érdemi után, ’e Tündér Világbúi örök életre 
néző Istenes életének szép lépése; a lépésben örök nyugodalma. Melyet Egy 
Jesus Társaságábúl lévő, Szerzetes... a Győri Nemes Káptalan Templomá
ban. M. D. C. C. Die 21. Maij ki-magyarázott. . .  Nagy-Szombatban az Aca- 
démiai Bötükkel Hörman János által. (M. Nemz. Múzeum könyvi. R. M. К. I. 
1565a./7: „obijt 4. Maij. Meg holt Pünköst Havának 4. napján Ezer hét-száz 
esztendőben“; 6.: „ki volt ez, az 1647. esztendőtől fogva 53. esztendeig“ ; 
42.: „Gróff Zichy István ötven Három esztendeig való fáradságos Tépése 
után: Requiescat in pace...“

47*
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a győri vice-geuerálisságot. Körtvélyesi István anyja, Zichy 
Erzsébet Zichy Pálnak volt édes testvére.22 Mikor Zichy 
István 1638-ban győri főhadnagy lett, akkor első unoka- 
testvérének parancsnoksága alatt állott. Körtvélyessy Ist
ván halála után Sibrik Pált találjuk a győri vice-generalátus- 
ban (1642), kinek nagyanyja, Jósa Orsolya, varsányi Jósa 
Farkas leánya, Zichy István nagyanyjának édes testvérnénje 
volt.23 így Zichy István másodunokatestvérének állását örö
költe. — Mikor Zichy István megvált győri állásától, akkor 
előbb helyettese, később utóda báró Esterházy János lett, ki 
anyja, Rumy Judit révén szintén a Jósa örökösök közé tar
tozott. Szépanyja, Jósa Borbála testvére volt az imént említett 
Jósa Farkasnak.24 Az már magától értetődő dolog volt, hogy 
Sibrik Pál fia, Miklós Győrött szolgált, mint lovas hadnagy,25 
hogy Zichy István fia, Pál és utána ifj. István győri substi- 
tutus vice-generálisok voltak, és az utóbbi végül szintén vice
generális lett. — öregbik Zichy István Tatán sem volt idegen. 
Ott anyai nagyatyjának, Chaby Mihálynak egykori tisztét töl
tötte be.

Aligha járnánk jó nyomon, ha mindebben családi párt
fogás érvényesülését keresnök. Ezek a kinevezések a királytól 
ftiggöttek és ezeknél nyilván jól megfontolt, kipróbált gazda
sági érvek döntöttek. A végek ellátása, tisztek és katonaság 
fizetése, állandó bajjal, gonddal járt. A fizetés elmaradása, a 
magyar katonaság nyomorúságos helyzete, el nem múló pa
nasza volt a magyarságnak. így nagyon is kívánatos dolog 
lehetett az, hogy a végek fötisztségeit olyan emberekkel tölt
sék be, kiknek — fennhatóságuk területén, vagy annak köze
lében — birtokaik voltak és szükség esetén a magukéból 
segíthettek magukon, valamint katonáikon. Ilyen birtokaik

22 Tört. Tár 1905, 22. : Speculum Jaurinensis Ecclesiae, . . .  Opus 
posthumum. . .  Laurent» Karolyi episc. Scardonensis, et vener. capituli 
cath. ecel. Jaur. Praepositi Majoris. Jaurini, Typis Gregorii Joannis 
Streibig,. . .  Anno 1747. pag. 8—9: Lapis Stephani Körtvéljessy cum hac 
incisione: Dominus Stephanus Keörtvéljessy Sacrae Caes. Regiaeque
Majestatis Praesidii Jaurinen. et Coníiniorum eidem annexorum Vice- 
Generális, . . .  obiit in dicto Praesidio Jaurinensi die mensis Augusti (sic), 
Anno Domini MDCXXXIX.; Zs. L. fasc. 23: 49, 50.

22 Magy. Tört. Tár VII., 54, 114. (mindkét adat u. a. eseményre 
vonatkozik, Sibrik Pál vice-generális címét a győrmegyei sérelmi jegyző
könyv felvételének évében viselhette, 1642-ben); Zs. L. fasc. 22:3, 4, 10, 
11,  12.

24 Gr. Eszterházy János: Az Eszterházy Család. 179—184. és Zs. L.
faon Q • 4.Q

«Magy. Tört. Tár VII., 87.
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voltak a Jósa örökösöknek Győr megyében: Kis-Péc, Eel-Péc, 
Gyömrö; Komárom megyében: Kolos-Néma, Nagy- és Kis- 
Keszi,Ekel, stb.2<i Ilyen volt a Sibrik családnak Csécsény nevű 
birtoka27 és ilyenek voltak Zichy Pál szerzeményei: Lébény- 
Szentmiklós és a komáromi váruradalmak Csicsó körül fekvő 
jószágai. — Tatán is voltak már gazdasági kapcsolatai Zichy 
Istvánnak, mikor odakerült főkapitánynak. Ott volt a nagy- 
értékű „német malom”, hogy pedig ezt Zichy Pál annak idején 
megszerezhette, ennek előzményeit nyilván Chaby Mihály 
kapitányságának idejében kell keresnünk.28

Zichy István serény parancsnok hírében állott ég bú
csúztatója szerint „számos nyereséges csatái, vitéz próbái 
után, úgy érdemelvén vitéz cselekedeti“, kapta magas, győri 
állását.29 Vagyonszerző és vagyonbiztosító munkáját itt is 
folytatta. Előbb — 1647-ben — az atyjától örökölt Lébény- 
Szentmiklósra szerez új adománylevelet, 1649-ben pedig a 
vásonköi várra és uradalomra kap donátiót, melyhez — 
egyebek közt — a fejérmegyei adonyi uradalom is hozzátar
tozott. Ez az adomány igazában csak a birtok megszerzésére 
adott jogot. A birtokba üléshez, 10.000 forint kincstári illeték 
lefizetése után, még a fiágon kihalt vásonkeöi Horváth család 
örököseinek kielégítéséről és az elzálogosított birtokrészek 
visszaszerzéséről kellett gondoskodnia. — Várpalotára és a 
hozzátartozó, később nagyértékű birtokokra 1650-ben szerzett 
adományt. Ezért megint 16.000 forint kamarai illetéket, vagyis 
vételárat kellett fizetnie,30 meg kell jegyeznünk, hogy a palotai 
uradalom legnagyobb része, valamint az imént említett adonyi 
uradalom is török hódoltság alatt voltak, így ezeknek a bir
tokoknak igazában csak utódai vették hasznát.

Baranyai Mária nevével utoljára 1650-ben, a palotai 
adománylevélen találkozunk. Zichy István, tízéves házasság 
után, legkésőbb 1652-ben veszítette el első nejét,31 mert még

“ Zs. L. fasc. 9; és Ráth Károly: A gyérmegyei hódoltságról. Magy 
Tört. Tár VII.

27 Magy. Tört. Tár VII., 40, 54, 114, 115.
28 Chaby Mihálynak is volt malma Tatán: Zs. L. fasc. 9: 29.
2eöregb. Z. I. búcsúzt. 18.; grófi diploma: „Militari disciplinae Te

applicando Praesidiorum nostrorum Jaurinensis Ductoris Equitum et Taten- 
sis Supremi Capitanej immo eiusdem Jaurinensis Vice-Generalatus Officio 
functus, strenuum Ducem Te exhibuisti“.

20 Zs. L. fasc. 52: 8; fasc. 62 és 82; Várpalotát magát is csak 1687 
ben vették vissza a töröktől.

81 Öregb. Z. I. búcsúzt. 26: „kivel tíz egész esztendőkig széntől és 
Istenesen élt. . . “
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ebben az évben újra nősült. Második neje Amadé Magdolna, 
báró várkonyi Amadé Lénárd alnádor és bucsányi Geczel 
Orsolya tizennyolcéves leánya volt.32 Zichy István, három 
gyermekével sokáig özvegyen nem maradhatott, anyát kere
sett és talált is árváinak. Második házasságából született 
ugyan még egy fia, de Amadé Magdolna édesanyaként gon
doskodott az első házasságból való gyermekekről is.

Zichy István 1655-ben búcsút vett a vitézi élettől, mert
III. Ferdinánd ez év június 30-án a magyar kamara elnökévé 
nevezte ki.33 Győri vice-generálisságát ugyan névleg megtar
totta és erről csak 1680-ban mondott le,34 de katonai pályája 
ezzel a kinevezéssel véget ért.

Vitézi múltjára és — hogy modern kifejezéssel éljek — jó 
sport voltára holtáig rátartott. Az a szerzetes, ki búcsúztatóját 
írta, ki ismerős, bizalmas embere volt, ezt a jellemző leírást 
adta róla: „Néki fejedelmi tisztes ábrázattya, tagjainak szép 
egyenlőséggel való egyben foglalása, nemes erkölcse, kiért 
az idegen nemzetek előtt is tekintetes deli úr volt az ö neve. 
Illy természetes ékességinek megfelelt ereje is (szóllok vitézi 
erejérül, mely a gyakorlatiul velősödik s nevelkedik). Senki 
a kézíjat, az ideget erősebben meg nem vonta, a gyűrűt mes
terségesebben meg nem öklelte, a lovat szebben és erősebben 
meg nem ülte. Vitézi bátor szívének mennyi majd számlálha- 
tatlan alkalmatosságokkal való jeleit adta s háttá, hazája, 
nemzete oltalma és szabadulása mellett, vérének serkedezésé- 
vel, életének sok alkalommal való veszedelmével.“35

A pozsonyi magyar kamara elnökségére Zichy Istvánt 
nyilvánvalóan saját vagyonának jó kezelése, vagyonszerző 
híre juttatta. Élete ezentúl Pozsonyban és talán még inkább 
Oroszváron folyt tovább, mert ez a birtoka olyan közel volt 
Pozsonyhoz, hogy munkáját onnan is elláthatta. Ugyancsak 
1655-ben, július 17-én kapta a magyar báróságot és a királyi **

** Zs. L. fasc. 49. ; gr. Zichy Adám feljegyzése (Raplatura domestica) 
1697 nov. 1. alatt: „lett Asszonyom Anyám ö nga 63 esztendős“, tehát 1634 
nov. 1. született; Amadé Magdolnának egyik húga: Zsuzsánna bekethfalvi 
Morocz István alországbírónak volt felesége, ezek leánya Ilona gr. Szé
chényi Györgyné, kinek fia Zsigmond. Széchényi Zsigmond leányát Katát 
pedig II. gr. Zichy János (öregb. Z. István első házasságából való fiá
nak, Pálnak unokája) vette feleségül. így Amadé Magdolna szülei, a 
Zichy-család idősebb, palotai ágának ősei közé tartoznak.

** Zs. L. fasc. 39 В : 20.
84 Zs. L. fasc. 39 H : 3.
,s Öregb. Z. I. búcsúzt. 20.
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tanácsosi címet.36 Harmadik fia, Adám is ebben az évben — 
szeptember 26-án — született.37

A bárói címet, sem ő, sem fiai nem viselték, de ez akkor 
nálunk nem is volt szokásban, a diplomát csak az örökös 
főúri rang biztosítékának tekintették. Öregbik Zichy István 
a később szerzett grófi címet sem használta, az ő aláírását 
csak cím nélkül ismerem, azonban fiai — a kor szokása sze
rint — ezt még családi levelezésükben is odaírták. — A főne
mesi rangot, Zichy István és fiai nem tekintették rang eme
lésnek. ök ebben inkább egy régi jog felújítását látták.38 Ezt 
a felfogást adatokkal indokolták, melyek mind a grófi diplo
mában, mind a már említett búcsúztatóban is fel vannak so
rolva. Az adatok nem mind kifogástalanok — bár nagyrészt 
jók — és nem mind meggyőzőek, de ez a feltevés, mely nyil
ván családi hagyományon alapult, nem volt teljesen indoko
latlan.

A Zichyek első ismert őse, Járai Paska comes, először 
1835-ben szerepel, Losonci Dénes fia Tamással. Akkor ök 
ketten tárgyalnak mint az erdélyi nemesség megbízottai — 
valami dézsmák ügyében felmerült vitás kérdésben — az erdé
lyi püspökkel. Megbízatása és comes címe arra mutat, hogy 
Járai Paska igen tekintélyes ember lehetett. Társa, Losonci 
Tamás — ki már 1819-ben a székelyek alispánja — a tatár
járáskori Tomaj nembeli Dénes nádor unokája volt. — Paska 
fiai, Jakab és László Nagy Lajos király udvarában, mint ud
vari lovagok (aulae regiae milites) szolgáltak.39 Jakab leányát 
Gordovai Fanch László vette feleségül, ki 1401-ben királyi lo
vászmester, 1404-ben Szlavónia bánja volt.40 — Jakab fia Elek 
zalai alispán. — Elek fia Zsigmond 1399-ben azért kap per
halasztást, mert Zsigmond király kíséretében Prágába utazik. 
Felesége Dorottya, a XIII. századi Majos nádortól származó 
Darói Majos leánya, kinek révén Zichy Zsigmond és leszár-

,e Zs. L. fasc. 41:1, 3.
,7 Zs. L. Zichy Ádám feljegyzései: Raplatura Domestica C.: Adami 

Zichy ab A: 1686. usq. ad A: 1701; 1697 szept. 26-i bejegyzés: „lettem 
44. Esztendős Isten segitségébtil. . tehát sz. 1653 szept. 26.

ss öregb. Z. I. búcsúzt. 19: „Az 1676. esztendőben ugyan élő ’s 
dilcsőségesen fényeskedő Fölséges Urunk atta, avagy-is inkább  (a’ mint 
majd nyilvábban ki-tetszik) ú jé to t ta  m eg , . . .  a’ Groffi Titulust és Praemi- 
nentiát“.

89 Ifj. gr. Zichy Nándor: Turul, 1909, 79—81; Wertner M.: Turul, 
1903, 173.

40 Wertner M. : Századok, 1900, 716—718; ifj. gr. Zichy N. : Turul, 
1909, 81; Wertner: M. Tört. Tár 1907. 24.
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mazói Daró várára és a hozzátartozó urodalom felére tartot
tak igényt.41 — Zsigmond fiának, első Benedeknek Zerdahelyi 
Imreffi Anna volt a neje, kinek családja a XI. századi, Győr 
nembeli Atha nádorra vitte vissza eredetét; Anna anyja, Zá- 
kányi Katalin a Gussich nembeli Corbáviai grófok családjá
ból származott.42 Ezek fiának II. Benedeknek felesége Pakosi 
Judit volt. A Pakosi (vagy Paksi) család főrangú számba 
ment. Judit anyja, Parlaghy Lucia Parlaghy Györgynek, 
Mátyás király főajtónállómesterének volt a leánya.43 II. Be
nedek vagyonára leginkább abból következtethetünk, hogy őt 
Mátyás király 1485-ben tizenöt vértes lovassal hívja harcba, 
ami háromszáz jobbágy-portának felelt meg.44 Benedek 
fia Ráfael, a mohácsi vésznek és a török hódítás ter
jeszkedésének korában élt. Zala megyében, Zajkon lakott 
1581-ben, mikor feleségül vette az ugyancsak Zalában, Szent- 
balázson lakó szentbalázsi Zele Balázs leányát, Erzsébetet. 
A Zelék Zala megye ősi, birtokos köznemességéhez tartoztak. 
Erzsébet anyja Nádasdy Zsuzsánna, Nádasdy Ferenc vasi 
főispánnak leánya, Tamásnak, a későbbi nádornak, akkor 
Magyarország alkormányzójának testvérnénje volt.45 — 
A Zichyek ősi somogyi birtokai 1544 táján jutottak török 
kézre. így a XVI. század közepén, már csak a zalamegyei 
adóösszeírások említenek Zichy kézen levő jobbágyportákat. 
Ezekből 16 Ráfaelé, 9 Ferencé, 8 és V* Istváné, kik Ráfael 
másod-unokatestvérei voltak. Ebben az időben a Zichyek, a 
szerény viszonyok közt élő köznemesség sorsára jutottak.46

41 Zichy Okmánytár VI., 36; Wertner M. : Századok, 1900, 717—720; 
Turul, 1898, 119.

42 Karácsonyi J. : Magyar Nemzetségek IL, 96, Wertner M.: Turul, 
1913, 113—114; Keresztes K.: Turul, 1925, 32—33.

45 Zs. L. fasc. 173: Relatoria conv. de Kapornak, évsz. nélkül (Expe
dit. conv. de Szalavár) ; Csánky: M. tört. földr. V., 566, 618.

44 Zs. L. fasc. 16: 13; Zichy Okm. XI., 337; v. ö. u. o. 336. Mátyás 
királynak egyező szövegű rendelete, a kisvárdai Várdaiakhoz, kiket 30 
vértessel és ugyanannyi huszárral hiv be.

46 Zs. L. fasc. 16 В : 13; fasc. 172 (Exp. capit. Sabar.) passim; fasc. 
173. (Exp. capit. Szalavárens:) passim; Mályusz E. : A Nádasdy-levélt, 
magyar levelei. Levélt. Közlemények I., 135; u. о. II., 68, IV., 104; Ká
rolyi Â. és Szalay J., Nádasdy Tamás nádor családi levelezése, 218; a 
szentbalázsi Zele-család leszármazását 1.: Boncz Ödön: Turul, 1899, 97— 
111. A leszármazási táblán (100. 1.) feltüntetett Antal fia Balázs lesz 
Erzsébet atyja.

46 Acsády I. : A magy. nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész 
után. (M. Tud. Akad. Értekezések a tört. tud. köréből. XIV. k. 9. sz.) 
69.; v. ö. Hóman—Szekfű: Magyar Történet IV. a 112. és 160. 1. melletti 
térképeket.
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Ekkor Zichy Ráfaelt és rokonát Istvánt — a zalamegyei ősi 
nemesség nagy részével — Nádasdy Tamás familiárisai közt 
találjuk. Ez a Zichy István kiváló végi vitéz volt, Ráfael 
pedig dicatorsággal, adószedéssel tengette életét,47 ami nemesi, 
így nem dehonestáló, de azért akkor sem éppen népszerű fog
lalkozás számba ment.

Mint feljebb láttuk, az új vagyon szerzésének, a család 
újból való emelkedésének útját Ráfael fiának Györgynek és 
unokájának Pálnak házassága nyitotta meg. Ezek a házassá
gok sem hoztak kész vagyonokat, csak jogot és módot nyúj
tottak arra, hogy azokat sok gonddal, munkával felépít
hessék.

III. Ferdinánd király, Zichy Istvánnak ifjúkora óta 
nagy jóakarója, 1657-ben meghalt, de őt I. Lipót is bizalmába 
vette és 1661 március 19-én koronaőrré nevezte ki. Zichy és 
Pálffy Miklós kinevezését az 1662-i pozsonyi országgyűlés 
jóváhagyta, bár a kinevezés tényét helytelenítette és kikö
tötte, hogy a koronaőr választás régi szokása ezentúl be 
legyen tartva.48 Zichy . Istvánnak már a következő, 1663. évben 
volt alkalma arra, hogy gondosságát bebizonyítsa. Mikor 
Köprülü Ahmed nagyvezér megvette Érsekújvárt és Pozsony 
is veszélybe jutott, a szent koronát, koronaőr társával Pálffy 
Miklóssal „az ö természete szerint való urához, fölséges kirá
lyához vitte és annak oldala s őrizete mellől el nem távozott 
mind addég, míg nem ö szokott helyében, viszont vissza nem 
vitte“.49

Mindabból, amit Zichy Istvánról tudunk, olyan művelt 
elméjű, józan, udvarias és a szó nemes értelmében európai 
ember képe alakul ki előttünk, amilyen a XVII. század ma
gyar urai között elég ritka jelenség lehetett. Maga is tanult 
ember volt és a tanultságot másokban is megbecsülte. Fiait 
nagyon gondosan nevelte. Legidősebb fiát Pált, mikor az 
tizenkilencedik évében járt, Zrínyi Miklós udvarába adta.

47 Tört. Tár 1908, 433—447; v. ö. Komáromi András levélközléseit 
a Tört. Tár 1904—1910. évf. és Mályusz E. közléseit a Levéltári Közlemé
nyek I—VII. évi.; v. ö. még Nádasdy Ferenc (Tamás nádor fia) 12 éves 
korában (1568 ápr. 16.) anyjához írt levelét: „Továbbá kérem Kdét, mint 
szerelmes asszonyomat és szerelmes anyámat, hogy Kd én érettem legyen 
minden segétségvel Zichy György uramnak, mert más az, hogy atyánkfia 
es és annak fölötte jámborul szolgál, mind nekem s mind penig Kdnek“ . 
Károlyi—Szalay i. m. 184.

48 Zs. L. fasc. 41:4; és az 1662. 49. te.
49 öregb. Z. I. búcsúzt 18
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Vitnyédi levélben jelenti Zrínyinek — 1664 február 26-án — 
Pál belépését. Ennek a levélnek ide vonatkozó, mindenkép jel
lemző része így szól: „az mint tudom józan, az kit Ngd min-, 
denekben óhajt és becsül, jó deák, magyar, német, olasz, app- 
lieálja az maga szolgálatjára, az mint az atyja is kívánja, 
úgy gondolnám nem leszen alkalmatlan subjectum s ez is 
méltóságának nevelkedésére vagyon, hogy Ngd udvarában, 
mint egy Athenásban küldik az urak magok fiait, szerencsés
nek tartván magokat, ha ilyen méltóságos úrnak udvarolhat
nak, talán többen is követik ezt a jóreménségű ifjat“.50 — 
Második fia István, ugyanilyen tanult ember volt és sokat uta
zott fiatalkorában. Ez, búcsúztatója szerint járt Franciaor
szágban, Angliában, Hollandiában, Velencében, Firenzében és 
Rómában. Olaszországban 1665-ben volt, Nádasdy Ferenc or
szágbíró társaságában.51 — Legtöbbet harmadik fiáról, Ádám- 
ról tudunk, mert ennek érdekes feljegyzései maradtak ránk. 
Adám jól beszélt és írt — a magyaron kívül — latinul, né
metül, franciául. Apja külön mestert tartott számára, ki 
törökül írni s olvasni tanította, olaszul legalább is értett és 
jó zene iránt is volt érzéke.52

Zichy István nemcsak tanultságra, hanem jó modorra, 
illendőségre is nevelte fiait és környezetét „úgy hogy, vallyák 
meg azok, a kik éjjel nappal környülötte udvarlottak, hogy az 
ő tiszta és szemérmes úri orczája, soha se asztalnál, se nyá
jasságiban, csak egy tisztátlan szót nem szenved vala”.53 
Legjellemzőbb tulajdonságait, mélységes hitét, királya iránti 
hűségét atyjától örökölte és azokat fiaiba is belé oltotta. Király- 
hűsége nem homályosította el nemzeti érzését. Ez kitűnik a 
lelkes magyar, erős protestáns, de szélső ellenzéki, sőt Habs-

60 Magy. Tört. Tár XVI., 165.
51 Ifjabb Z. I. búcsúzt, úgy beszél, mintha ifj. Z. I. utazásai követ

járások lettek volna. Első római útja, gr. Nádasdy Ferenc országbíró 
társaságában nem az volt. V. ö. Tört. Tár 1883, 348—357; Nádasdy 1671- 
ben a pápa közbenjárását kérve mondja, hogy „Rómába ment csak azért, 
hogy Szent Péter és Szent Pál sírján imádkozhassék“. Pailler Gy.: Wesse
lényi F. nádor és társainak összeesküvése. II., 264.

52 Zs. L. Zichy Ádám: Raplatura Domestica. Ebben: latin bejegy
zések; német levelek és szerződések másolatai: bizalmasabb dolgok, jó 
XVI. századi francia helyesírással, franciául bejegyezve. Bécsben léte
kor eljár az olasz komédiába, olasz neveket, címeket helyesen Írja. Fel
jegyzései szélén, néha arabbetűs jegyzet is fordul elő. öregb. Zichy István 
1667-ben egy jobbágytelket ád Oroszváron Pécsy Istvánnak, ki Ádám fiát 
törökül beszélni és írni tanította. Zs. L. fase. 19 A : 10.

5S öregb. Z. I. búcsúzt. 21.
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burg ellenes Vitnyédy Istvánnal való bizalmas levelezéséből.54 
Erre mutat az is, hogy első fiát nem a bécsi udvarhoz — hol 
pedig ö maga is szolgált — hanem Zrinyi Miklóshoz, kora 
legnagyobb magyarjához adta, hogy annak erős nemzeti 
érzésű udvarában fejezze be nevelését. — Zichy István poli
tikai szereplése — a népszerűség szempontjából — épp olyan 
hálátlan volt, mint a legtöbb királyhű magyar úré a Habsbur
gok korában. Bár korunk történetírása csak lassan szabadul 
fel a kurucdicsöitö romantika hatása alól, mégis már mind 
jobban értékeli azoknak a magyar reálpolitikusoknak szere
pét, kik nem egyszer mentették meg a magyarság nemzeti 
létét, mikor azt a meggondolatlan hazafiaskodás már-már 
örvénybe döntötte.

A kuruckodó urak gyűlölködését még az is fokozta, 
hogy az uralkodó kegyében állóknak több alkalma nyílott a 
vagyonszerzésre. Különösen áll ez a kamara elnökeire, kik
nek kezén minden a koronára visszaszállt, vagy elkobzott 
jószág átment és akiknek így legelőbb volt módjukban az 
ilyen birtokra adománylevelet szerezniük. Ez pedig, annak 
a kornak felfogása szerint, legkevésbbé sem ment hiba számba. 
Akkor a társadalmi állás és tekintély főként a vagyoni hely 
zettöl függött. A nagy vagyon tiszteletet parancsolt és így ter
mészetesnek vették azt, hogy a nagyállású emberek állásukat 
vagyonszerzésre is használják. A donátiók útján való bir
tokszerzés a kincstárnak sem volt kárára. Hiszen a donátió 
— mint már az említett esetekből is kitűnik — vagy a kincstár 
javára kötött üzlet (kincstári illeték), vagy — ha a birtok el 
volt zálogosítva — csak az elővételi joghoz hasonló jellegű 
megkötés volt, mely után megint csak illetéket kellett fizetni.

Zichy István majd tizenkét évi kamaraelnöksége alatt 
két kisebb birtokra szerzett adományt, a mosonmegyei Ján- 
dorfra és Kimiére; előbb (1656-ban) 20,000, azután (1662-ben) 
10.000 forint kincstári illeték fejében. Ekkor arra is engedélyt 
kapott, hogy Jándorfon a Lajtára malmot építhessen.55 — 
A komáromi vár-uradalomra, mint láttuk már atyja szerzett 
zálogjogot. Ezt az uradalmat III. Ferdinánd — közben — 
gróf Puchaimbnak adományozta és most már ettől kellett visz- 
szaszereznie. Erre 1659-ben kapott, a kincstárnak fizetendő

54 Fabó András: Vitnyédy István levelei. I., II. (Magy. Tört. Tár 
XV., XVI.), huszonkilenc levél Z. I.-hoz, ezek közt Nádasdy F. hírhedt 
jellemzése, II., 197.

55 Zs. L. fasc. 60; Lukcsics P.: Levélt. Közlemények VII., 208.
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57.518 forint illeték ellenében, királyi donátiót.58 Ebben az 
időben még egy nagy birtok szerzését kísérelte meg, ez a 
zólyomlipcsei uradalom volt, de ezt a tervét, a közbejött ese
mények miatt nem tudta valóra váltani.

A zólyomlipcsei vár és uradalom Wesselényi Ferenc 
nádor özvegyének, Széchy Máriának volt egyik birtoka. 
A „murányi Vénus”, ebben az időben már hatvan év körüli öreg 
asszony, folyton a legnagyobb pénzzavarral küzködött. Zichy 
István is hitelezője volt, és sok huzavona után szerződést 
kötött vele Lipcse megvételére. Erre a vételre 1668-ban már 
a királyi consensust is megkapta, de a birtok átvétele elhúzó
dott, míg a Zrínyi—Nádasdy összeesküvés kipattanása után 
a kincstár, Széchy Mária minden vagyonával együtt, Lipcsét 
is elnyelte.

A lipcsei terv meghiúsulása nehezére eshetett Zichy Ist
vánnak, de az még sokkal nagyobb baj volt, hogy ennek révén 
ö is belé keveredett az összeesküvők gyanúsítottainak sorába. 
—■ Széchy Mária könnyelmű és nyakig eladósodott asszony 
volt, ki vagyoni ügyeit kétségbeesett kapkodással intézte. 
Lipcsére másnak, Nádasdy Ferenc országbírónak is fájt a 
foga. Így Zichy Istvánnak Széchy Máriával és annak min
denható emberével Leszenyei Nagy Ferenccel csinján kellett 
bánnia, hogy tervét valami szeszélyes intézkedéssel fel ne 
borítsák. Ezért igykezett is a murányiak kedvében járni: 
Széchy Mária részére Bécsben kocsilovakat vásárolt, vele és 
Naggyal szíves hangon levelezett, embereit, ahol lehetett párt
fogolta.57

Nagy Ferenc, mikor a vádlottak padjára ültették, azt 
képzelte, hogy őt Zichy személyesen üldözi, pedig ö — mint 
a későbbi kutatások igazolták — velük szemben végig jóin
dulatú maradt. Nyilván ebből a téves felfogásból magyaráz
hatók Széchy Mária vádaskodásai. Murányi vallomásában, 
egyebek között azt is állította, hogy Zichy — I. Rákóczy Fe
renc zendülésének kitörésekor — Lipcsét annak jóindulatába 
ajánlotta „mert ö is jó magyar volna, csak ne esnék olyan 
közel Bécshez”.58 Hogy Zichy István magát jó magyarnak 
tartotta, azt bizonyosra vehetjük, de, hogy ez a nyilatkozat 
akkor és pedig ilyen célzatosan megtörtént-e? Ezt ma nem 
lehetne megállapítani. **

** Zs. L. fasc. 142; Lukcsics: i. h. 215.
57 Pauler Gy.: Wesselényi F. nádor és társainak összeesküvése. 

I., 175, 176, 195, 196.
88 Pauler i. ш. II., 366, 418.



749

Annak megértéséhez, hogy még a királyhü Zichy Ist
vánt is érhette akkor valamelyes gyanú, közszereplésének 
nehány eseményét kell ismernünk. A dunáninneni és felvidéki 
rendek gyűlésein királyi biztosként szerepelt. Mikor Beszterce
bányán, 1670 márciusában, a nagyrészt protestáns és ellen
zéki rendek felháborodtak Szelepcsényi prímás gőgös visel
kedésén, arra hivatkoztak, hogy előző esetben Zichy és For- 
gách Ádám milyen tiszetességtudóan bántak velük. A rendek 
akkor azt is kérdezték, hogy kik a királyi biztosok, „nincse
nek e köztük olyanok, kik ellen panasz van, kik naponta sér
tegetik a nemesi szabadságot?” Mondották, hogy a biztosok 
közül csak Zichyt és Forgáchot ismerik, akik ellen nem volna 
kifogásuk.59 Az ilyen alkalmi népszerűség sem hangozhatott 
jól a bécsi fülekben. — Kevéssel a besztercebányai gyűlés 
előtt írt Zrinyi Péter Zichy Istvánnak „mint a haza igaz 
fiának”, kérve öt, beszélje rá Lobkowitzot, hogy öt bízzák 
meg a nyugtalankodó magyarok lecsillapításával. Zichy Ist
ván a levelet Lobkowitzhoz juttatta, de annak tartalmát na
gyon veszélyesnek találták, ezért Zrinyi lázadásának kitörése 
után, Bécsben — egyebek között — arról is intézkedtek, hogy 
Zichyt megfigyeljék.60

Zichy István, ismerőseivel szemben, tekintet nélkül azok 
pártállására, jóindulatúan járt el. így leszenyei Nagy Feren
cet is figyelmeztette arra, hogy Zrinyi Péter már kegyelemért 
alkudozik Bécsben. Arról, hogy Nagy nem hitt szavának, 
hogy magát és Széchy Máriát tovább is kompromittálta, ö 
ugyan nem tehetett. — Nádasdy elfogatásakor, a katonaság 
szörnyen feldúlta annak pottendorfi kastélyát; erre Zichy 
mint kamara-elnök intézkedett, hogy Nádasdy magyar birto
kainak lefoglalása kártétel nélkül történjék. — Szeptemberben 
még ö figyelmezteti Szelepcsényit „no ne tessék Bécsbe jönni, 
az Ngd jóakarói tanácsolják.” Rövidre rá, Esterházy Pállal 
és Forgách Adámmal tanúja Szelepcsényinek, mikor az Pállfy 
kancellárt gyanúsításaiért felelősségre vonja.61

Zichy István, dacára annak, hogy őt Bécsben is gyanús 
szemmel nézték, tagja volt az 1670 végén felállított judicium 
delegátumnak. Abban játszott szerepét, kemény fellépését, tör- 
téneíróink többször is megrótták. Ezt a túlzott keménységet 
Pauler Gyula leírásából sem tudom kiolvasni, aki pedig (a

™ Pauler i. m. I., 311, 345—46.
'»Pauler i. m. I., 324—25, 355.
«Pauler i. m. II., 31, 144, 155, 157.



750

Wesselényi összeesküvésről írt müvében) alig leplezett elfo
gultággal szól róla.

Jellemző az 1771 április 10-i ülés leírása: Ekkor arról 
volt szó, hogy a lázadók egész vagyonát le lehet foglalni, 
vagy el kell-e abból különíteni a gyermekek és testvérek részét? 
Pauler elbeszlése szerint, Korompay, Kerekes, Orbán, Pesthy 
és Mednyánszky bírák felfogása az volt hogy a már világon 
levő fiúk vagyonát nem szabad lefoglalni. Bársony a dolgot 
kétesnek tartotta, Mórocz az előbbiekhez csatlakozott. Majt- 
hényi, a személynök a legszigorúbb álláspontot foglalta el, 
míg Gubasóczy a bírákét. „Már óvatosabb volt Zichy, ő  Mó
rocz véleményét pártolta, ámbár megjegyzé, hogy ha az ember 
a bűntett nagyságát tekinti, majdnem azt mondhatná, hogy 
minden vagyont le lehet foglalni.” Forgách a szigorú állás
pontot fogadta el, de kész volt a többség előtt meghajolni. 
A prímás és Róttál a legszigurúbb felfogást képviselték és 
ennek végül mindeki behódolt. „Forgách sietett a prímáshoz 
csatlakozni, mert a bűntett oly nagy, hogy minden törvényt 
elnémít. Hasonlót tett Zichy, felhozván atyja esetét, ki Bethlen 
idejében, mint a király híve elfogatván, ha a rebellisek győz
nek, mindenét elvesztette volna”.62

Zichy István magaviseletét legjobban második nyilat
kozata világítja meg. Érthető lenne az is, ha olyan gyenge jel
lemű társasággal szemben, mint amilyenek a zendülés, vezetői 
voltak, elfogult lett volna. De ennek sehol, semmi nyomát nem 
látjuk, ő  atyja esetére hivatkozik, mert az ö lelkében még na
gyon elevenen élt atyja szenvedéseinek, súlyos kárainak em
léke. Amíg benne ez a családi emlék felül nem kerekedik, ad
dig a méltányosabb megoldás felé hajlik. Abban mindenesetre 
kivált bírótársai közül, hogy első álláspontjának feladását — 
ha érzelmi momentummal is — indokolja, míg a többiek, úgy 
látszik egyszerűen engedtek a hatalom nyomásának.

Zrínyi Péter levele, a protestáns rendek becsülése, a 
murányiakkal fenntartott összeköttetései, Vitnyédyvel fenn
tartott levelezése, mind összejátszott abban, hogy ott, ahol már 
minden magyarban csak rebellist láttak, ö is gyanússá váljék. 
Hozzá kell tennünk, hogy Zichy Istvánnak a judicium dele- 
gátumban játszott szerepe sem lehetett teljesen megnyugtató 
Bécs szemében. Ezért az új bíróságnak, mely Bécsben ülése
zett, már nem volt tagja és Lipót király, 1672 febr. 15-én —

62 Pauler i. га. II., 232, 236, 261, 310—311.
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„saját kérelmére“ — felmentette a kamarai elnökségtől.03 így, 
forma szerint nem volt szó teljes disgrátiáról, de elvesztette 
állását, elvesztette a lipcsei jószágot és nyilván annak zálog
jogáért kiadott pénzét is. Ezért ugyan kapott valami kárpót
lást, az elkobzott Nádasdy vagyonhoz tartozó drasburgi (daru
falvi) birtokot, melyért a kincstárnak semmit sem kellett fizet
nie, mert az illeték felét elengedték, felét pedig betudták korona
őri fizetésébe. Kellett-e még áldozatot is hoznia, hogy magát 
az udvar előtt tisztára mossa? Ezt nem tudjuk.64 Nem válik 
szégyenére Zichy Istvánnak, hogy ez alkalommal bajba jutott, 
mert ebből látszik, hogy királyhüsége mellett jó magyar ember 
is tudott maradni. Kamaraelnöki állását, a — Pauler szerint 
— „lángbuzgalmú“, de másként elég magyargyülölö hírű gr. 
Kollonics Lipót püspökkel töltötték be.

Zichy István ötvenhatodik évében járt, mikor megvált 
hivatalától. Ezután — bár koronaőr maradt, győri vice-gene- 
rálisi rangját megtartotta és méltóságokban tovább is emelke
dett — inkább csak alkalmi funkciókban találjuk. Lelki, testi 
állapotára jellemző bizalmas emberének, Király Jánosaak 
vejéhez, Andrássy Miklóshoz intézett levele: „Zichy Pál uram 
ö nagysága leveléből értem: az innepekre feljönnek ö nagy
ságok; uram ö nagysága is csak az innepekre jön Oroszvárral 
Szent-Miklósra, egy ideig ott fog lakni ö nagysága; most akar 
megnyugodni szegény uram súlyos állapoti után, de a hírekre 
nézve, úgy látom, nem sok kedve telhetik ö nagyságának abban 
is“.65 Király János levele 1672 március 31-én kelt (Győrből), 
így Zichy István a liúsvéti ünnepekre készült Lébény-Szent- 
miklósra, ahol azokat visszavonultan, csendben tölthette, amire 
Pozsony szomszédságában, Oroszvárt aligha lehetett volna 
kilátása. A „súlyos állapot“ nyilván főként lelki depresszió
jára vezethető vissza, bár köszvénye is bántotta. Erről már 
1664-ben is panaszkodott és ennek gyógyításáért többször is 
látogatta Stubnya fürdőt, vagy teplicet, ahogy azt akkor 
hívták.66

Ezentúl főként Oroszvárt élt feleségével. Gyermekei már 
kikerültek házából. Első fiának, Pálnak 1667-ben, mikor az

®* Pauler i. m. IL, 388—89, 419.
64 Pauler i. m. II., 419; Lipcsei ügyek: Zs. L. fasc. 38, v. ö. Lukcsics: 

Levélt. Közi. VII., 204; v. ö. még Acsádv I.: Széchy Mária (M. Tört. 
Életr., 1885.) 230—232; Drasburgra: 1. Lukcsics i. h. 208.

«»Tört. Tár 1885, 153.
«» Magy. Tört. Tár XVI., 149; Szőts Pál: Stubnya-Fürdö (Pest, 

Athenaeum, 1892) 93, 94. 1. szerint: 1668 és 1669-ben.



házasodott, átadta vázsonyi és palotai birtokait.67 Pál felesége 
Károlyi Kata, br. Károlyi Ádám és Thököly Mária leánya, 
ki nagyanyja Thurzó Kata révén, a Thurzó vagyonnak egyik 
örököse volt. Zichy Pált, Vásonkö várának kapitányát, I. Lipót 
1671 februárjában azzal bízta meg, hogy gr. Draskovich Mik
lós főajtónállómestert Árva megye föispáni székébe instal 
lálja.68 Pálék bizonyára Vásonkö várában laktak és nekik 
akkor már több gyermekük is volt. Zichy Klára, br. Andrássy 
Miklósné 1671 május 4-én halt meg. Zichy Pál ugyanezen év 
nyarán megy Krasznahorkára, özvegyen maradt sógora láto
gatására.69 Ifjabb Zichy István, 1671-ben vette nőül bribéri 
Meléth Máriát, gr. Csáky Péter komáromi főispán özvegyét, 
ki a kisvárdai Várday vagyonnak volt egyik föörököse.70 
Ádám, a harmadik fiú, 1673-ban fejezte be tanulmányait és 
ekkor indult olaszországi tanulmányújára.71

Nem ismerek feljegyzést arról, hogy Zichy István fiai 
hol tanultak, de legvalószínűbben Nagyszombatra, vagy eset
leg Grácra lehetne gondolnunk. Unokái közül Pál árvái 1685- 
bem Grácba mentek, Ádám fia Károly pedig Nagyszombat
ban tanult.72 73 * Zichy István két nagyobb fiát (Pétert és Istvánt) 
illetően az utóbbi hely valószínűbb, mert azok nagyatyja, 
Baranyai Tamás is ott lakott. Az öreg úr — ki igen takarékos 
ember lehetett — Nagyszombatban, a Nagy-utcában levő házá
ban végrendelkezett, 1674 március 19-én.7S Rövidre rá meg is

67 Zs. L. fasc. 43:1.
68 Z. Pál házasságára: Zs. L. fasc. 36 В : 11; Gr. Károlyi cs. oklevél

tára IV., 467; Z. P. sírköve szerint: 1684-ben 17 éves házas volt; D. M. 
installáló levél: Zs. L. fasc. 39F:2.

69 Z. Klára halála: Zs. L. fasc. 195 В : 2; Ifj. Zichy István sógorá
hoz Andrássy Miklóshoz (Kisvárda, 1671 júl. 17) : „csudálkozik az többi 
között apám uram, hogy Zichy Pál uram felöl semmi hírt sem hallhat, 
Kgdet kérem, tudósítson, ha felérkezett-e már, bizony bánnám, ha még 
valami nyavalyája történt volna útban“. Tört. Tár 1885, 150.

70 Gr. Csáky Péter 1671 márc. 25. végrendelkezik: Zs. L. fasc. 
12:661; ifj. gr. Z. István, sógorához intézett fenti levelének utóiratában: 
„Maikám, ajánlja kgk szeretettel való szolgálatját“. így 1671 júl. 17. már 
házasok.

71 Bécs város tanácsa egészségi bizonyítványt állit ki 1673 szept. 14.
Zichy Ádámnak, ki Olaszországba utazik. Zs. L. fasc. 39 H : 1.

73 Károlyi Kata levele ipához, Z. I.-hoz, Győr, 1685 jún. 12: Zs. L 
fasc. 195 D: 128, és Zichy Ádám: Raplatura Domestica, passim.

73 Zs. L. fasc. 25 В : 26; jellemző Bégány György levele Andrássy 
Miklóshoz (Nagyszombat, 1672 febr. 12.) : „Baranyai uram ajánlja Kegyel
mednek köteles szolgálatját s maga irt volna Kegyelmednek, de szintén 
csak most költ fel a köszvényből, ha megkönnyebbül ő Kegyelme, fog írni 
Kegyelmednek...  én minden héten legalább egyszer elmegyek ő kegyeimé-
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halt, mert ugyanazon év júniusában már osztoznak örökösei: 
Zichy Pál, ifj. István és az Andrássyak (Klára gyermekei), 
leiket ez alkalommal a költő Gyöngyösi István képviselt.74

I. Lipót, nyílt abszolutizmusának vége felé, mikor újra 
közeledett a magyar rendiség képviselőihez, 1679 augusztus 
21-én adta Zichy Istvánnak, nejének Amadé Magdolnának, 
valamint fiainak: Pálnak, Istvánnak és Ádámnak a magyar- 
grófi címet.75 Az 1681-i soproni országgyűlés végén, decem 
bér 26-án, fia Pál lett királyi tanácsossá, 27-én ö maga kapta 
Moson megye föispánságát és ugyanazon napon lett föajtón- 
állómesterré.76 E mellett megmaradt koronaőrnek, de már nem 
volt győri vice-generális, mert erről az állásáról előző évben 
lemondott. Lemondását Montecuccolinak (mint győri generá
lisnak) adta be. Ez 1680 aug. 26-án kelt levelében tudósítja a 
lemondás elfogadásáról és egyúttal szerencsét kíván Zichy 
Ádámnak (István fiának) Forgách Ádám leányával kötött 
házasságához.77

Zichy Pál, mikor a török sereg 1683-ban Bécs ostro
mára nyomult, két gyalogezred parancsnoka volt.78 Kiterjedt 
nyelvismeretei miatt — úgy Játszik — összekötő szerepet ját
szott a magyar seregek parancsnokai és Lotharingiai Károly 
herceg főparancsnok között.79 A török utolsó, nagy lendületű 
támadása visszaszorította a császári sereget, és Thökölynek 
a török nyomába tóduló csapatai, meghódolásra kényszerí
tették az országban maradt magyarságot, annyira, hogy még 
az ország bírája, gróf Draskovich Miklós is felesküdött a 
„kuruc király“ hűségére. Zichy Istvánnak ekkor újra a szent 
korona biztonságáról kellett gondoskodnia. Most gr. Erdődy 
Kristóf volt koronaőr társa, kivel együtt „idegen országok-

hez, de semmit nem ád. Elég az, hogy szépen beszélget“. Tört Tár 
1885, 152.

74 Zs. L. fasc. 25 В : 26.
75 Zs. L. fasc. 41: 5.
78 Zs. L. fasc. 41:10, 11, 12. ,
77 Zs. L. fasc. 39 H : 3.
78Thaly K.: Az 1683-iki táborozás történetéhez. (M. Tud. Akad. 

Értekezések a tört. tud. köréből. XI. k. 9. sz.) 31.
79 Gr. Batthyány Kristóf gr. Batthyány Ádámnak, 1683 máj. 25. : 

„Halljuk meg immár, Zichy Pál uram milyen hírrel jün?“ ; ua. ua.-nak, 
május 29.: „Midőn a herceg ezeket irta, akkor még Zichy Pál Uram az 
én üzenetemet és opiniómat 6 hercegségének nem referálta . . .  Eddig pedig 
tudom, hogy odaérkezett Zichy Uram, s azonnal jün válaszom ő Her- 
cegségétűl“. Br. Esterházy János gr. Batthyány Ádámnak, jún. 26-án: 
„Grófi Zichy Pál Uram írja, hogy tegnap mustrálta meg a Herceg az Ngod 
mellé rendelt német hadakat“. Tört Tár 1887, 109, 100, 297.
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ban sok nyilvános veszedelmekben, mint a szemek fényét őr- 
zötték, s kebelekben meg is tartották, mind addég, míg az 1684 
ugyan az ö természet-szerint való oltalom hajlékában, s erős
ségében Pozsony várában vissza helyeztették szerencsésen“.80 
Zichy Istvánnal vele mentek fiai is. Zichy Pál sírfelirata 
ugyanúgy emlékszik meg erről az önkéntes száműzetésről,81 
mint ifjabb István búcsúztatója, mely szerint: „midőn az 1683. 
esztendőben Ausztriának fejét, Bécs városát a pogány ellen
ség szállá; és az ö hólgyának szavait felemelvén, ennek ha
talma miatt sok úri rendeket hazájokban hódoltatni kénszerite; 
Te készebb voltál, édes házadtúl, minden Javaidtúl meg válni, 
hogy sem koronás királyod császárod mellett hivségedet meg 
nem tartani; az ellen pártolni, fegyvert vonni.“82 A török-tatár 
hadak kegyetlenül elpusztították Zichy István birtokait. Ebben 
még annak is lehetett némi része, hogy épp Zichy Pál nem 
hódolt be, ki pedig Thökölyinek — felesége révén — közeli 
rokona volt.83

A Zichy-család tagjainak egy része Prágában is Járt. 
Rádossics Ferencnek Linzből, október 26-án gróf Batthyány 
Kristófhoz intézett levelében olvassuk: „Gróff Zichy urak ő  
ngok hárman Jövének ide Prágábul, egy suplicatiót adván be 
6 Fölségének, lipcsei Jószág végett; már ma elmentek Pozson 
felé.“84 Zichy István csakugyan újra gondolt a zólyomlipcsei 
uradalom megszerzésére, és saját kezével Jegyezte rá a király
hoz ez ügyben beadott kérvénye másolatának hátára: „Linczbe 
die 24. Octob. 1683 attam be ü Fölségének ez két memóriá
iét.“85 A lipcsei ügy most sem sikerült. Az adományozást kérő 
memóriáiéban, hivatkozik arra a rengeteg kárra, mely őt a 
török megszállás alatt, hűségéért érte. Hogy ez a kár milyen 
nagy lehetett, azt legjobban Zichy Ádámnak, házi feljegvzé- 
seinek elejére írt pár sora Jellemzi: „Ab anno 1686 die 28 7bris

80 öregb. Z. I. búcsúzt. 19.
81 „Hic nuperis Hungáriáé revolutionibus exulare, quam exultare domo, 

non Domino deserto maluit. Septem tertellas secum et dulci consorte proles, 
bonis et patria extorres fecit bonus Pater, ut à teneris veri aquilae pulii 
noscant solem.“

8î Ifjabb Z. 1. búcsúzt, 27.
88 Br. Thököly István

sz 1581, megh. 1651.
,  ,11, Il ̂  I — ■ ^ — 1 ■

Károlyi Ádám x Thököly Mária gr. Thököly István
К ^ Л Ы а  та0к01У Imre

V. ö. Wagner, Analecta Scepusii IV, 160.
84 Tört. Tár. 1887, 315.
88 Zs. L. fasc. 38.
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Úgymint az mely Esztendőben az 1683 Esztendőbéli tellyes- 
séggel való pusztulása után kezdettünk épülni, és legelőször 
vetni szántani el pusztuló Országhinkban”.86

Zichy István legöregebb fia Pál 1684-ben, harminckilenc 
éves korában mint győri substitutus vice-generális esett 
el. Ez, sírfelirata szerint, „a napnak az ikrekbe lépésének két- 
szer-kilencedik napján“ történt,87 így eleste talán június 9-ére, 
Lotharingiai Károly támadásának legkezdetére tehető. A győri 
székesegyházben temették el és ott még a XVIII. század kö
zepén mutattak egy nagy, vörös zászlót, melyről azt tartották, 
hogy az az ellenségtől megöletett Zichy Pál temetkezési zász
laja.88 Hét gyermeket hagyott maga után, kik közül Imre 
ekkor tizennégy éves volt és már 1684 márciusában (atyja éle-

66 Zs. L. Raplatura Dom. első lapján.
87 „aetatis 39. conjugii 17. annis fatalem experitur bis nonum sole in 

geminis diem.“
88Laur. Károlyi: Speculum Jaurinensis Ecel., 5, 6. 1. szerint, a győri 

székesegyház déli oldalán, a kapunál fekvő kriptában temették el Zichy Pált 
és öccsét Istvánt. A kapu két, belső oldalán volt síremlékük. Balról Z. Pálé, 
kőből, jobbról Z. Istváné fából faragva. A templom valamelyik restaurálója, 
a síremlékeket eltávolíttatta. Zichy Pálénak középső táblája ekkor a fejér
megyei Szentmihályra került és onnan az új birtokos jóvoltából, a Székes- 
fehérvári Múzeumba. A síremlék teljes szövege: Illustrissimus Comes Domi
nus, Dominus Paulus Zichy de Zieh perpetuus de Vásonkeö, ас ejusdem 
Praesidii supremus haereditarius Capitaneus, S. C. R. M. С. C. Praesidii 
Jaurinensis substit. Vice-Generalis.

Sisto Viator!
quod legas et lugeas habes / hie inter armorum sirepitus in pace iacet / a 
pulsu necis stratus amicis qui plausu stetit / Paulus Zichy post mortem 
erectus / Paulum pro vita et morte secutus avum / ille Dacicos inter Betle
hemi tumultus / etiam venundatus Deo et Regi servavit fidem / hic nuperis 
Hungáriáé revolutionibus / exulare quam exultare domo non Domino deserto 
maluit / septem tenellas secum et dulci consorte proles / bonis et patriae 
extorres fecit bonus Pater / ut a teneris veri aquilae pulii noscant solem ! 
tandem aetatis 39. coniugii 17. annis / fatalem experitur bis nonum sole 
in geminis diem / quo geminam uno in corde animam Parca solvit / cui 
hostis opes mors vitám auferre potuit Deum nemo / aureus homo ferreo in 
saeculo / terris moritur ut aetheri oriatur / ubi aequa virtuti praemia legat 
quae negat tellus / hinc Deo animam regi fidelitatem patriae liberos / telluri 
corpus posteritati memóriám legavit / quos quia vivus dilexit mortuus con- 
tristavit / hic uxor socium germanum fráter / fratrem fautorem pauper et 
arma ducem / lugent vel charum tenera cum prole parentem / vel potius 
natum cum sene patre pium / nunc perge viator et disce / sICVt In hVManle 
nIL eXtat rebVs aD aeVa.

Fidelissimae relictae cum virum optimum ad tumulum, non in tumu- 
lum sequi lieuit, pro perpetuo moeroris et amoris inextinguibilis argumente. 
Hoc / ConIVX CoMItlssa Catharlna CaroLI ConIVgls CInerl posVIt. / 
A sírfelirat középső // közé tett része, a székesfehérv. múzeumban levő ere
deti után kiegészítve. — A zászlóról i. h. 11. 1: „Demum supra portám

48 *
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lében) megkapta a vásonköi kapitányi címet.89 Özvegye Károlyi 
Kata csak tíz évvel élte túl és 1694 szeptemberében halt meg.911 
Ifjabb István — felesége révén Szabolcs megyének egyik leg 
nagyobb birtokosa — már 1680-ban szabolcsi főispán,91 1682 
ben a csallóközi Vízvár kapitánya,92 1685-ben bátyja helyébe 
lép és a győri vice-generális substitutusa lesz.93 Ebben az 
állásában nagy érdemeket szerzett, mind 1685-ben Érsekúj
vár, mind 1686-ban Buda, azután Csókakő, 1687-ben Palota, 
1688-ban Székes-Fehérvár visszavételénél.94 Zichy Ádám szin
tén a győri végvárban kezdte szolgálatát,95 de katonai pálya
futásáról keveset tudunk. Első nejét, Forgách Zsuzsánnát 
három évi házasság után, 1683-ban vesztette el.9e Ádám 
1680-ban kamarás, 1685-ben királyi tanácsos, 1687-ben — aty 
jának az ő javára való lelépése után — Moson vármegye főis 
pánja lett.97

öregbik Zichy István 1686-ban kapott donátiót a gr. 
Balassa Imrétől elkobzott divényi uradalomra. Ezért eredetileg 
53.000 forint kamarai illetéket kellett volna fizetnie, de ebből 
a király (tekintettel az 1683-iki hadjáratban szenvedett tete 
mes káraira) harmincötezer forintot elengedett. Mikor 1687 
ben végrendelkezett, a 18.000 forint tartozás még nem volt tel 
jesen lefizetve. A lefizetésekhez második feleségének öröklött 
aranyait is felhasználta, ezért ez az uradalmat nejére és attól 
származó fiára, Ádámra testálta.98

Közel hetvennégy éves korában (1690 június 12-én) lett 
tárnokmesterré, és így az ország négy első zászlósurának 
sorába emelkedett.99 Ezt a magas állást, mely akkor még köz-

meridionalem Ecclesiae dependet pariter magnum vexillum funerale séd 
rubrum, úti eredi est Pauli Zichy ab Loste trucidati“.

89 Zs. L. fasc. 40 : 1.
90 Gr. Erdődy György, nejéhez gr. Rákóczi Erzsébethez, Szomolán, 

1694 szept. 30.: „gróf Zichy Pálné asszonyom is kimúlt ez világbúi“. Tört. 
Tár 1893, 83.

91 Zs. L. fasc. 39 G : 2.
99 Zs. L. fasc. 39 G : 8.
98 Ifj. gr. Zichy István Koháry Istvánhoz, Győr, 1685 jún. 17.: „mivel 

a győri vice-generális substitutusságát föl kölletett vállalnom: most itt 
lakom“. Századok 1872, 248.

94 Ifjabb Z. I. búcsúzt. 29. _
"Nagy Iván, M. Cs. XII, 384: „1674 ben Győri kapitány“.
99 Zs. L. fasc. 39 H : 4.
97 Zs. L. fasc. 41 : 6, 9, 13, 14.
98 Zs. I.. fasc. 43 :3  és fasc. 175; v. ö. Lukcsics P. Levélt Közi. 

VII, 218.
99 Zs. L. fasc. 41 :17.
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hivatal is volt, nem sokáig élvezte, mert 1693 március 13-án 
<— pálma vasárnapján — Oroszváron meghalt. Halálos ágyá
nál mellette volt felesége, valamint két fia, István és Ádám.109

Utolsó éveiről, halálra készüléséről Ádám fia feljegyzé
seiből és búcsúztatójából tudunk még valamit. Ezekben két jel
lemző jelenet leírását találtam. Búcsúztatója szerint „az ő urá
nak Istenének három hajlékot, három házat épétett ő fonda- 
mentomból éltében, Lebenyi, Meczéri és Oroszvári szent temp
lomokat, melyeket dotált is, s az utolsóban készítette el az ő 
végső nyugalmának hajlékát. Ah elérted már, s magad pél
dáddal beteljesétetted, azt a mit valahányszor ezen koporsód
nak, és nyugalmadnak helyét láttad mind annyiszor kettöz- 
tetve magadnak jövendölted Méltóságos Ur.

Dum Tumulum cerno, cur non Mortalia sperno.
Tali namque Domo, clauditur Omnis homo.“101

Hogy milyen mély vallásos megnyugvással készült a 
halálra, az legjobban fiainak Czetes jezsuita Páterhez intézett 
leveléből tűnik elő. „Már közel egy éve, hogy erejében megfo
gyatkozott, főként éjjel, mikor torkának szárazságától szen
vedett; és ha olykor, imádságainak elvégzése után (melyeket 
minden nap áhítattal ajánlott fel Istenének) elgondolkozva 
ült asztalánál, felesége indőnkint megkérdezte, miért oly szo
morú? Erre rendszerint azzal felelt, hogy ö idejét már betöl
tötte és az örök, halhatatlan élet útjáról gondolkodik.“102 
Temetése, akkori szokás szerint későn, április 20-án volt.

Zichy Istvánt legöregebb fia Pál, a halálban megelőzte. 
Temetésekor élt még menye, Károlyi Kata és élt Pálnak vala
mennyi hátrahagyott gyermeke. Ezek közül Mária Esterházy 
Istvánnak, a későbbi kuruc tábornoknak volt a felesége.103 
Imre, ekkor még vázsonyi kapitány, utóbb a csajkások pa
rancsnoka, ki 1697-ben „a maga alatta való Saikaival 21. 
Augusti sokat ellenkezett 20. Török fregattával.“104 1721-ben 
Árva megye főispánja lett és ezt a tisztét holtáig viselte. Gr. 
Erdödy Mária-Teréziával kötött házasságából csak két leánya 
maradt. Pál pap volt. Előbb győri, azután esztergomi kano
nok. II. Kákóczi Ferenc udvari papja, végül — 1737-ben —

190 Zs. L. Zichy Ádám, Raplatura Dom. 1693 márc. 15. alatt.
101 öregb. Z. 1. búcsúzt. 45.
102 A levél latin szövege, Z. Ádám, Raplatura Dom.-ban.
103 Zs. L. fasc. 43 :9, 10, 13; Gr. Eszterházy J., Az Eszterházy-csa

lád. 251.
104 Zichy Ádám, Raplatura Dom. 1697 szept. 10. alatt.
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mint címzetes püspök halt meg. Ő volt egyedüli unokája Zichy 
Istvánnak — a Zichyek közül —, ki II. Rákóczi Ferenc hívei 
közé állt és így „rebellált“ volna.105 106 Rozália, vagy Rosinka, 
röviddel nagybátyja halála után öltözött be apácának a kismar
toni Augusztinus zárdában, melynek utóbb főnöknöje lett.108 
Legifjabb István a Darmstadt vértesezredben szolgált. Erős 
Ágost vezérlete alatt a Bégánál, 1696 aug. 26-án, két lovát 
lőtték ki alóla. A zentai csatában, Savoiai Eugén alatt megint 
ott volt, de abban már három unokája küzdött öregbik Zichy 
Istvánnak, mert ifjabb István fia László és Andrássy Pál is 
ott harcoltak. Legifjabb Istvánt Olaszországban, hadban állva, 
1708-ban érte a halál.107 Pál fiai közül János lett a Ziehy- 
család grófi ágának fenntartója. Zichy Ádámnak egy 1696-i 
bejegyzéséből: „voltam a Lantschaft Raittschulban (Bécsben) 
az öcsém g. Zichy János Látogatására, ott volt a kis Karoly 
Ertzhertzog is.“ talán arra lehetne gondolni, hogy serdülő 
korában az udvarnál szolgált. Ezután útra készült és már 
1697-ben „ideghen köntesben” járt Oroszváron, de csak 
1698 januárjában ment „orszaghokba Bécs felé.“ Űtjáról két 
és fél év múlva kerül megint elő. Máskülönben keveset tudunk 
felőle. Királyi tanácsos lett 1707-ben és a következő évben 
megházasodott. Felesége, báró Thalheimb Mária-Anna-Terézia 
osztrák származása dacára, igen derék magyar asszonnyá 
vált, és özvegységében szépen gondoskodott gyermekei vagyo
náról. Zichy János 1727-ben halt meg, két fiút hagyott maga 
után, Jánost és Istvánt, kik a Zichy család ma élő két ágának 
alapítói.108 Pálnak még egy Ferenc nevű fia is volt, ki nagy-

105 Zs. L. fasc. 40 D; Nagy Iván, M. Cs. XII. 386; v. ö. Magy. Tört. 
Tár X III, 232.

106 Zs. L. fasc. 50 В ; Z. Ádám, Raplatura Dom. 1694 aug. 22. alatt.
107 Zichy Ádám, Raplatura Dom. 1696 szept. 4. és 1697 dec. 11. alatt; 

halála: Nagy Iván, M. Cs. XII, 386; feltűnő, hogy Imre, Pál és János test
vérei, csak 1712 jan. 17. rendezik hagyatékának dolgát, Zs. L. fasc. 43 : 24.

108 Zichy Ádám, Raplatura D. 1697 okt. 10; 1698 jan. 24; 1700 szept. 3. 
szerepel megint; „ma 11 7bris 1700 / .Vetettem számot Eöcsem Zichy János / 
urammal mindennemű Jövedelméről és / Erogatioimrul maratt eö kimé 
nekem / ados. . . .  174, f 55 dl : x“ ; Tanácsossága: Zs. L. fasc. 41 : 19; Thal
heimb Anna-Mária-Terézia, br. Thalheimb József Domonkos és Pénz v. 
Penzenau Anna-Mária leánya volt. A Thalheimb (eredetileg: Talman) csa
lád St.-Veitről származott. 1625-ben kapott polgári címert (Bürgerwappen). 
A nemességet Johann Kari Talman alezredes szerezte 1664-ben: a magyar 
báróságot Z. Jánosné atyja kapta, 1683-ban; ki 1710-ben magyar indigeuá- 
tust is szerzett: Zs. L. fasc. 40 B; fasc. 43 : 60; fasc. 50 E : 1. ; Z. Jánosné, 
Nagyszombatban tanuló fiát, ifj. Jánost atyja elhunytáról m a g y a r  levélben 
értesíti : Zs. L. fasc. 195 В : 16.
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atyja halálakor még élt, de korán elhalhatott, mert más nyo
mát nem ismerjük.109

Zichy Pál családja után lássuk ifj. Istvánt és annak 
utódait. István, kit atyja halála után szintén „öregbik“ jelzővel 
illettek, legnevezetesebb haditettét még 1690-ben vitte végbe, 
mikor Kanizsa várát, gr. Batthyány Ádám országos főkapi
tánnyal együtt megadásra kényszerítette. Ezért Lipót király
nak „aranyban gyémántban foglaltatott drága képével; Mezei 
Fö-Strázsa Mester-Generálissággal“ jutalmaztatott. A győri 
vice-generálisságba, gr. Esterházy Jánosnak 1692-ben bekö
vetkezett halála után jutott, kinek addig substitutusa volt. 
A koronaörséget szinte örökli atyjától, mert erre az állásra 
való kinevezését már 1693 április 7-én megkapta. Szabolcsi 
főispánságáról 1695-ben mondott le fia Péter javára és 1697- 
ben Komárom megyének lett főispánja. Első neje 1695 szep
tember 24-én halt meg Pozsonyban. Második feleségét, báró 
Radolt Mária-Annát, báró Arizaga (v. Ariezaga) — Magyar 
országon vitézkedett osztrák főtiszt — özvegyét 1698 elején 
vette el. Ezzel csak rövid ideig élt együtt, mert már 1700 május 
4-én Győrött maghalt, ahol Pál bátyja mellé temették el. 
Műveltségéről, szeretetreméltó közvetlenségéről levelei tanús
kodnak.110 Meléth Máriától hét gyermeke volt: Klára, gr. 
Csáky Istvánné;111 Péter és László, kikre még visszatérünk: 
György, ki csak nagyatyja búcsúztatójában szerepel; Krisz
tina, kinek nevét úgy az 1693-as, mint az 1700-as búcsúztató 
említi; Juliána, gr. Barkóczy Ferenc zempléni főispánnak, 
utóbb II. Rákóczi Ferenc tábornokának felesége;112 végül 
Sára, gr. Petky Dávidné.113 Második nejétől is volt egy kis fia

102 öregb. Z. I. búcsúzt. 26.
110 Ifjabb Z. I. búcsúzt. 30; Gr. Eszterházy J., Az Eszterházy-család. 

180—183; Zs. L. fasc. 39 G : 13, 16; Meléth Mária halála: Z. Ádám, Rapla- 
tura D.; u. o. 1698 jan. 1-től 20-ig nincsen bejegyzés, másutt minden ese
ményt beír, így az esküvőnek erre az időre kellett esnie; u. o. 1700 ápr. 23 
és 24 alatt: Radolt Mária leánya „Franczli Arizaga“ ; Gr. Eszterházy J. i. 
m. 183.: „báró Arejzaga“ ifj. Z. Istvánnal együtt harcol Székesfehérvár 
visszavételénél; Károly János, Fejér vármegye története. II. (Szfehérvár, 
1898) 284.: „Ariezaga“ SzFehérvár első parancsnoka a visszavétel után; 
ifj. Z. I. halála: búcsúztatója és Z. Ádám, Raplatura Dom.; Radolt Máriára: 
Zs. L. fasc. 50 C. Ifj. Z. I.-nek számos levele van a Zs.'L.-ban; nyomtatás
ban: Századok 1872, 248, 250; Tört. Tár 1885, 149; részletek: Thaly K., 
A székesi gr. Bercsényi-család. I. (Bp„ 1885) 293, 294, 304. 320.

111 Zs. L. fasc. 46 : 2, 24.
112 U. o., u. a. szám alatt.
115 U. o., u. a. szám alatt és Z. Ádám, Raplatura Dom. 1700 jan. 23

alatt.
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Miklós, ki atyját csak nyolc nappal élte túl.114 Péter 167'2-ben 
született, 1694-ben Zsámbék várának kapitánya, a kővetkező 
évben szabolcsi főispán lett. Mikor 1726-ban meghalt: kamarás, 
titkos tanácsos, fö-étekfogómester és a septemvirális tábla 
assessora volt.115 Három fiában, Ferenc (győri püspök), ifj. 
László és Miklósban halt ki ifj. István férfi maradéka. Péter 
öccse László — ki a zentai csatában is részt vett — 1700-ban 
lép atyja helyébe a komáromi főispánságba, de azért tovább 
szolgált gr. Forgách Simon ungvári ezredében, hol alezredes- 
ségig vitte. Villars Kehi körüli előretörésénél, 1703 március 
6-án puskalövéstől megsebesült és azon hó 15-én halt meg 
Wolfach badeni városkában.116

öregbik Zichy István fiai közül legtöbbet Ádámról 
tudunk. Feljegyzései az egész Zichy-család XVII. század 
végi életét felelevenítik. Oroszvár, öreg Zichy István reziden
ciája, tovább is központja maradt a családnak. Akinek Bécs- 
ben dolga volt, az mind Oroszváron át ment oda.

Zichy Ádám maga is minduntalan Bécsben járt. Mint 
közelben lakó kamarást, többször hívják be szolgálattételre az 
udvarhoz, de ha másféle járatban van Bécsben, akkor is 
elmegy „udvarlásra“ a Burgba. Ha ilyenkor ott, vagy másutt 
„szép camara-musikát“ hall, azt nem múlasztja el feljegyezni 
és gyakran elmegy az „olasz Comediára“.

Féltestvére István „generális bátyám“ ahogy utóbb ne
vezni szokta, sokszor fordul meg Oroszvárt. István idősbik fia 
Péter, ki Szabolcsban élt, ritkán, de László gyakrabban jár 
arra. Pál fiai közül Imre szinte állandó vendége, ez úgy lát
szik kedvenc unokaöccse volt. János is elég gyakran néz be 
Oroszvárra és mialatt külföldön járt, Ádám gondoskodott 
pénzügyeiről, sőt sajátjából is adott előleget költségeire. Ist
ván öccsének, a Darmstadt-vasas kapitánynak ö ád hátaslovat. 
Pál öccsét, a papot, ö viszi „király Audentiájára.“ Az ö házá
nál volt Andrássy Pannikának — Zichy Klára leányának

114 Ifjabb Z. I .  búcsúztatója 40. tévesen: „harmadfél esztendős“, mert 
ez a Miklós. Z. Ádám egykorú bejegyzése szerint (Kaplatura Dom.) 1609 
jan. 26. született, viszont ifj. Z. István sirfelfrása szerint: „octidue spatio“ 
(Károlyi, Speculum Jaurinens. Eccl., 7 ), nyolc nappal atyja halála után, 
1700 május 12-én halt meg, tehát nem is egész ötnegyedéves kort ért.

1,6 Z. Péter 1726 jan. 25. halt meg, 54 éves korában: Zs. L. fasc. 195 
В : 14, 15' címei és állásaira: Zs. L. fasc. 40 G.

114 Zs. L. fasc. 40 H : 1; fasc. 43 : 23; fasc. 195 В : 6; Gr. Károlyi es. 
oki. V, 5. Nagy Iván, M. Cs. XII, 385.
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kézfogója és esküvője az öregebb gróf Barkóczy Ferenc gene
rálissal, valamint ifjabb Zichy István árván maradt Sára leá
nyának kézfogója Petky Dáviddal.

Zichy Ádám jókedvű, élni szerető ember volt; szeretett 
táncolni, baráti körben a kártyát sem vetette meg és szerette 
a jó konyhát, mert különben nem tartott volna házánál fran
cia szakácsot. Legfőbb szenvedélye mégis a vadászat lehetett. 
Kedvtelései nem akadályozták abban, hogy komolyan vegye 
közéleti szereplését. Szorgalmas és gondos főispán volt, a 
megyegyűlések tárgyalásairól bőven ír naplójában. A király, 
1694-ben a morvaországi határmegállapító bizottság tagjává, 
1697 decemberében pedig „dunántúli“, ma azt mondanánk: 
felvidéki, főhadbiztossá nevezte ki. Ebben a hivatalában 1698 
január végétől, június közepéig működött, és ezt az időt hiva
talos székhelyén, Besztercebányán töltötte. Saját gazdasági 
ügyeit is a legaprólékosabb gondossággal intézte. Divényben 
— Balassa Imre egykori fortalitiumában — ö építtette a szép 
boltíves lakóházat.117 A halál vadászaton érte, Zsélyben, hol 
fegyverével véletlenül agyonlőtte magát.118 Első nejétől, For- 
gách Zsuzsannától egy fia született, József, ki csak nagy
atyja búcsúztatójában szerepel. Második felesége, orbovai 
Jakusith Imre leánya, Terézia-Rozália volt, ettől származott 
Károly fia, valamint két leánya: Zsuzsánna és Kata, ez utóbb 
Gr. Balassa Pálné lett. Zichy Károly igen tekintélyes tagja 
lett a családnak. Mikor 1741-ben, ötvenegy éves korában meg
halt, már titkos tanácsos, fökamarásmester, a szent korona 
őre és Moson megye főispánja volt. Nejétől, gr. Stubenberg 
Juliánától két leánya maradt és ezekkel halt ki Zichy Ádám 
ága.119

*

1,7 Z. A.,‘Raplatura Doraestica, passim; Andrássy Pannika: 1695 márc 
14, máj. 29.; Zichy Sára kézi.: 1700 dec. 5, 6. (esküvője: 1701 jan. 23—24 
Vedrőd) ; 1694 június „Divinbenis (sic) ezen holnapban keztek a kastélbaft 
a pince fölött épületet“. A földszinti sarokszoba mestergerendáján is 1694 
évsz. van bevésve. •

118 Zs. L. Manuale Domesticum Comitis Caroli Zichy. 1. lapján: „Anno 
1701 die 5. máj. Lőtte agyon szerencsétlenül maghát Szegheny Apám nehaj 
G. Zichy Ádám én akkor tizenegy Esztendős gyermek lévén“; Nógrád Vár
megye (Magyarorsz. Vármegyéi és Városai) 635.

118 Öregb. Z. I. búcsúzt. 26; Jakusith Terézia-Rozáliára: Zs. L. fasc. 
50 A; fasc. 51 : 20, 22, 35; Z. Zsuzsánna és Katára: Zs. L. fasc. 50 A : 4, 
7; fasc. 50 H.; Z. Károly: Zs. L. fasc. 41 : 21, 23, 26—28; Z. K. halála: Zs 
L. fasc. 195 В : 22.
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öregbik Zichy Istvánnak több egykorú, vagy közel egy
korú képe maradt fenn. Művészi szempontból legértéke
sebb Wideman Éliásnak 1649-ben, természet után készült réz
metszete, mely őt, mint fiatal — 33 éves — győri vice-generá
list ábrázolja.120 Ez a kép az Ortelius Redivivus-ban (silány 
másolatban) újra megjelent. Még egy művészi becsű metszeten 
szerepel később, 49 éves korában. Ez Kilián Fülöpnek Pot- 
mani Péter (a jezsuiták kassai főiskolájának hallgatója) szá
mára készült „Theses Philosophicae“ emléklapja. Ezt a lapot 
Potmani P. Zichy Istvánnak ajánlotta. A metszetben, számos 
embléma és három allegorikus alaktól körülvéve, öt személy
ből álló bizottság ül egy letakart és Zichy-címerrel díszített 
asztalnál, kiknek Potmani P. ugyanezen metszetet nyújtja át. 
Az asztal közepén ülve elnököl Zichy István, fején prémes 
süveggel, nyakába vetett hölgyprémes mentével. Ez a kép 
1665-ben készült.121 A magyar pénzügyminisztériumban is őr
zik egy elég megbízhatónak látszó képét, a magyar kamara el
nökeit ábrázoló sorozatban. Ezenkívül Vedrődön van egy idő
sebb korából származó arcképe, ugyanott pedig egy más for
mátumú, de szinte ugyanazt az embert, sőt — ha jól emlék
szem — ugyanazt az öltözetet is ábrázoló festmény, mely (fel
írása szerint) ifjabb Zichy István arcképe volna. Ez eddig 
kétségessé tette a kép authenticitását. A kérdés megoldását, 
öregbik Zichy I. búcsúztatójában találjuk, melyben az el- 
húnyt így búcsúzkodik: „Mellyemtöl, szívemtől származott 
Nevemet természetemet, s mindenben éppen Magamat viselő, s 
képező szerelmes Fiam Groff Zicsy István.“122 Tehát ifjabb

120 Az arckép alatt, jelige: „Sperandum et ferendum“. A kép körirata. 
„Stephanus Zichy de Zieh, S. C. Rq. M. Praes: Jauri: Conf: q eidem Annex: 
Vice Gén: Capitaneus. 1649.“ A kép alsó szélén: „E. Wideman ad Viuum 
delin, et sculp“.

121 A kép felső részén, középütt lebegő babér-koszorúban : „Spectabili 
/ ac Magnifico Dno / Dno STEPHANO ZTCfIY / in Vazonkő, Praesidijq. 
eiusdem / Supremo Capitaneo, Sacrae Caesa- / reae/ Regiaeq. Mattis Con- 
siliari / o, Cubiculario, Sacrae Regni / Hungáriáé Coronae custodi ac / 
Inclitae Camerae Hungaricae / Praefecto etc: Domino / Patrono gratiosis- 
simo“, ettől jobbra és balra lebegő koszorúkban: „Theses Philosophicae 
. , . . . “ A kép alsó bal sarkában: „Quas publice propugnabit. / In Alma Uni- 
versitate Epis- / copali Cassoviensi Genero- / sus, Nobilis et Eruditus / D. 
PETRUS POTMANI / AA : LL : et Philosophise / Baccalaureus, pro 
suprema / eiusdem laurea conseqvenda. / Anno / 1665 / Mensis. . .  D ie..
A kép nagysága 57X42 cm.

122 Öregb. Z. I. búcsúzt. 40.; öregb. Z. I. vedrődi arcképének másolata 
Divényben. Ez fényk. után sokszorosítva: Nógrád Vármegye (Magyarorsz. 
Várm. és városai) 631.







Klára, 
megli. 1671 
máj. 7.

Br. And- 
rássy Mik
lósáé.

ZICHY ISTVÁN
sz. Veszprém; 1616 szept. 8, megh. Oroszvárt, 1693 márc 15. Ka
marás k. étekfogó 1637. — Gyóri főhadnagy 1638. —  Tatai főka
pitány 1641. —  Győr vára és a győri végek vice-generálisa 1646.—  
Kamaraelnők, báró, tanácsos 1055. — Koronaőr 1661. — Főajton- 
állómester, mosonl főispán 1681. —  Magyar gróf 1679. —  Tárnok
mester 1690.

1. neje: eöcsényi Baranyai Mária, megh. 1650— 1652 közt.
2. neje: várkonyi br. Amadé Magdolna, sz. 1634 nov. ^ .e sk ü 

vője 1652, megh. 1714 nov. 17.

Pál, sz. 1645, elesett 1684 jón. Cs. Éva, 
k. kamarás, tanácsos, vásonkőt főka- 1647. 
pitány, győri substitutus vice-generá
lis. N eje: 1667-től br. Károlyi Kata, 
megh. 1694 szept. havában.

Mária, megh. 1694. Gr. Esterházy 
Istvánné.

Imre, sz. 1669, megh. 1746 jón. 29. 
Vásonkői főkapitány, csajkások kapi
tánya, árvái főispán. Neje: 1700 ápr. 
18-tól gr. Erdődy Terézia.

Pál, megh. 1737 dec. 16. Győri, 
esztergomi kanonok, scutarii válasz
tott püspök.

Rozália, 1694-től kismartoni augus- 
tina apáca, 1737 dec. decanissa.

István megh. 1703 junius Olasz
országban. Kapitány a Darmstadt 
vértes-ezredben.

János, sz. 1676, megh. 1727 dec. 20. 
Cs. k. tanácsos. N eje: 1708 jól. 1-től 
br. Thalhelmb Mária-Anna-Terézia, 
sz. 1692, megh. 1742. okt. 1.

Ferenc, é l:  1684, 1693.

é l: István, sz. 1647,megh. Győrött 1700
máj. 4. Cs. k. kamarás, tanácsos, ko
ronaőr, szabolcsi, utóbb komáromi fő
ispán, győri vice-generális, fő-strázsa- 
mester generális.

1. neje: 1671-től bribéri Mrléth Má
ria, meghalt Pozsony 1695 szept. 24.

2. neje: 1698-tól br. Radolt Anna- 
Márla.

1- t ő l :
Klára, gr. Csáky Istvánné.
Péter, sz. 1674, megh. 1726 jan. 25. 

Zsámbéki kapitány, szabolcsi főispán, 
titk . tan., főétekfogómester. 1. neje: 
homonnai Drugeth Klára, megh. 1706. 
2. neje : 1707-től gr. Bercsényi Zsu- 
zsánna, megh. 1745 okt. 2.

László, meghalt Wolfach, 1703 
márc. 15. harcban sebesülve. Ko
máromi főispán, alezredes gr. Forgách 
Simon huszár-ezredében.

György, él : 1693.
Krisztina, él : 1693. 1700.
Juliánná, 1695 febr. 6-tól ifj. gr. 

Barkócjy Ferencné.
Sára, 1701 jan. 23-tól gr. Petky 

Dávidné.
2- tól :
Miklós, sz. 1699 jan. 26., megh. 1700 

máj. 12.

2-tól :
Ádám, sz. 1653 szept. 26, megh. 

1701 máj. 5. Cs. k. kamarás, tanácsos, 
mosonl főispán.

1. neje: gr. Forgách Zsuzsánna, 
megh. 1683.

2. neje: orbovai gr. Jakusith Te
rézia, utóbb gr. Erdődy Györgyné, 
megh. 1721.

1- t ő l :
József, é l:  1693.
2- tól :
Károly, sz. 1690 nov. 7., megh. 1741 

jón. 14. Cs. k. kamarás, titk. tan., 
koronaőr, főkamarásmester, mosoni 
főispán. N eje: 1714 márc. 20-tól gr. 
Stubenberg Juliánná.

Ferenc, sz. 1693, megh. 1694 márc.
20.

Mária-Zsuzsánna, sz, 1699 jan. 26. 
Kata, megh. 1729 máj. 30. Gr. Ba

lassa Pálné.
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Istvánt az atyja hasonmásának tartották, amire nyilván ö 
maga is büszke volt és ezért atyja ruhájában, vagy annak min
tájára készült ruhában festtette le magát. A két István képén 
kívül Vedrődön van az 1684-ben elesett Z. Pálnak, sajátos
képen nem magyar, de német egyenruhás arcképe és Zichy 
Ádámnak, szép vörös magyarruhás, allonge-parókás képe is.123

Mellékelve adom Zichy István és közvetlen leszár
mazóinak stemmáját.

113 Kérdés vájjon a Z. Pálénak tartott kép, nem legifjabb Istváné, a 
vasas kapitányé-e? Z. Ádám vedrődi képéről, mely ott egész alakban ábrá
zolja, mellkép másolat van Divényben; erről sokszorosított kép: Nógrád 
Várm. (M. V. éV.) 631.
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238 1.

B is m a r c k  te g n a p  és m a . (Keresztény Politika 1923. 248—253. 1.)



A  tö r ö k  k o r s z a k  tö r té n e tp o l i t ik a i  é r té k e lé se . (Keresztény politika 1923. 
597—604. 1.)

P e tő f i  c e n te n á r iu m . (Napkelet 1923. 21—25. 1.)
'K é t  ö n v a llo m á s . (Wassermann és Biró Lajos.) (Napkelet 1923. 172—175. 1.) 
A z  u to ls ó  fe je z e t . (A Magyar állam életrajza 2. kiadása számára készült.) 

(Napkelet 1923. 299—311. 1.)
T ö r té n e ti  k ö n y v e k  a n a g y k ö z ö n s é g  s z á m á ra . (Miskcflczy István és Eckbart 

Ferenc könyveiről.) (Napkelet 1923 360—362. 1.)
A n d r á s s y .  (Napkelet 1923. 418—422. I)
E g y  h e tv e n é v e s  tö r té n e tír ó . (Károlyi Árpád.) (Napkelet 1923. 786—789. 1.)
A  f a j i  k é r d é s  é s  a  m a g y a r s á g . (Napkelet 1923. 801—820. 1.)
S z é d e lg é s  a b é cs i le v é ltá r  á llí tó la g o s  a n y a g á v a l. (Üj Nemzedék 1923. 284. sz.) 
G e sc h ic h te  d e s  u n g a r is c h e n  W e in b a u s . (Ungarische Jahrbücher 1923. 47— 

5 7 . 1 .)

1 9 2 4 .

T ö r té n e tp o l i t ik a i  t a n u lm á n y o k . Budapest 1924. Magyar Irodalmi Társaság, 
139 1. (A Napkelet Könyvtára 3. sz.)

Á lla m -  é s  n e m z e t} e n n ta n á s . (Keresztény Politika 1924. 175—192. 1.)
A  h á z i ,  u d v a r i  és á l la m i  le v é l tá r  B e c sb e n . (Levéltári Közlemények 1924. 

18-54. 1.)
E g y  n a g y ú r i  ö n é le t ír á s . (Károlyi Mihály.) (Napkelet 1924. 187—191. 1.) 
N e g y v e n n y o lc a s  tö r té n e tü n k  m a i  á llá sa . (Napkelet 1924. 243—253. 1.)
Báró Wlassics Gyula: Deák Ferenc. (Napkelet 1924. 263—264. 1.)
Magyarok török rabságban. (Auer J. F. pozsonyi polgár naplója.) (Nap

kelet 1924. 266—268. 1.)
Egy negyvennyolcas kormánybiztos visszaemlékezései. (Steier Lajos könyve 

Beniczkyről.) (Üj Nemzedék 1924. 46. sz.)

1 9 2 5 .

V ilá g tö r té n e t  é s  m a g y a r  tö r té n e t . (Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó 
negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére. Budapest 1925. 
35—43. 1.)

A z  e r d é ly i  p ro b lé m a . (Napkelet 1925. 453—466. 1.)
S z é c h e n y i  ü n n e p e . (Napkelet 1925/11. 347—350. 1.)

1 9 2 6 .

I r a to k  a  m a g y a r  á l la m n y e lv  k é r d é s é n e k  tö r té n e té h e z . Szerk. és bevezetéssel 
ellátta Szekfű Gyula. Budapest 1926. Magyar Történelmi Társulat. 664 1. 
(Magyarország Üjabbkori Történetének Forrásai. Iratok a nemzetiségi 
kérdés történetéhez.)

A  m a g y a r  h i tú j í tá s  tö r té n e te  a  k a to l i k u s  k ö z é p - is k o lá k b a n . (Magyar Kultúra 
1926. 593—597. 1.)

Á la r c o s  k ö n y v e k .  (Gesta Hungarorum. A magyar hősmondák öt könyve. 
A Folklore Fellows kiad. Sebestyén Gyula. — H. G. Wells: A világ- 
történet alapvonalai az élet és az emberiség tükre.) (Napkelet 1926. 
255—261. 1.)

T ö m ö r i . (Napkelet 1926. 585—594. 1.)
L a  q u a tr iè m e  c e n te n a ire  de la  b a ta ille  de M o h á c s . Paris 1926. Ed. de la 

Revue Mondiale. 11 1.
Mohácsi emlékkönyv. (Napkelet 1926. 762—764. 1.)
Tisza István levelei. (Napkelet 1926. 862—864. 1.)

7 6 7
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G r a g g e r  R ó b e r t  m ű v e lő d é s ü n k  tö r té n e té b e n . (Gragger Róbert emlékezete.
Budapest 1927. 28—42. 1. Minerva könyvtár 4. sz.)

A  k a to l i k u s  tö r té n e t ír á s  M a g y a r o r s z á g o n . (Magyar Katolikus Almanach. 
Budapest 1927. 695—700. 1.)

A  m a g y a r  fo ly ó ir a t  p r o b lé m á ja . (Magyar Szemle I. k. 1927. 1—4. 1.) 
M a lck a i S á n d o r  k ö n y v e  k ö r ü l .  (Magyar Szemle I. k. 1927. 99—101. 1.) 
K o s s u th .  ( B u d a p e s t i  s z o b r á n a k  le le p le z é s e k o r .)  (Magyar Szemle I. k. 1927. 

293—296. 1.)
B u r á n y i  M ik ló s  k o r tö r té n e te . (Magyar Szemle I. k. 1927. 415—417. 1.) 
R u s w o r m  g r ó f  „ g y á v a “ m a g y a r ja i . (Napkelet 1927/1. 426—431. 1.)
G y ö r g y  b a rá t. (Részlet a Magyar történet IV. kötetéből.) (Napkelet 1927/11. 

753—761. 1.)
Hennyey Vilmos: A magyar posta története. (Századok 1927. 62—65. 1.)

1 9 2 8 .

A  m a g y a r  n a g y b ir to k  tö r té n e t i  s z e r e p é rő l . (Magyar Szemle II. 1928. 305— 
314. 1.)

A  m a i  i f j ú s á g  k o r o s z tá ly a i .  (Magyar Szemle III. k. 1928. 136—139. 1.)

1 9 2 9 .

B e th le n  G á b o r . Budapest 1929. Magyar Szemle Társaság. 314 1. (A Magyar 
Szemle Könyvei I.)

A  t iz e n h a to d ik  s z á z a d . Budapest é. n. Egyetemi Nyomda 437 1. (Hóman— 
Szekfű: Magyar történet IV. kötet.)

A  t iz e n h e te d ik  s z á z a d . Budapest é. n. Egyetemi Nyomda 427 1. (Hóman— 
Szekfű: Magyar történet V. kötet.)

K r i t i k a  é s  te r ro r . (Magyar Kultúra 1929. 251—256. 1., 300—305. 1.) Külön
nyomatként: Budapest 1929. 14 1.

A  „ tu r á n i- s z lá v  p a r a s z tá l la m “. (Magyar Szemle V. k. 1929. 30—37. 1.)
A  n é g y  e g y e te m . (Magyar Szemle VI. k. 1929. 322—331. 1.)
Gróf Zelensky Róbert emlékiratai. (Napkelet 1929. 142—144. 1.)

1 9 3 0 .

A z  i f jú s á g  tá r s a d a lo m s z e m lé le te . (Magyar Szemle VIII. k. 1930. 207—214. 1.) 
11. R á k ó c z i  F e re n c . ( M u ta tv á n y  a M a g y a r  tö r té n e t  m o s t  k é s z ü lő  6. k ö te té 

b ő l.)  (Napkelet 1930. 813—821. 1.)

1 9 8 1 .

A  t iz e n n y o lc a d ik  s z á z a d . Budapest é. n. Egyetemi Nyomda 495 1. (Hóman— 
Szekfű: Magyar történet VI. kötet.)

A  p o l i t ik a i  tö r té n e tír á s . (A magyar történetírás új útjai. Budapest 1931.
Magyar Szemle Társaság 395—444. 1. Magyar Szemle Könyvei III.) 

S u f f l a y  M ilá n  tra g é d iá ja . (Magyar Szemle XI. k. 1931. 377—383. 1.)
T r ia n o n  r e v íz ió ja  é s  a  tö r té n e t ír á s . (Magyar Szemle XII. k. 1931. 328— 

337. 1.)
A  tö r té n e t  m e c h a n iz á lá s a . (Magyar Szemle XIII. k. 1931. 331—341. 1.)
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A  p o l i t ik a i  tö r té n e tír á s . (A magyar történetírás új útjai 2. kiadás. Buda
pest 1932. Magyar Szemle Társaság 395—444. 1. Magyar Szemle Köny
vei III.)

V an-e k a to l i k u s  k ö z v é l e m é n y ü n k ? (Magyar Kultúra 1932. 161—165. 1.)

1 9 8 3 .

A  t iz e n k i le n c e d ik  és h u s z a d ik  s z á za d . Budapest é. n. Egyetemi Nyomda 
451 1. (Hóman—Szekfű: Magyar történet VII. kötet.)

K á r o ly i  Á r p á d ,  a  tö r té n e tiró . (Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolc
vanadik fordulójának ünnepére. Budapest 1933. 5—27. 1.)

M a g y a r s á g  é s  k a to l ic iz m u s . (Emericana 1933. 1—3. 1.)
M a g y a r  k ö z é p o s z tá ly ?  (Korunk Szava 1933. 37. 1.)
A z  á l la m fé r f i  te r m é s z e tr a jz a . (Kornis Gyula: Az államférfi. A politikai lélek 

vizsgálata.) (Magyar Szemle XIX. k. 1933. 383—386. 1.)
Asztalos—Pethö: A magyar nemzet története. Budapest 1933. Lantos, 560 1. 

A b e v e z e té s t  írta Szekfű Gyula, III—VIII. 1.

1 9 3 4 .

A  m a g y a r  r e n a is sa n c e . M o h á c s . Budapest é. n. Egyetemi Nyomda 483 1. 
(Hóman—Szekfű: Magyar történet III. kötet.)

H á r o m  n e m z e d é k  é s  a m i u tá n a  k ö v e tk e z ik .  3. kiadás. Budapest é. n. Egye
temi Nyomda 508 1.

A z  e r d é ly i  to le ra n c ia  k ö r ü l . (Katolikus Szemle 1934. 662—668. 1.)
A z  e s z te r g o m i  k a to l i k u s  n y á r i  e g y e te m . (Korunk Szava 1934. 307—308. 1.)
E r d é ly ie k  é s  f e lv id é k ie k  a p e s t i  u tc á n . (Magyar Szemle XXI. k. 1934. 279— 

281. 1.)
N é p isé g , n e m z e t  é s  á lla m . (Magyar Szemle XXII. 1934. 5—13. 1.)
B e th le n  I s t v á n  g r ó f  és a  M a g y a r  S ze m le . (Magyar Szemle XXII. k. 1934. 

285—288. 1.)
M a g y a r  tö r té n e le m . Szekfű Gyula és Csóka Lajos előadásai alapján jegyezte 

Molnár Gyula. Budapest é. n. 44, 39 1. (Katolikus főiskolai tanfolyam 
1933/34. II. félév.)

1 9 3 5 .

H á r o m  n e m z e d é k  é s  a m i u tá n a  k ö v e tk e z ik .  4. kiadás. Budapest é. n. Egye 
temi Nyomda 514 1.

I I .  R á k ó c z i  F e r e n c tő l  g r ó f  T i s z a  I s tv á n ig . I—II. kötet. Budapest é. n. Egye
temi Nyomda 495, 451 1. (Hóman—Szekfű VI—VII. kötet.)

H ó m a n  B á l in t—S z e k fű  G y u la :  M a g y a r  tö r té n e t. 5 kötet. 2. bőv. teljes kiadás. 
Budapest 1935—1936. Egyetemi Nyomda.

H ó m a n  B á l in t— S z e k fű  G y u la :  M a g y a r  tö r té n e t. 5 kötet. 3. vált. kiadás. Bu
dapest 1935—1936. Egyetemi Nyomda.

A  m a i S z é c h e n y i .  Eredeti szövegek Széchenyi István munkáiból. Kiválogatta, 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Szekfű Gyula. Budapest é. n. Révai. 
488 1.

A z  E s z te r g o m i  N y á r i  E g y e te m  u tá n . (Korunk S z a v a  1935. 257—258. 1.)
K a r á c s o n y i  ü z e n e t . (Korunk Szava 1935. 417—419. 1.)
A  m a g y a r s á g  és k is e b b s é g e i  a k ö z é p k o r b a n . V á z la to k  e g y  h a z a i  k is e b b s é g 

tö r té n e th e z . (Magyar Szemle XXV. k. 1935. 5—13. 1.)

1932.

R egnum . 49



A  v a l lá s i  tü re le m  é s  a  h a z a i  p u r i tá n iz m u s .  (Theologia 1935. 303—314. 1.) 
Különnyomat is.

Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Szekfű Gyula e lő s z a v á v a l .  
Budapest 1935. Révai. 1—4. 1.

T h e  h i s to r ic a l  c la im  to  T r a n s y lv a n ia .  (Danubian Rev. 1935. 19—20. 1.)

1 9 3 6 .

H ó m a n  B á l in t— S z e k fű  G y u la :  M a g y a r  tö r té n e t . 3. bővített teljes kiadás. V. 
kötet. Budapest 1936. Egyetemi Nyomda. 690 1.

V á la s z o m  a M a g y a r  tö r té n e t  d o lg á b a n . (Budapesti Szemle 242. k. 1936. 371— 
384. 1.)

A  k ö z é p o s z tá l y  és a v á la s z tó jo g . (Korunk Szava 1936. 464—466. 1.)
J a k u b o v ic h  E m il. (Magyar Szemle XXVI. k. 1936. 182—184. 1.)
P o l i t i k a i  é r z é k ü n k  tá r s a d a lm i  a la p ja iró l . (Magyar Szemle XXVI. k. 1936. 

297—306. 1.)
N é m e th  L á s z ló  v a g y  a z  i f j ú s á g  v e z e té s e . (Magyar Szemle XXVIII. k. 1936 

161—167. 1.)
E lő s z ó  a Regnum egyháztörténeti évkönyv 1. kötetéhez. Budapest 1936. 3—6.1.
U n g a r n  u n d  se in e  M in d e r h e i te n  im  M itte la lte r . (Südostdeutsche Forschungen 

1936. 16—26. 1.)
L a  H o n g r ie  m é d iév a le  e s e s  m in o r i té s . (Nouvelle Revue de Hongrie XXIX 

(Ve) année. T. 54. Vol. VI. p. 520—527.)

1 9 3 7 .

H ó m a n  B á l in t— S z e k fű  G y u la :  M a g y a r  tö r té n e t . 5 kötet 4. változatlan ki
adás. Budapest 1937. Egyetemi Nyomda.

A  m a g a m  és m á s o k  ü g y é b e n . (Korunk Szava 1937. 708—712. 1.)
S c h i l t e n h e lm  E d e. (Magyar Szemle XXX. k. 1937. 223—231. 1.)
T o r m a y  C ecile  é s  a m a g y a r  k ö z é p k o r  s z e lle m e . (Napkelet 1937. 316. 1.)

1 9 3 8 .

H ó m a n  B á l in t— S z e k fű  G y u la :  M a g y a r  tö r té n e t. 5 kötet. 5. változatlan ki
adás. Budapest 1938. Egyetemi Nyomda.

H á r o m  n e m z e d é k  és a m i  u tá n a  k ö v e tk e z ik .  5. kiadás. Budapest 1938. Egye
temi Nyomda 514 1.

S z e n t  I s t v á n  a m a g y a r  tö r té n e t  s z á za d a ib a n . (Emlékkönyv Szent István ki
rály halálának kilencszázadik évfordulóján. III. k. Budapest 1938. Ma
gyar Tudományos Akadémia. 1—80. 1.)

S z e n t  I s t v á n  a m a g y a r  tö r té n e t  s z á za d a ib a n . (Korunk Szava 1938. 543— 
546. 1.)

N e m  v a g y u n k  b u jd o só k . (Magyar Szemle XXXII. k. 1938. 391—396. 1.)

1939.
H ó m a n  B á l in t— S z e k fű  G y u la :  M a g y a r  tö r té n e t. 5 kötet 6. változatlan ki

adás. Budapest 1939. Egyetemi Nyomda.
A  m a g y a r  je l le m  tö r té n e tü n k b e n . (Mi a magyar? Budapest 1939. Magyar 

Szemle Társaság. 489—556. 1. Magyar Szemle Könyvei XV.)
A  m a g y a r  je l le m  tö r té n e tü n k b e n . (Német kivonattal.) (Hitel 1939. 292— 

316. 1.)
K ís é r té s b e n . (Jelenkor 1939. 1. sz. 5—6. 1.)

770
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A  v e z e tő r é te g  és a s z e g é n y s é g  s z o c iá l is  n a g y k o r ú s i tá s a . (A Mi a Magyar?
befejező része.) (Jelenkor 1939. 6. sz. 5—6. 1.)

I d ő s z e r ű  tö r té n e t i  m u n k á k . (Gyalókay Jenő, Miskolczy Gyula, Farkas 
Gyula, Illyés Gyula.) (Magyar Szemle XXXV. k. 1939. 222—230. 1.) 

L ír a i  tö r té n e ts z e m lé le t . (Magyar Szemle XXXVI. k. 1939. 297—306. 1.) 
Pillias, Émile: Études sur Francois II. Rákóczi, prince de Transylvanie. 

P r é fa c e  de Jules Szekfû. Paris 1939. Leroux. IX—XII. 1.

1 9 4 0 .

Hősök és szentek. Budapest 1940. Révai. 444 1. B e v e z e té s , írta Szekfű Gyula 
5—16. 1.

I l  P r in c ip e  C a p . X V 111. (Jelenkor 1940. 3. sz. 1—2. 1.)
I z m o s o d ik  a z  e g y é n . (Jelenkor 1940. 10. sz. 5—6. 1.)
A  D u n a tá j  s z e l l e m i  e g y s é g e . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 26. sz. 1. 1.) 
D ile t tá n s o k  tü n d ö k lé s e . (Magyar Nemzet 1940. évf. 39. sz. 2. 1.)
L e lk i  f e l k é s z ü l é s  v a g y  le lk i  le s z e r e lé s . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 81. sz. 

5. 1.)
A  k é t  S c o tu s  V ia to r  v a g y  a  d e m o k r á c ia . (Magyar Nemzet 1940. évf. 57. sz. 

5—6. 1.)
A z  u r a lk o d ó o s z tá ly . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 69. sz. 5. 1.)
A  tév ed é s . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 93. sz. 1. 1.)
A k i  a  p a r tr ó l  n é z i . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 109. sz. 7. 1.)
A  m a g y a r  p a r a s z ts á g  tö r té n e te . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 126. sz. 5—6. 1.) 
„M e ss iá s i  s z im b ó lu m .“ (Magyar Nemzet, 1940. évf. 154. sz. 5. 1.)
L é le k  já r t  i t t . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 166. sz. 5. 1.)
A  h o m lo k z a t . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 172. sz. 5. 1.)
P e th ő  S á n d o r . (Magyár Nemzet, 1940. évf. 182. sz. 5—6. 1.)
T ü n d é r o r s z á g . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 194. sz. 7. 1.)
A k i k  m é r le g e ln e k . (Magyar Nemzet, 1940. évf 206. sz. 5. 1.)
N é p e k  e g y m á s  k ö z t . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 218. sz. 5. 1.)
A  k o lo z s v á r i  e g y e le m  h a za té ré se . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 230. sz. 5. 1.) 
E g y  d a ra b  r é g m ú l t  ( K á r o ly i  Á r p á d ) .  (Magyar Nemzet, 1940. évf. 240. sz. 

5.1.)
R e a l iz m u s ?  (Magyar Nemzet, 1940. évf. 252. sz. 5. 1.)
Z ű r z a v a r  e g y  lé n y e g e s  d o lo g b a n . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 264. sz. 5—6.1.) 
N e h é z  a  z a v a r t  e lo s z la tn i . (Magyar Nemzet, 1940. évf. 278. sz. 1. 1.)
A  M á ty á s  e m lé k k ö n y v  te g n a p  é s  m a . (Magyar Szemle XXXVIII. kötet, 1940 

388—404. 1.)
A  le g ú ja b b  n e m z e t is é g i  tö r v é n y ja v a s la t . (Magyar Szemle XXXIX. kötet, 

1940. 1—10. 1.)
M ég  e g y s z e r  k ö z é p k o r i  k is e b b s é g e in k r ő l . (Magyar Szemle XXXIX. kötet 

1940. 169—177. 1.)
1941.

I ló m a n  B á l in t— S z e k fű  G y u la :  M a g y a r  tö r té n e t . 7. (4.) kiadás. Bpest 1941, 
Egyetemi Nyomda. 1—2. kötet.

M a g y a r  k a to l i k u s  tö r té n e t fe l fo g á s . (Katolikus írók új magyar kalauza. 
Bpest é. n. 396—418. 1.)

S z e n t  m a g y a r o k . (Hősök és szentek. Bpest 1941. Révai 5—17. 1.) (Magyar 
Katolikus írók Könyvei.)

49*
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S z é c h e n y i  m a i je le n tő sé g e . (Jelenkor 1941. 17. sz. 1—2. 1.)
K e v é s  a  m e le g sé g . (Magyar Nemzet 1941. 4. sz. 5—6. 1.)
A  tü r e le m  ú tjá n . (Magyar Nemzet 1941. 15. sz. 5-—6. 1.)
G lo b á l is  g o n d o lk o d á s . (Magyar Nemzet 1941. 27. sz. 5—6. 1.)
A z  A k a d é m ia  k ö rü l. (Magyar Nemzet 1941. 39. sz. 5. 1.)
K is e b b s é g e k  é s  tö b b sé g i tá r sa d a lo m . (Magyar Nemzet 1941 51. sz. 5—6, 1.) 
A  n e h é z  k é r d é s . (Magyar Nemzet 1941. 62. sz. 5—6. 1)
A  s z e n tk o r o n a -e s z m e . (Magyar Nemzet 1941. 73. sz. 5—6. 1.)
F e ltá m a d á s . (Magyar Nemzet 1941. 84. sz. 5—6. 1)
A  m a g y a r s á g  k e zd e te . (Magyar Nemzet 1941. 95. sz. 5. 1 )
A  h o n f ig o n d . (Magyar Nemzet 1911. 107. sz. 5. 1.)
T á r s a d a lo m  é s  tu d o m á n y . (Magyar Nemzet 1941. 118. sz. 5—6. 1.)
J o b b  é le t  fe lé . (Magyar Nemzet 1941. 129. sz. 5. 1.)
T e g n a p  é s  m a. (Magyar Nemzet 1941. 140. sz. 5. 1.)
É v e k  é s  k r í z i s e k .  (Magyar Nemzet 1941. 152. sz. 5. 1.)
A  n e m z e t i  je l le m . (Magyar Nemzet 1941. 164. sz. 5—6 1.)
A  m a i i r ó n ia . (Magyar Nemzet 1941. 176. sz. 5. 1.) •
E r d é ly i  s z e l le m ,  m ú lt és je le n . (Magyar Nemzet 1941. 187. sz. 5. 1.) 
ü n n e p  e lő tt . (Magyar Nemzet 1941. 209. sz. 5. 1.)
A  k ö z ö s s é g  é s  v e z e tő i (Magyar Nemzet 1941. 221. sz. 5—6. 1.) 
E m lé k e z z ü n k . (Magyar Nemzet 1941. 233. sz. 1. 1.)
M i, a z  u tó k o r . (Magyar Nemzet 1941. 245. sz. 5. 1.)
A m i m e g  fo g  v á lto zn i. (Magyar Nemzet 1941. 256. sz. 5. 1.)
A  p r o g r a m . (Magyar Nemzet 1941. 268. sz. 5. 1.)
M ű v e lts é g  é s  á lla m . (Magyar Nemzet 1941. 280. sz. 5—6. 1.)
K a r á c s o n y i  m ese . (Magyar Nemzet 1941. 294. sz. 1. 1.)
A d y  é s  T is z a .  (Magyar Szemle XL. к. 1941. 226—230. 1.)
N é p e k  e g y m á s  k ö z t  a k ö z é p k o rb a n . (Magyar Szemle XLI. 1941. 225—233. 1.) 
A  s z a b a d s á g  fo g a lm a . (Népszava 1941. 293. sz. 17. 1.)
V ö lk e r  im  m itte la lte r lic h e n  U n g a rn . (Ungarn 1941. 705—717. 1.)
T h e d o c tr in e  o f  the h o ly  c ro w n . (Danubian Bewiew 1941. 2. sz. 1—7. 1.)

1942.
Á lla m  é s  n e m ze t. Budapest 1942. Magyar Szemle Társaság 372 1. (A Ma 

gyár Szemle Könyvei XVII.)
S z é c h e n y i  a n e m ze tisé g e k rő l. (Emericana 1942. 1. sz. 4—5. 1.)
V á l to z z u n k ? (Magyar Nemzet 1942. 3. sz. 5. 1.)

E g y  m a g y a r  lev é ltá rn o k . (H e r c z o g  J ó z s e f . )  (Magyar Nemzet 1942. 14. sz. 
5. 1.)

P e tő f i  ú t já n . (Magyar Nemzet 1942. 26. sz. 5. 1.)
M eg in t P e tő f i  ú tja . (Magyar Nemzet 1942. 37. sz. 5. 1.)
E m b e r e k  e g y m á s  k ö z t . (Magyar Nemzet 1942. 49. sz. 5 1.)
A z  ü n n e p . (Magyar Nemzet 1942. 61. sz. 1. 1.)
A  v e z e tő r é te g  fe lf r is s í té s e . (Magyar Nemzet 1942. 88. sz.)
F e lf r i s s í té s  m eg  líj  e lit. (Magyar Nemzet 1942. 100. sz. 5. 1.)
A  te h e ts é g e k  fe lk u ta tá sa . (Magyar Nemzet 1942. 111. sz. 5. 1.)
E r d é ly i  v á lto z a to k . (Magyar Nemzet 1942. 122. sz. 5. 1.)
A  D iá k k a p tá r . (Magyar Nemzet 1942. 133. sz. 5. 1.)
A z  a m e r ik a i  m a g y a r  k ise b b sé g . (Magyar Nemzet 1942. 145. sz. 5. 1.)
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A  p a r a s z tm ű v e lő d é s  k é t  ú t ja . (Magyar Nemzet 1942. 156. ez. 5. 1.) 
C iv i l iz á c ió . (Magyar Nemzet 1942. 168. sz. 5. 1.)
T a n á r o k . (Magyar Nemzet 1942. 180. sz. 5. 1.)
V ité z s é g ü n k .  (Magyar Nemzet 1942. 197. sz. 5. 1.)
T i s z tá z ó d ó  fo g a lm a k . (Magyar Nemzet 1942. 226. sz. 5. 1.)
V á la s z  a  m a g y a r  n é p i m ű v e l ts é g  d o lg á b a n . (Népszava 1942. 292. ez.) 
Széchenyi István gr.—Waldstein János keleti utazása 1830-ban. Szekfű Gyula 

e lő s z a v á v a l . Budapest (1942), Franklin T. 819 1.
I I  c a ra tte r e  u n g h e re se  n e lla  s to r ia . (Michele Babits—Giulio Szekffl: Degli 

ungheresi due saggi. Budapest 1942. Societas Carpato-Danubiana. 68— 
142. 1.) (Biblioteca di „Rassegna d’Ungheria I./l—2.)

Szerkesztette:

M a g y a r  S z e m le . 1927—1938 dec.
E g y e te m e s  tö r té n e t. A Magyar Szemle Társaság megbízásából szerkesztette 

Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Kerényi Károly. Budapest (1935—1937). 
I—IV. k.

K o r u n k  S z a v a . A szerkesztőbizottság tagja 1937—1938.
J e le n k o r .  A szerkesztőbizottság tagja 1939-től.
M i a  m a g y a r ?  Budapest 1939. Magyar Szemle Társaság 556 1. (A Magyar 

Szemle Könyvei XV.)
M a g y a r  é le tr a jz o k . Franklin Társulat. 1941-től.
A  m a g y a r s á g  é s  a  s z lá v o k . Budapest 1942. Magyarságtudományi Intézet. 

278 1.

Összeállította: C sa p o d in é  G á r d o n y i  K lá ra .

A könyvismertetésektől való megkülönböztetés céljából az önálló 
munkák és cikkek elmeit kurzív szedéssel adjuk.



A kötet szerzői.

Serédi Júsztinián Magyarország bíboros hercegprímása (Esz
tergom) .

Bakács István János országos allevéltárnok.
Balanyi György piarista, egyetemi c. ny. rk. tanár.
Bálint Sándor egyetemi magántanár, gimn. tanár (Szeged). 
Barta István a Teleki Pál Tudományos Intézet tanára (Berlin). 
Bogyay Tamás miniszteri titkár.
Csapodi Csaba a Teleki Pál Tudományos Intézet tanára. 
Csery-Clauser Mihály miniszteri s. titkár.
Csóka J. Lajos OSB főiskolai tanár (Pannonhalma).
Degré Alajos egyetemi magántanár.
Dezsényi Béla a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi 

Könyvtára hírlaptárának vezetője.
Ember Győző egyetemi magántanár, országos allevéltárnok. 
Entz Géza a kolozsvári Egyet. Könyvtár segédöre (Kolozsvár). 
Fehér Mátyás OP (Kassa).
Fischer Endre oki. középiskolai tanár.
Galla Ferenc egyetemi ny. r. tanár.
Gáthy Zsolt joghallgató.
Gerencsér István piarista tanár.
Gerendás Ernő oki. középisk. tanár, a Fővárosi Könyvtár tiszt

viselője.
Hermann Egyed 0 . Prem. egyetemi ny. r. tanár (Szeged). 
Horváth Konstantin O. Cist, a Ciszterci Tanárképző P’őiskola 

igazgatója. *
Jajczay János egyetemi magántanár, a Fővárosi Könyvtár 

tisztviselője.
Kádár Zoltán bölcsészdoktor.
Kisbán Emil székesfővárosi gimnáziumi tanár.
Kumorovitz L. Bernât 0. Prem, egyetemi magántanár, gim

náziumi igazgató (Gödöllő).
Lépőid Antal protonotárius-kanonok (Esztergom).
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Meszlényi Antal egyetemi c. ny. rk. tanár.
Móra Mihály törvényszéki bíró, kúriai tanács]egyző.
Papp Antal piarista tanár.
Pásztor Lajos oki. középisk. tanár, az Országos Levéltár tiszt

viselője.
Salacz Gábor egyetemi magántanár, intézeti tanár (Pécs).
Szalay Jeromos OSB főiskolai tanár (Pannonhalma).
Török Jenő piarista tanár (Vác).
Vanyó Tihamér OSB főiskolai tanár, egyetemi magántanár 

(Pannonhalma).
Waczulik Margit gimnáziumi tanár.
Gróf Zichy István a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 

Magyar Történeti Múzeumának főigazgatója, egyetemi 
magántanár.

Csapodiné Gárdonyi Klára oki. középisk. tanár, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárának tiszt 
viselője.



REGNUM
ANNALES ECCLESIASTICI

MCMXLII—MCMXLIII.

T om us V.,
quem celebri J u l io  S z e k fű , profitent disciplinam historiae Hungaricae 
recentioris in Universitate Pázmániana, offert ut tesseram suorum obse
quiorum Sodalitas Historiographorum Hungaricorum Catholicorum.

l u s t in ia n u s  C a rd in a l is  S e ré d i:  P ro e m iu m .

Archiepiscopus Cardinalis Hungáriáé appropinquante occasione, qua hoc 
volumen quintum annuarii „ R e g n u m “ a Sodalitate Historicorum Catholi
corum professori Julio Szekfű principi historiographiae Hungarico-catho- 
licae dedicatur, demonstrat opus illius et pro fide catholica et pro scientia 
historica maximi momenti esse. Sperat insuper utilissimam quoque histo
riam systematicam ecclesiae Hungarico-catholicae moderante Julio Szekfű 
scriptam fore.

S te p h a n u s  Io a n n e s  B a k á c s :  Q u ae fu e r in t lo ca  in  c o m ita tu  H o n t, qu ae  
fin e  m e d ii a e v i  e c c le s ia m  h a b u e r in t?

Ex ordinatione Sancti Stephani regis decem pagi simul sumpti obligati 
erant ad ecclesiam aedificandam. Postea numero fidelium aucto et templa 
multiplicabantur, et ex numero ecclesiarum potest concludi ad majorem 
numerum incolarum, simul et ad vitam ecclesiasticam florentem. Seriem 
ecclesiarum ex elenchis s. XIV. decimatorum papalium Theodorus Ortvay 
a. 1891. collegit; ultimo dimidio saeculo autem ex chartis novi ter et accuratius 
editis numerus locorum ecclesiis provisorum augeri poterat. Quia porro 
titulus et patronus ecclesiarum per multa saecula idem remansit, hoc 
adjutorio loca in elenchis decimatorum papalium hucusque dubia quoad 
maximam partem identificari poterant cum pagis aliunde jam notis. Tali 
tnodo factum evenit clarum, in comitatu Hont line medii aevi bina loca 
ecclesiam habuisse, id est numerum locorum bis tantum majorem fuisse, 
quam numerum ecclesiarum. Huius rei causa est partim multitudo bono
rum ecclesiasticorum in hoc comitatu existentium — archiepiscopatus 
Strigoniensis et capitulum, Praepositura de Bozók et Ság, abbatia de Pilis 
et conventus Eremitarum Sti Pauli de Nostra —, partim oppida et civitates 
fodinae in parte septentrionali comitatus existentia: Bakabánya, Bélabánya, 
Korpona, Selmecbánya.

( íe o rg iu s  B a la n y i  Sch. P . :  M e d ita ta e  fu n d a tio n e s  S c h o la ru m  P ia r u m  H un -  
g a r ic a ru m  in  C ro a tia .

Qua popularitate generali Scholae Piae Hungaricae gavisae fuerint, optime 
demonstrant varii conatus, quibus fundationes earum a principibus, prae
latis, proceribus, civitatibus, oppidis et castellis petitae sint. Praesertim
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saeculum XVIII. praesentabat se hac in re fertilissimum Vix praeterivit 
annus, quin novus locus Scholis Piis oblatus luisset. Etiam extra Hungá
riám proprie dictam tentatae sunt earum fundationes. Sic in Croatia plu
ries agebatur Scholarum Piarum inducendarum quaestio. Ex quibus ten
taminibus eminent tria: nempe fundationes Caproncae, Rumae, demum 
Zagrabiae, respective Varasdini mediatae. Caproncae tota res ortum cepit 
a parocho Gregorio Igercsich, qui testamento omnia sua bona ad fines 
ecclesiasticos, et sic inter alia ad Scholas Pias fundandas reliquit. Cum 
vero Christianus Kácsor, rector Scholarum Piarum Vesprimiensium planum 
serio in effectum deducere desideraret, legatum parochi iam ad alios fines 
esse occupatum et voluntatem ad sacrificia maiora suscipienda tam ex parte 
Magistratus, quam ex parte civium plene deesse apparuit. Ex quo igitur 
plano nihil est natum (1753). Rumae Alexander Marcus e baronibus Peja- 
csevich, Comes Sirmiensis, testamento ex die 9. Januarii anni 1762. 15 millia 
florenorum Collegium Sehol. Piar. fundandi gratia legavit. Quae fundatio 
maxima spe erat initio plena. Comitatus Sirmiensis et haeres praedicti 
baronis, Josephus Pejacsevich, maximo cum amore amplexi sunt planum 
fundationis. Posterius vero ob varias difficultates, praesertim autem ob 
quaestionem parochiae, haec fundatio quoque in votis solum mansit. Zagra
biae et Varasdini ab ipso rege Francisco anno 1816. est tentata fundatio. 
Provincialis Martinus Bolla ipse est profectus praeparandae fundationis 
gratia Zagrabiam, ubi consilium cum episcopo Maximiliano Verhovácz 
inivit. Non deerat Zagrabiensium optima voluntas, quae tamen effectu non 
est coronata, cum auctoritates militares collegium Societatis Jesu antiquum, 
tunc temporis in earum possesione existens, tradere noluissent, reaedificatio 
domus Clarissarum vero multo plus expensarum postulasset, quam essent 
praesto. Tum ex parte Hungáriáé, quam Croatiae dolendum est fundationes 
praemeditatas absque succesu mansisse.

Alexander Bálint: D e ra d ic ib u s  l i tu r g ic is  c o n su e tu d in u m  p o p u la r iu m  de  
S ze g e d .

Praeter conditiones regionis et ingenii liturgiám quoque catholicam formasse 
consuetudines populares ostendit haec dissertatio, per exemplum, quod prae
bent instituta popularia civitatis Szeged. Initia liturgiea (cultus localis 
S. Demetrii) huius urbis sunt originis Byzantinae. Maioris momenti erant 
monasteria Benodictina, quae saeculis XI—XIII. propagaverant cultus Agni 
Dei, SS. Michaelis, Georgii, Nicolai, Martini, Aniani, Hadriani, immo qua- 
dantenus etiam dramata religiosa. Fratres Minores S. Francisci exercitia 
pietatis „Gothicae“ (cultum SS. Catharinae, Elisabeth et institum cogna
tionis religiosae) populis persuadebant. Ingenio urbis multum afferebant 
devotiones SS. Iacobo de Marchia et Ioanni de Capistrano, celebribus viris 
ex Ordine Fratrum Minorum oblatae. Exeunte medio aevo et in civitate 
Szeged asservabatur hostia quaedam sanguine sudans. Ecclesia Fratrum 
Minorum, B. Mariae ad nives dedicatum, durante obsessione Turcica a 
peregrinationibus religiosis libenter visitabatur et multum conferebat ad 
efformandas consuetudines religiosas istius regionis. Fratres Minores cul
tum quoque Immaculatae Conceptionis propagabant. Pia mens saeculorum 
XVI et XVII praeprimis indulgebat cultibus SS. Trinitatis, Auxilii Christia
norum, SS. Rochi, Vendelini, Ioannis Nepomuceni, Rosae. Exertitia pietatis 
liturgicae non raro transformabantur in consuetudines populares, quae 
hodie adhuc observantur.
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S te p h a n u s  B a r ta :  M iss io  J e su ita ru m  M o ld u v ie n s is  a. D . 1743.

Anno Domini 1743. Constantinus Mavrokordatus princeps Graeca origine 
Moldáviáé illustrissimum historiographum Carolum Péterfy S. J. in sedem 
regni sui ad historiam principatuum Valachorum scribendam invitavit. 
Péterfy a duobus Jesuitis comitatus ad accipiendas curas animarum Hun- 
garorum catholicorum in Moldavia habitantium et ad animas Valachorum 
orthodoxorum convertendas advenit. Jesuitae Hungarici invitati tantum 
quinque septimanas in oppido Jassy et has sine ullo effectu egerunt. Prae
fectus enim Franciscanus hac provincia legitimatus ius fungendi invidia 
ductus negavit, episcopo autem in Polonia sedem tenente multum temporis 
ad legitimationem comparandam opus fuisset. Interea autem imperator Tur
earum Mavrokordatum regno spoliavit et sic Jesuitis patrono privatis 
redeundum fuit, quamquam Mavrokordatus se gymnasium et domum con
diturum proposuit. Sic Hungari catholici in Moldavia degentes in posterum 
quoque pastoribus eguerunt, quia Franciscanis Italianis lingua Hungarica 
ignota fuit. Sic fidei orthodoxae semper minus resistere potuerunt. Acta 
quoque Latina Jesuitarum praefecto domus Brassoviensis et generali 
Austriaco scripta, in quibus etiam vici eo tempore a Hungaris catholicis 
habitati enumerantur, a Barta addita sunt.

T h o m a s  B o g y a y : N otae  h is to r ic a e  de a r te ,  q u a  m ed io  a e v o  a lta r ia  in  H u n 
g á r ia  s in t  orn ata .

Monumenta a medio aevo Hungarorum nobis tradita minime suppeditant 
notitiam sufficientem de arte in ornandis altaribus adhibita. Defectus iste 
monumentorum fontibus scriptis est supplendus. Testibus his fontibus tum 
scriptis, tum artificialibus in Hungária saeculorum XI—XIV mensa altaris 
induebatur specie sollemni, dum stipes et utensilia altaris, necnon scrinia 
reliquiarum ornatu fulgenti afficerentur. Quae adornatio leges liturgicas 
tunc temporis minime offendebat. Inde ab exeunte saeculo XIV usque ad 
initium saeculi XVI plurima sunt conservata monumenta artis in regioni 
bus Hungáriáé, quae confiniis aliarum gentium adiacent et quae sunt testes 
aetatis altarium tabulis pictis instructorum. Periti artis hucusque putabant 
ecclesias cathédrales Hungaricas, durante obsidione Turcica destructas, in 
applicandis supelleetilibus imitatas esse istas ecclesias, quas cives urbium 
Hungáriáé Superiores et Transsylvaniae, ut plurimum Germanici, sibi aedi
ficavissent. Fontibus autem accuratius inspectis compertum est, in ecclesiis 
tum a regibus et episcopis, tum generatim a Hungara gente constructis 
altaria tabulis pietis ornata, Germanis familiaria, non esse valde divulgata, 
sed mensas altarium potius aliis cimeliis et reliquiariis esse cinctas: quod 
sensui Hungarorum aristocratico magis arridebat.

Csaba Csapodi: D e c o n fin io  lin g u a ru m  H u n g a r ic a e -S lo v a c ic a e  m u ta to  et 
de r e s ta u r a tio n e  ca th o lica .

Secundum nonnulos confinium linguarum Hungaricae et Slovacicae in 
partibus meridionalibus comitatuum Pozsony, Nyitra, Bars et Hont duran
tibus saeculis XVII et XVIII ideo deprimebatur versus meridiem, i. e. 
Hungarae genti detrimento, quia aetate restaurationis catholicae domini 
terrestres catholici tum ecclesiastici, tum saeculares de possessionibus suis 
expulerunt incolas Hungaricos confessionis Helveticae et substituerant ipsis 
colonos Slovacos catholicos Disquisitio haec perlustrat fontes istarum 
regionum et ostendit documenta historica minime favere hypothesi superius
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memoratae; imo saepissime probari potest confessionem religiosam nullas 
partes habuisse in commutandis incolis. Quod etiam impossibile fuit, quia 
in Hungária tunc temporis propter devastationes et obsessiones Turearum 
deerat superfluitas populorum, immo necessaria copia operariorum. Inde 
possunt explicari conquisitiones colonorum externorum saeculi XVIII. 
Licet persuasio communis illius aetatis non abhorruerit eiectionem incola 
rum propter causas religiosas faciendam et respublicae revera ita egerint, 
licet dein tunc temporis religio communis efficacius univerit homi
nes, quam genius nationis innatus, — tamen prosperitas oeconomica in 
Hungária minime patiebatur eiectionem operariorum utilium. Confinium 
linguarum detrudebatur, quia incolae regionum a Hungaris antiquitus 
occupatarum tempore bellorum Turcicorum paene extincti erant. Post 
destructam obsessionem Turcicam Slovaci ex montanis partibus, securis 
quidem, sed egestate plenis, confluebant ad regiones submontanas, se 
admiscendo Hungaris numerositatem antiquam deplorantibus. Residua vero 
pars Hungarorum emigravit in Hungáriám Mediam, ubi campi adhuc minus 
occupati, agri extensiores et uberiores, tributa clientelae agriae minora 
ipsam alliciebant. Restauratio catholica ergo nihil producebat, quod mutasset 
confinia linguarum Hungaricae et Slovachicae.

Michael Csery-CIauser: L it t e r a e  S te p h a n i C o m itis  S z é c h e n y i  a. d. X V I I l .  
K a l  J a n . a. D . M D C C C X X X I .  datae.

Editio critica litterarum Stephani Comitis Széchenyi illustrissimi politici 
catholici adhuc ignotarum, quas — auctore Csery-CIauser — uxori futurae 
Crescentiae Seilern dedit.

Ludo vicus J. Csóka O. S. B.: H a b u e rit-n e  C h r is t ia n is m u s  H u n g a r ic u s  
sa e c u lo  X I -o  a n im u m  C lu n ia c e n se m ?

Temporibus prioribus sententia illa erat vulgo accepta, quae Christianis
mum Hungaricum saeculo XI-o rationibus Cluniacensibus evolutum esse 
docebat, id est illis rationibus animum Christianismi Hungarici atque Orga
nisationen! datam esse. Auctor contra sententiam memoratam ostendit 
monachismum Benedictinum saeculo X-o mores regenerandos quidem appe
tivisse, sed de auctoris sententia, quod ad instrumenta ac methodos pertinet, 
lucide distingui possunt rationes liturgicae Cluniacenses, rationes mona
sticae Gorzeenses et rationes asceticae Italicae. In fundamento Christianismi 
Hungarici ponendo omnium maximi momenti erat S. Adalbertus, qui in 
centro missionis Magdeburgensi educabatur, postea deinde in abbatia 
S. Alexii et Bonifacii vixit Romae vitam monasticam singularem. Vita eius 
in finem vergente desiderium missionis atque martyrii in illo dominare 
coepit sicque vitam anno 997. finivit. Heredes atque propagatores animi 
eius erant discipuli: Anastasius abbas S. Martini de S. Monte Pannoniae, 
mox archiepiscopus Strigoniensis, Astricus abbas Pécsváradiensis, postea 
archiepiscopus Coloczensis et Radia, monachus in aula regis vivens. Ratio
nes animi Italicas, asceticas, eremitae proprias repraesentabat adhuc 
S. Gerardus episcopus et martyr quoque usque ad eius mortem (1046). 
Rationes animi monasticae Gorzeenses per monasterium S. Maximini Trevi- 
rense pervenerunt in Bavariam et inde in Hungáriám. S. rex Stephanus 
eiusque uxor Bavarica, Gisela sodales erant -Confraternitatum abbatiarum 
Salzburgensis et Tegernseensis, abbatiam S. Mauritii de Bakonybél fun-
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dandam esse Guntherus Niederaltaichensis curavit et inter abbatiam 
S. Emmerami Regensburgensem et Hungáriám quoque coniunctiones fuisse 
constat. S. rex Stephanus noluit etiam res ecclesiasticas Hungaricas modo 
in unica linea evolvi. Praeter monachos Italicos et Bavaricos coniunctiones 
quaesivit etiam cum abbatia Cluniacensi, sed nescimus, hae coniunctiones 
habuerint-ne cautionem stabilem.
Fundationem Christianismi Hungarici igitur contra sententiam adhuc vigen
tem imprimis discipulis S. Adalberti, S. Gerardo, deinde monachis Bavaricis 
tribuimus. Auctoritas Christianismi Francogalliae etsi etiam aetate S. regis 
Stephani ad effectum adducebatur (Bonipertus episcopus), maiores partes 
tamen in medio altero saeculi Xl-i habebat, ut ex codicibus Szelepchényiensi, 
Hahótiensi et ex Agenda Pontificali Jaurinensi comprobatur. Vim singula
rem Cluniacensem hi libri liturgici non ostendunt. Abbatia Somogyváriensis 
in fine saeculi Xl-i per archicoenobium S. Aegidii (St. Gilles) fundata 
nonnullas quidem coniunctiones habuit cum abbatia Cluniacensi, sed anima 
atque organisatio Christianismi Hungarici eo tempore iam adeo evolutae 
erant atque firmatae, ut tunc animus Cluniacensis iam nec sic maiorem 
auctoritatem adipisci posset.

Aloysius Degré: D e iu r ib u s  d o m in i te r r e s tr is  in  m a tr im o n ia  su o ru m  jo b b a -  
g io n u m .

In nonnullis vicis, quorum incolae quondam jobbagiones fuerant, moris 
erat usque ad tempora recentissima, ut si qua puellarum voluerit nubere 
iuveni alterius vici, debuerit pretio redimi, quod solvendum erat iuvenibus 
vici sponsae. Origo huius consuetudinis non videtur esse lex matrimonium 
externorum (exogamiam) prohibens, quae in corporationibus sui iuris 
vigebat, sed magis competentia tantum quaedam juridica domini terrestris 
Et in Hungária vigebat usque ad finem saeculi XIII principium a iure cano
nico sancitum, servos non posse sine consensu domini terrestris valida inire 
matrimonia. Quae quidem coarctatio libertatis personalis ab Ecclesia saeculo 
XII abolita erat, sed in Germania ét Gallia domini terrestres per plura 
adhuc saecula compellebant suos jobbagiones sanctionibus legibus haeredi- 
tariis annexis, ut ad ineundum matrimonium cum persona non ingenua 
consensum domini terrestris acquirant. Secundum ius enim Germanicum et 
Gallicum condiciones juridicae matris regebant etiam futuram prolis con
dicionem familiarem et sic facile poterat diminui iurisdictio domini cuius
dam terrestris in prolem nascituram clientis sui agrarii, si iste duceret 
uxorem non ingenuam. In Hungária saeculis XIV et XV concessum erat 
jobbagionibus ius transmigrandi illimitatum, quod coarctationes in contra
hendo matrimonio omnino reddebat superfluas. Praeterea condicionem 
nasciturae prolis socialem regebat ipse pater solus; qua de causa nec post
quam ineunte saeculo XVI jobbagiones glebae adstricti erant, heri agrarii 
erat curare, cum quibusnam puellis clientes sui agrarii matrimonium contra
hant, vel quibusnam nubant filiae horum clientum. Inde est, cur in Hungária 
ius dominorum terrestrium consentiendi matrimeniis jobbagionum non sit 
evolutum. — Laedi poterant autem iura domini terrestris, si filiae clientum 
dotes suas auferebant in regionem externam. Inde videtur exorta durante 
saeculo XVIII in nonnullis regionibus consuetudo redimendi dotes filiarum 
clientum agrariorum, quae forte perdurabat in consuetudine redimendi 
sponsas supra memorata.



781

Béla Dezsényi: D e  e p h e m e r id ib u s  e l fo liis  p e r io d ic is  c a th o lic is ,  qu ae f lo r u e 
r u n t in d e  ab in itio  s. X I X .  in  H u n g á ria .

Initio s. XIX. contra tendentias antireligiosas cum successione certatum 
est non tantum viva voce, sed et in scripto, in foliis. Quorum initia in 
periodicis scientificis : E g y h á z i  É r te k e z é s e k  é s  T u d ó s í tá s o k ,  E g y h á z i  T á r ,  
E g y h á z i  F o ly ó ír á s  inveniuntur, in quibus adhuc sola scientia theologica 
tractabatur. Majorem jam extensionem tum ad materiam tractandam, tum 
ad lectores habuerunt folia periodica R e lig io  é s  N e v e lé s  ab a. 1841, quibus 
jam proprium erat ideas catholicas defensare contra tendentias antireligiosas 
et antiecclesiasticas. Jam res politicas quoque perstrinxit ephemeris ab a. 
1840 N e m ze ti  Ú jsá g , cuius (amen redactio non erat tam habilis, quam ephe 
meridum redactio contrariarum. Annis 1848/49, temporeque „absolutismi“ 
non extitit ephemeris catholica; cuius vices in politicis folia periodica 
„Religio“ tenuit. Prima vice pro populo, quondam jobbagionibus, apparue
runt ephemerides sub titulo K a to lik u s  N ép la p . Aetate de Bach nominata 
nulla nova ephemeris catholica apparuit. Prima quotidiana catholica erat 
ab a. 1860. Id ő k  T a n ú ja , redaetore Antonio Lonkay; cuius titulus postea 
in Magyar Állam mutatus, multa merita obtinuit in certaminibus eccle- 
siastico-politicis. Ultimis decenniis saeculi elapsi clarum fuit, ecclesiam 
non solum foliis indigere, quae exclusive res ecclesiasticas tractaret, sed 
talibus, quae omnes eventus ex principiis catholicis criticae subderent, judi 
carent et tamen eodem optimo modo essent redacta, quam folia contraria 
liberalismo imbuta. Huic fini inserviebat ab a. 1894 ephemeris A lk o tm á n y ,  
organum officiosum organisationis politicae Néppárt. Sed quia haec ephe 
meris cum unica fractione politica erat conjuncta, catholicis iterum nova 
via eligenda erat in fundanda ipsa ephemeride generalioris momenti. Theo- 
retice Ottocar Prohaszka monstravit viam eligendam, practice hanc ideam 
Béla Bangha S. J. in effectum deduxit partim pro intelligentia catholica 
periodica M a g y a r  K u ltú r a  instituendo, partim fundando Consortium K ö z 
p o n ti  S a jtó v á lla la t , quod est hodie fons omnium ephemeridum et multorum 
foliorum catholicorum.

Victor Ember: C o m m iss io  a p u d  c o n s iliu m  re g iu m  lo c u m te n e n tia le  H u n g a -  
r ic u m  e c c le s ia s tic a  q u o m o d o  e vo lu ta ?

Saeculo decimo sexto, quo summis regni Hungáriáé dicasteriis: cancel- 
lariae utpote aulicae, regimini locumtenentiali et camerae Hungaricae 
omni ferme tempore praelati praefuerunt, ecclesia catholica Hungariea 
nullo paene ex parte administrationis rei publicae gavisa est adiumento. 
Nec saeculo sequenti primas restaurandae ecclesiae catholicae status 
rei publicae egit partes. Annis millesimis sescentesimis quinquagesimis 
studia rei publicae ecclesiastica non tam ecclesiam catholicam intus stabi
liendam, sed potius acatholicos reprimendos appetorunt. Quod propositum 
a cancellaria aulica cameraque Hungariea consilium quoque locumtenen
tiale regium Hungäricum anno 1724. erectum haereditate accepit, sed 
dicasterium idem et proximo ecclesiae catholicae nec deerat auxilio. Cassa 
ad parochos catholicos adiuvandos anno 1733. instituta custode consilio 
locumtenentiali regio Hungarico munere fungebatur. Negotia ecclesias
tica catholica in duabus consilii commissionibus: piarum scilicet funda 
tionum atque cassae parochorum ad tractandum praeparabantur. Negotia 
vero acatholicorum in commissione religionis assumpta sunt. Quibus tr i
bus commisionibus anno 1769. sub nomine commissionis religionis unitis.
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Josephus II. hanc quoque tertiam sustulit, et ad negotia ecclesiae catho
licae tractanda anno 1782. novam eamque separatam ecclesiasticam dictam 
in gremio consilii suprafati erexit commissionem. Qua instituta ecclesiam 
non solum adiuvare, sed multo magis ex parte rei publicae moderari atque 
dirigere annitebatur. Cui proposito ex parte ecclesiastica primas regni 
Josephus comes Batthyány praesidio commissionis huius se ultro offerendo 
contra nisus est, quod oblatum rex nullo modo reiicere potuit.

Géza Entz: Q u o m o d o  p r a e s u le s  e c c le s ia s t ic i  a r te m , s c ie n tia m  e t c u ltu m  
a n im i s. X V 111. in  H u n g á r ia  p ro m o v e r in t?

Munus et officium saeculi XVIII. erat, ut omnia damna, destructiones 
et ruinas, quae Hungária per 150 annos Tureis devastata passa erat, repa
raret ac restauraret. Cuius laboris maximam partem praesules ecclesiastici, 
archiepiscopi, episcopi et abbates sibi imposuerunt, studia plerum
que Romae persolventes, imbutique cultu et animi artis „barock“. 
His praelatis erat maximum meritum, quod in Transdanubio et ubi jam 
montes attingunt terram planam „Alföld“, ubi loca maxime devastata 
erant a Tureis, civitates, oppida, vici florere coeperunt; hi praesules 
ecclesias, castella, arces construi jusserunt, quae supellectilibus arte con
fectis instrui curarunt, monumenta artis et literarum collegerunt, biblio
thecas fundaverunt, et scientiam et artem quam maxime foverunt. Artis 
peritos ex longinquo in Hungáriám advenire fecerunt; hic ducibus ipsis 
praesulibus ille gustus et modus artis „barock“ moderatus, habens speci
alem characterem Hungaricum et in immoderantiam non excedens evo
lutus est, qui propinquior erat arti italicae et gallicanae, ideoque tam cito 
nostris in regionibus apparuerunt lineae artis sic dictae classicismi. Ex 
hoc labore et industria bona humanitatis communia jam ad multo plures 
incolas pervenerunt et sic initium datum est ideae collectivism!, quae 
totam societatem amplectebatur. Sine industria et activitate praesulum 
difficile esset cogitatu, quomodo cultus ingenii nationalis saeculi XIX. 
exortus fuisset; sic etiam viam straverunt ad aetatem de „reform“ denomi
natam.

Mathias Fehér: „S u m m a  d e  p e n ite n c ia “ P a u l i  H u n g a r i  O. P .  1220—1221. 

Concilium Lateranense IV. inquirens idoneos confessarios praescripsit 
libros practicos ad sanandas animas sic dictos „libros poenitentiales“. 
Paulus Hungarus O. P. Sancti Domonici Guzmann, Fundatoris Fratrum 
Praedicatorum ordinis discipulus, antea professor famosus in Universi
tate Bologniensi legis ecclesiasticae tam maxime peritus, ad anima
tionem Fundatoris scripsit opus bipartitum: Summa de Penitentia annis 
Domini 1220—1221 ad usum fratrum. Opus celeberrimum restans in multis 
museis Europeis in 50 exemplaribus manuscriptis usque modo nullam 
habet editionem criticam, quamvis multi auctores partim ediderunt, 
sed de persona scriptoris adest disputa. Tamen P. Mandonnet O. P. et 
Bibliotheca Casinensis propter rationes externas Magistrum Paulum Hun- 
garum affirmant scriptorem esse operis. In tractatu nostro adduximus 
summatim rationes affirmando simul cum rationibus internis, quod certe 
impossibile sit alium auctorem ponere, quam Paulum Hungarum. Insuper 
investigando querebamus influxum Sancti Domonici in textum operis. 
Auctor enim noster non unavice confitetur se a Sancto Fundatore direc
tionem accepisse. In fine tractus noster enumerat constructionem operis.



783

Andreas Fischer: D e o p e r ib u s  a n n is  XXV n o v is s im is  in  lu cem  e d itis ,  
q u ib u s  c h r is t ia n ita s  a n tiq u is s im a  P a n n o n ia e  tra c ta tu r .

Haec dissertatiuncula diligentissime recenset scripta omnia, quae de 
christianitate antiquissima Pannoniae novissimis XXV. annis elaborata 
atque publici iuris facta sunt. Haud dubium est, quin cognitio priscae 
christianitatis Pannoniae studiis novissimorum XXV annorum mirabiliter 
aucta sit. Cum usque ad annum MCMXVIII. tantum partibus Pannoniae 
meridianis Christianos vixisse ibique miro modo culturam eorum viguisse 
notum fuerit, recentiores investigationes archaeologicae regionibus Panno
niae septentrionalibus factae demonstrant totam Pannoniam usque ad 
Danubium iam saeculo quarto p. Chr. n. christianitate esse imbutam. Quae 
christianitas partim ex Italia septentrionali (imprimis ex Aquileia). 
partim ex paeninsula Balcanica in Pannoniam devenerat, quo factum est, 
ut iam antiquissimis temporibus religio Christiana facile ibi percrebres
cere posset. Christianitas prisca Pannoniorum in ecclesia catholica haud 
parvi momenti fuisse ex his studiis clare patet.

Franciscus Galla: N o n n u lla e  e p is to la e  m ed ita e  P e tr i  C a rd . P á zm á n y .

Epistolae Petri Card. Pázmány Archiepiscopi Strigoniensis ac Hungáriáé 
Primatis iam pridem, annis nempe 1610—11. Universitatis Pazmanianae 
Budapestinensis sumptibus typis datae fuerunt. Nos earum numerum ex 
diversis, praesertim vero Vaticanis manu scriptorum collectionibus de
promptis trigintanovem literis ineditis auximus, quas anno 1936. copiosis 
notis explicationis ornantes publici iuris fecimus. Decem epistolae quae 
nunc in lucem proferimus omnes ex Archivo Regnicolari proveniunt.
Ipsae quoque mentem tanti apud Hungaros praesulis necnon eius consilia 
pro restituenda in Hungária avita Religione Catholica pulcherrime aperiunt.

Zoltánná Gáthy: Q u o m o d o  l ib r i,  q u i in  p a ro c h ia  in v e n iu n tu r , h is to r io g r a p h o  
p a ro c h ia e  in s e r v ir e  p o s s in t?

Munus principale historiographi parochiae est, ingenium et qualitates 
parochi, quondam ducis loci, populi, vici, investigare et cognoscere. Media 
ad hunc finem sunt praeter manuscripts post mortem parochi forte 
remanentia, libri qui in parochiae bibliotheca ut haereditas remanent ad 
parochos sequentes. Quid possint historiographo enarrare hi libri de animo 
de indole et charactere, de historia defuncti possessoris, quomodo et quali 
prudentia hi libri adhibendi sint in historia describenda, quomode hi libri 
influere possint etiam in animos posterorum, hoc tractatur in hoc 
articulo.

Stephanus Gerencsér Sch. P.: I llu m in a tio  H u n g a r ic a  e t S c h o la e  P iae . 

Motus spiritualis „illuminatio“ dictus saeculorum XVII et XVIII magna 
ex parte et in plurimis Europae regnis antiecclesiasticus et antireligiosus 
erat. Sed in aliquibus regnis praeter hanc „illuminationem“ quaedam 
„illuminatio Christiana“ quoque vigebat, praesertim in Italia, Austria, Polo
nia et in Hungária. Divulgatores huius illuminationis imprimis eonso
dales ordinis Scholarum Piarum erant. Causa huius propensionis ad illu
minationem in Scholis Piis spiritus internus ordinis Calasanctiani fuisse 
demonstratur. Centrum illuminationis in Scholis Piis Roma erat, ubi insig
nes Calasanctiades, praesertim Corsini, Beccaria, Gaudio novam philo
sophiam docebant. Etiam in Hungáriám haec illuminatio Christiana trans
plantabatur, cuius primi divulgatores Alexius et Joannes Cörver, deinde
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Antonius Bajtay fuisse habentur. Secundo dimidio saeculi XVIII per 
Caietanum Poor, Carolum Koppi, Bernardum Benyák, Alexium Horányi, 
Joannem Alber tota in Hungária in omnibus Scholis Piis nova philosophia 
et scientia naturalis ad mentem clarissimorum Galilei et Newton trade
bantur. Cum magna ex parte per Piaristas hic novus motus spiritualis 
divulgatus sit, facile intellegitur, cur illuminatio in Hungária non tam 
antiecclesiastica, quam e. g. in Gallia, fuerit. — In fine dissertationis 
philosophi e Scholis Piis Hungaricis saeculi XVIII enumerantur.
Ernestus Gerendás: D e h is to r ia  e t v i ta  r e l ig io s a  coetu u m  o p if ic u m .  
Omnibus nota est vita coetuum opificum in Hungária iam per annos sop 
tingentos. Antiquissimas constitutiones coetuum opificum manu scriptas 
quae supersunt, ab initio saeculi decimi quarti habemus. Abhinc usque a<l 
finem saeculi duodevicesimi opera coetuum opificum Hungarorum multi
faria distinguuntur. In regno Hungáriáé, sicut in aliis regnis externis, 
coetus opificum non solum utilitates ipsorum opificum et rerum indus
triarum ante oculos habebant, sed ipsi etiam in educando iuvenes et in 
rebus publica commoda urbium respicientibus versabantur. Non sunt minimi 
momenti labores, quibus rem religiosam promovere et refovere nitebantur. 
Principio coetus opificum, sicut etiam ipsis nominibus coetuum demon 
stratur, (Fraternitas Corporis Christi, Fraternitas pellificium alias beatae 
Katherinae, Fraternitas sutorum alias beatae Virginis etc.), imprimis piae 
sodalitates fuerunt. Sodales corporationum sollemnitatibus ecclesiasticis 
aderant. Quilibet coetus divum patronum, propriam aram in ecclesia paro- 
chiali habebat et ibi strenuo participabant rebus ad templum pertinentibus. 
Postea sodales coetuum opificum in Hungária sive ut pro delictis suis 
satisfacerent, sive ut in templis illuminandis communicarent, poenas cereis 
persolvebant.

r^hnlio oloyn t n o r o Q t  o V e  s -

p r im ie n s is  sa e c u lo  X I X .  in eu n te .
Georgius Kurbély episcopus Vesprimiensis (1809—21.) annis 1815. et 1S16. 
et 1817. in sua dioecesi visitationes canonicas habuit. Quarum acta neo
non conventuum cleri a. 1821. habitorum praeter ea, quae a nobis nunc non 
sunt tractanda, de rebus scholasticis huius dioecesis pretiosa indicia conti
nent. Propter coniurationem Martinovicsianam (1794.) animi in Hungária 
contra institutionem scholarum elementarium accenduntur. Etiam duo 
comites palatini, Alexander Leopoldus et Iosephus archiduces a .1791. et 
1801. institutionem scholarum elementarium negligendam esse duxerunt, 
quod plebs hoc modo cogitationibus seditiosis facilius retineri pos
set. Et domini terrestres et plebs onera scholarum aedificandarum 
sustendandarumque recusabant. Intelligi igitur potest episcopum visi
tationem habentem multis in locis aedificia scholarum neglecta et 
instrumenta scholastica ac res ad scholam attinentes incurata inve
nisse. Scientia magistrorum saepe non fuit sufficiens. Scholae ad 
formandos magistros institutae, quae praeparandiae vulgo nominantur, 
tantum a paucis sunt frequentatae. Juvenes ut magistri fierent,
propter stipendium paucum non alliciebantur, magistri autem alia 
negotia quaerere cogebantur, qui multis in locis notarii quoque fue
runt. Discipuli negligenter scholas frequentabant; a vere scamna vaena 
erant, parentes enim filiis ad agros colendos utebantur; hieme inopiam 
vestimentorum causabantur. Ceterum nec apud exteras nationes, ut in 
Bavaria, res scholasticae in statu meliore fuerunt. Scholae, quae in dioecesi
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Vesprimiensi patronatu ecclesiastico dirigebantur, aliis omnio meliores 
fuerunt. Parochi, sicut in actis visitationum legimus, episcopo optima 
malorum eliminandorum consilia proponebant, qui et ipse severe rebus 
scholasticis providebat; eos parochos, qui praecellebant, regi ad hono
randum retulit. Canonici et parochi huius dioecesis multis in locis scholis 
sustentandis legabant. Studium episcopi et cleri, quod amorem culturae 
testabatur, mox fructum est amplissimum consecutum. Quo anno episcopus 
mortuus est, res scholasticae iam omnio multo meliores effectae sunt.

Constantinus Horváth: Q u o m o d o  H e n r ic h o v iu m  (a b b a t ia  de  H e n r ic h a u )  in  
S ile s ia  m o n a s te r iu m  de  Z ir c  a c q u is ie r i t?

Abbatiam de Zirc S. Ordinis Cisterciensis, quam jam ab a. 1511. ruinosam 
et penitus desolatam esse testatur abbas de Sancta Cruce (Heiligenkreuz) 
in Austria, ab a. 1609. per donationem regiam viri ex clero saeculari pos
sidebant usque ad a. 1559. Ultimus qui abbas Zircensis nominatus est, erat 
Johannes Héderváry L. Baro de Revisnye, canonicus Jauriensis; qui 
abbatiam suam in manus Matthaei Kollweis abbatis Campililiorum S. O. 
Cist. (Lilienfeld) a. 1659. coram Francisco Nádasdy resignavit. Abbas 
Matthaeus Leopoldo I. Martinum Ujfalussy, Hungarum, Theologiae doctorem 
ex suis subditis praesentavit pro abbate Zircensi, quem ille a. 1660. reapse 
abbatem nominavit; qui abbas Martinus autem a. 1678. versus Badacsony 
in itinere occisus est. Abbas Matthaeus a. 1695. defunctus est; ejus succes
sor Sigismundus Braun abbas Campililii abbatiam quoque Zircensem a rege 
Leopoldo I. obtinuit; sed cum ejus administratio nimis molesta videretur 
ob diversas causas, abbatiam Zircensem-assentiente rege-abbati Hen- 
richovii (Henrichau) in Silesia S. O. Cist. Henrico Kaiért a. 1700. pro 
fl. 31.000 vendidit. Haec ipsa venditio tractatur in articulo, monstrante 
difficultates juridicas ex utraque parte emergentes, initium oeconomiae, 
labores P. Abraham, plenipotentiarii abbatis Henrici, et tandem contrac
tum confirmatum a rege Leopoldo I.

Joannes Jajczay: Q u id  s ig n if ic a n t  ru in a e  et c o lu m n a e  a n tiq u a e  in  o p e r ib u s  
a r tiu m , qu a e  C h r is t i  n a tiv i ta te m  re p ra e se n ta n t?

Opera artium, quae nativitatem Christi nobis delineant, plena sunt vi 
symbolica. Personae et res quae talibus in picturis vel imaginibus occur
runt, plerumque habent sensum translatum, symbolicum: pastores, bos et 
asinus, dona pastorum, oves etc. Idem observatur in artibus quae magos, 
reges Jesum infantem visitantes repraesentant: stella, ipsi reges, dona 
regum, imo et actiones ex. gr. quando coronam deponunt super terram. 
Attentionem meretur ipse locus, qui delineatur, ubi Christus nascitur; 
apparent nonnunquam ruinae, quae significare volunt mundum antiquum 
effluxisse et non nisi ruinam esse, quando Verbo caro factum est. Idem 
vult dicere columna, quae maxime inde ab aetate „renaissance“ occurit 
cum significatione symbolica.

Zöldön Kádár: D e  a r te  s y m b o lic a  o rn a m e n to ru m  sa r c o p h a g i  S a n c ti S te p h a n i.  

Omnibus notum est etiam inter peritos, sarcophagum in Mausoleo Alba- 
regalensi artis Veneto-Byzantinae ex s. XI. corpus Sancti Stephani regis 
condidisse. Ornamenta ibidem inventa videntur hanc pervulgatam opinionem 
fulcire et approbare. In latere longiore in medio apparet Cherubim in 
porta, quod alludit ad futuram vitam aeternam; in arte enim triumphali 
aevi Romani plerumque aut in porta Paradisi occurrit Cherubim, aut est 
conjunctus cum Christo triumphante. In altera parte sarcophagi angelus

50Regnum.
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apparet, apportans animam in coelum sub specie infantuli pannis involuti. 
Quod symbolum in artibus occurrit, quando Mariae mors repraesentatur. 
Ergo utrumque symbolum cum Salvatoris et ejus Matris forma est con
junctum, habet characterem triumphalem, quod in arte pro monumentis 
defunctorum non nisi in sepulchris pro regibus adhiberi potest.
Aemilius Kisbán: A b o lit io  o r d in is  C a m a ld u le n s iu m  in  sp e c u lo  e re m i L ec h n i-  

c ie n s is .

Josephus IL, qui maximam partem ordinum religiosorum abolevit, anno 
1782 per Consilium Regium Locumtenentiale et per Cameram Regiam 
Posoniensem ad delendam Eremum Camaldulensium Lechniciensium com- 
missarios emisit, qui decretum abolitionis religiosis notum fecerunt, mobilia 
et immobilia conscripserunt et ea partim per venditionem, partim per 
licitationem divendi et conduci iusserunt. Auctor non solum summam totius 
pecuniae eremi sequestratae, florenos Rhenenses 144.671 efficientem et 
Eundum Religionis iussu imperatoris augentem, sed etiam vitam posterio
rem religiosorum Lechniciensium explicat.
L. Bernardus, Kumorovitz: D e  m u n ere  c o m itis  c a p e lla e  re g ia e  in  c h a r tis  

ed en d is . (Q u o m o d o  c a n c e lla r ia  re g ia  fin e  s. X I V .  e t in itio  s . X V .  e vo 
lu ta  fu e r i t? )

Longo tempore sacerdotes in capella regia fungentes erant, qui scriptoris 
officium in aula regia adimpleverunt. Ex hoc munere fine s. XII. evoluta 
est cancellaria regia; quae usque ad finem aevi Arpádiani sui juris et indi
visa erat. Directio in regimine centralis tempore regum stirpis de Anjou jam 
in plures partes dividebatur; mutatio fiebat etiam in cancellaria. Initio s. 
XIV. sacerdotes in capella regia iterum officium speciale formant, quia 
sub eorum comite ipsi munere loci credibilis funguntur. Sub regimine 
Caroli I. praeter caneellariam majorem efformatur quaedam cancellaria 
movibilis sub speciali notario, quae chartas et documenta personalia, privata 
regis sub sigillo annulario emisit. Tempore Ludovici Magni pars cancella- 
rlae dirigente notario secreto sub sigillo secreto emisit chartas et docu
menta, plerumque donationes et confirmationes tractantia. Septimo decennio 
s. XIV. hae duae partes cancellariae uniuntur sub auctoritate cancellario 
secreto, et ex hoc fit non post multum temporis cancellaria regia secreta 
Quamvis unum officium et munus est cancellaria, tamen distinctio obligatio
num semper erat duplex: cancellaria major jam est publici juris, cancellaria 
secreta autem erat officium et servitium personale regis. Circa a. 1375 
officium cancellariae sub comite capellae regiae iterum circumscriptum erat: 
haec cancellaria usque ad finem regiminis Sigismundi regis maxime quaeri- 
monias exaudivit, evocationes conscripsit et emisit; ad quod propter stabi 
litatem haec cancellaria maxime idonea erat. Auctor merito hanc proprio 
nomine „audientiam“ vocat. Post mortem Sigismundi hoc munus judices 
majores impleverunt. Quae evolutio semper tractatur comparando rem cum 
historia Occidentis et Meridionalis Europae.
Antonius Lepold: D e c ru c e  p r o c e s s io n a li  e x  a e vo  A rp á d ia n o  in  T h e sa u ro  

S tr ig o n ie n s i  E c c le s ia s t ic a .
Describitur quaedam crux in Kondoros (Comitatus Békés) inventa, secun 
dum auctorem ox saeculo XIII. manufacta in Hungária sub influxu tamen 
artis Franciae, Lemovieensis (Limoges) et artis orientalis Byzantinae. 
Crux proprium erat cuiusdam ecclesiae majoris et ditioris; propter pericula 
bellica abscondita erat in terra.
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Antonius Meszlényi: D e e p is c o p a tu  R o sn a v ie n s i  C o m itis  D o m in ic i  Z ic h y .

In annis quadragesimis saeculi XIX. propter mobilem vitam et memorabilia 
opera omnium episcoporum plurimam attentionem Dominicus Zichy mere
tur. Ille tantum triginta duos annos natus fuit, cum episcopus Rosnaviensis, 
et triginta tres annos natus fuit, cum episcopus Yesprimiensis factus est. 
Sed curriculum vitae eius anno 1849 subito corruit. Zichy abdicavit se 
beneficiis et annos triginta postea sequentes vitam in solitudine agebat 
usque ad mortem eius, quam anno 1879 consecutus est. In illis mensibus 
novem, quibus episcopus in urbe Rosnaviensi vivebat, capitulum suum 
reficiebat, clero spiritum modernum induit, beneficium episcopale ordi
navit et populo non solum in spiritualibus summus pastor evasit, sed 
etiam samaritanus miserorum verus fuit. Dioecesis episcopalis Rosnavien
sis demographice et religione valde divisa est. Apostolus fidus nationis 
Hungaricae factus iam hoc coarguit accusationis posterioris fundamentum 
nullum habentis, quasi rerum Hungaricarum se non interesset. — In 
quaestionibus ecclesiasticis protestantes commitatus Gömöriensis propter 
causas mutationis religionis et matrimonii mixti jam tempore primatus 
Scitovszky adeo vehementer doctrinam Catholicam invadebant, ut totum 
regnum resonaverit. Zichy fuit iterum ille, qui habitu moderno animos 
concitatos mitigare potuit et sic de re ecclesiastica magna meritus est. 
Zichy iuvenis erat, sed moderatus. In omnibus rationibus filius fidus 
Ecclesiae suae, sed tamen erga protestantes moderatus erat. Quidam maxi
morum episcoporum fieri potuisset, si tempore belli pro libertate (1848— 
1849) particeps rerum novarum Kossuthianarum non fuisset.

Michael Móra: Q u a n tu m  a d iu v e r it  p r a x is  E p is c o p i A g r ie n s i s  C o m itis  C a r  o li  
E s te r h á z y  e vo lu tio n e m  p r o c e s s u s  su m m a r ii in  c a u s is  m a tr im o n ia lib u s?  

S. C. Sancti Officii etiam Episcopo Agriensi anno 1794—1795. facultatem 
procedendi summarie in causis matrimonialibus, praetermissis solemni- 
tatibus constutionis „Dei Miserationis“ concedebat. (Cfr. Móra: De 
instructionibus Eppo. Agr. concessis a. 1794—1795. Liber ad honoran
dum J. Illés. Budapestini 1942.) Nunc auctor agit de circumstantiis 
rationibus causisque in Hungária ortis harum instructionum ex docu
mentis ineditis Archivi Episcopati Agriensis. Demonstratur, cur comes 
Esterházy, episcopus Agr. anxius „normam et directivam regulam“ habere 
voluerit. Frequentius videlicet in Hungária contigit, ut solutis per fora 
saecularia aut acatholicorum consistoria matrimoniis e principiis, quae SS. 
canonibus contraria sunt, pars alterutra solutorum coniugum ad sinum 
Matris Ecclesiae rediret et ad alia vota transire cuperet, aut vero in sua 
religione remanendo, cum tali, qui catholicam fidem profitetur, matri
monio jungi desideraret. Episcopus Agriensis Com. Esterházy in talibus 
causis summarie procedebat. Sed stricte ei ius commune non praebebat 
fundamentum, quod solum ab instructionibus a. 1794—1795. concessis daba
tur. Secundum instructiones concessas 1794—1795. sententiae latae a foris 
saecularibus et a consistoriis acatholicis, quibus matrimonia vel declarata 
fuerunt invalida, vel soluta fuerunt, nullius roboris ac momenti sunt, 
tamen in particularibus casibus potest episcopus Agr. summarie procedere 
et uti actibus factis a talibus foris tamquam probationibus extrajudicialibus. 
Episcopo Agr. solatio est, quod in occurrentibus casibus semper juxta id. 
quod Romanae Instructiones continent, processerit et ideo conscientiam

50 *
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suam quietam reddere possit. Istae instructiones ad praxim episcopi Agr. 
in merito nihil novi addebant, sed magis istum agendi modum ratum habe
bant.

Ladislaus Papp Sch. P.: D e  f in e  e t a b o litio n e  lo c o ru m  c re d ib iliu m .

Loca credibilia sunt capitula et conventus. In Hungária a saeculo XIII. 
usque ad XIX. floruerunt, sed iam a saeculo XVIII paulatim ad finem 
coeperunt pervenire. Ab anno 1723. ad expeditiones iuridicas, citationes etc. 
loca credibilia emitti non potuerunt. Josephus II. rex archiva conventuum 
et capitulorum Budam transferri iussit, sed resistentia Statuum et Ordinum 
intentiones regis vanas effecit et irritas. Postea ad mentem articulorum anni 
1848. loca credibilia ab omnibus expeditionibus iuridicis, immo etiam a 
statutionibus cessaverunt ita, ut postea solum transsumpta litterarum con 
ficere, et diplomata aliaque privilegia regni et familiarum conservare pos 
sint. Tempore illo, quod a ministro Bach nominatur, notariatus publicus 
Austriacus in Hungáriám quoque introductus est, at resistentia passiva gen
tis Hungaricae anno 1861. loca credibilia iterum rettulit. Ad mentem articuli 
35. anni 1874. loca credibilia cessarunt, et publici notarii acceperunt potesta 
tem conficiendi instrumenta publica, contractus, et accipiendi fassiones etc. 
Sed archiva etiam nunc in manibus capitulorum sunt et conventuum. Causa 
abolitionis locorum credibilium non regimen liberale fuit. Ipsae ecclesiae 
catholicae, praecipue monachis, religiosis et canonicis valde laboriosum quid 
erat praeter curam animarum etiam munus locorum credibilium implere.

Ludovicus Pásztor: D e  sa c e llo  M á r ia v ö lg y  ss . X V I I —X V I I I .

Prima documenta, quae nobis de sacello in Máriavölgy certum testimonium 
suppeditant, pertinent ad annum 1630. Immo et pia narratiuncula de hoc 
loco peregrinationis debet suum ortum ineunti saeculo XVII. Narratiuncula 
quidem haec originem sacelli tribuit aetati ipsius Sancti Stephani, primi 
regis Hungáriáé; certum est autem locum hunc peregrinationis tantum circa 
annum 1630 factum esse magis celebrem et centrum pietatis pro populis 
finitimis. Sacellum maximo splendore fruebatur inter annos 1730 et 1770; 
festivitatum maximae erant dies 8—14. mensis Septembris; sed et aliis anni 
mensibus — praesertim ab Aprili ad Octobrem — plurimi confluebant fideles 
peregrinantes Hungari, Germani, Slovaci et Croati. Praeter fideles singulos 
sacellum hoc visitabant et turbae non rarae, in processiones ordinatae, quae 
praecipue congregabantur ex comitatibus Pozsony et Nyitra, dein ex regione 
Csallóköz, demum ex Germanis et Croatis vicis inter Pozsony et Wien fun
datis. Septem fere milia sanationum miraculosarum sunt nota tum ex proto 
collis authenticis, tum ex diario sacelli, quod continuat inde ab anno 1732. 
liber miraculorum. Plures centenae annotationes testantur ingentem nume
rum donorum solvendi voti causa ibi oblatorum, quae sunt: 1. figurae et 
membra humana (caput, pedes, brachia, alvus, oculi, cor etc.) argento, mi
nime vero cerae, insculpta; 2. res morbi vel calamitatis perpessae memoriam 
manifestantes: fulcra, vincula, acus vel ossa ex faucibus extracta. His donis 
annumerandae sunt tabulae argenteae vel pictae, quae B. V. Mariam et fide
lem votum solventem repraesentant, vel infortunium (e. g. currum ab equis 
furiatis subversum) ostendunt, in quo B. V. Maria de Máriavölgy auxilio 
adfuit. Fideles autem offerebant etiam dona, quae nec ad sanationem, nec ad 
alium auxilium suppeditatum habent ullam relationem, uti sunt diversae 
gemmae, cimelia, cruces, vestimenta.
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Gabriel Salacz: D e m a ch in a tio n e  D e s id e r ii  d e  L .  B a r o n ib u s  B á n f f y  c o n tra  
fa c tio n e m  p o litic a m  N é p p á r t R om ae a. 1895.

Post leges sic dictas politico-ecclesiastieas latas ut reactio exorta est factio 
Christiana politica Néppárt, initio a. 1895. Qua factione per totum regnum 
pervulgata, praeses consilii supremi, Desiderius de L. Baronibus Bánffy, 
liberalismo imbutus, ipsam Sanctam Sedem voluit ahdibere ad hanc motio
nem Christianam coarctandam. Episcopus Albaregalensis Steiner, factionis 
membrum zelosum, Romam adveniens, sibi adversarium invenit ministrum 
Monarchiae Austriaco-Hungaricae in Vaticano existentem, qui instigante 
praeside consilii accusavit factionem, quod contra auctoritatem legitimam agi
taret. Neque Leo papa XIII, valde peritus in rebus politicis, accusationem 
exaudiebat, neque Rampolla secretarius status voluit factionem condemnare. 
Nunc consilium supremum ministrorum regalium dictitabat, factionem contra 
mentem Ecclesiae agere, quia quasi per zelum nimium reactionem Ecclesiae 
nocivam incitaret. Minister negotiorum externorum communis Monarchiae 
Kálnoky re melius perspecta, ministro Monarchiae Vaticano, Comiti Rever- 
tera commisit actionem ulteriorem, si ei id idoneum visum fuerit. Qui per
pensis omnibus, secreto quoque admonitus, non urgebat condemnationem 
factionis, imo tensionem inter Ecclesiam et Statum in Prussia prae oculis 
habens, moderationem regimini Hungáriáé commendavit. Praeses consilii 
Bánffy graviter sentiens relationem inter Sanctam Sedem et Hungáriám 
propter impugnationem nuntii Apostoliéi Agliardi Vindobonae perturbatam 
esse, noluit actione sua contra factionem Christianam relationem adhuc pejo 
rem reddere; re enim de facto pervulgata, merito timenda ei fuit invectio in 
parlamento.

Hieronymus Szalay: H e n r ic u s  B rem o n d .

Ut opus Bremondianum vere comprehendi et aestimari possit, tractatus prae 
oculis fert et personam Henrici Bremond et opera eius. Illustratur eius inge
nium singulare, affabile, animi alacritate plenum. Qui scriptor benevolus, 
consentiens et benignus, per occasionem exardescit in proelium, imprimis, 
quando agitur de causis iustis defendendis, de personis iniuste oppugnatis 
aut oppressis, de quadam doctrina sibi dilectissima.
Conceptio philosophico-religiosa Bremondiana formam induebat et distincte 
designabatur auctoritate Henrici Newman et doctrinae philosophicae Mauritii 
Blondel A e tio n  dictae. Secundum hanc doctrinam historia vitae spiritualis 
catholicae saeculorum quattuor posteriorum describi resumique potest ut 
pugna inter doctrinam anthropocentrismi et inter doctrinam, quae dicitur 
theocentrismus. Theocentrismus auctoritate S. Francisci de Sales et scholae 
E c o le  f ra n ç a is e  dictae magnos profectus efficiebat, sed timor erroris, qui 
dicitur illuminismus, theocentrismum relegavit in umbram usque ad renova
tum mysticismum in nostra aetate effectum.
Doctrina spiritualis Bremondiana resumitur in doctrina de o ra tio n e  p u ra  
(prière pure), sicut doctrina poetica eius reducitur ad notionem p o e s is  p u ra e  
(poésie pure).
Stylus eius artificiosus et gratiosus erat, abundantia explicandi litteris docu
mentisque foecundissima; dotes ingenii, magnanimitas, benevolentia erga 
omne quod videbatur pium religiosum, humanum, dant operibus ejus soli
ditatem firmitatemque, quamquam aliquoties in eis quaedam excipiuntur.
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Eugenius Török Sch. P.: D e  P a u lo  P a lá s th y .

Paulus Palásthy director spiritualis Seminarii Cassoviensis, deinde profes
sor theologiae moralis in Universitate Pazmaniana (1855—71) institutor 
ingenii vere sacerdotalis clericorum suorum atque cleri Ilungarici evasit, 
qui animo mentique Iosephinisticae exstinguendae operam navabat. Palaestra 
praecipui agonis Pauli Palásthy erat „Religio“, ephemeris cleri Hungarici 
unica, cuius in redigendo socius, dein moderator exstitit (1861—67). Quo 
munere fungens intrepida virtute oppugnabat liberalismum tunc temporis in 
Hungária summis viribus vigentem influxuque in vitam politicam maximo 
pollentem, quem Palásthy haeresim schismaque maximum suae aetatis esse 
sibi persuasum habebat. Palásthy et consilium iniit acta diurna factionemque 
catholicam condendi. Summa conatuum eius erat vires catholicismi ad proe
lium adversus liberalismum componere. At perperam: solus relinquebatur. 
Conatibus tamen his ingentibus necnon orthodoxia et vitae sanctitate ut dux 
et exemplar cleri Hungarici merito praecursor Ottocari Prohászka habetur.

Tycho Vanvó OSB: D e ra tio n ib u s  in  co m p o n en d a  h is to r ia  e c c le s ia s t ic a  
p e r u t i l ib u s .

Dissertatio haec enumeratura est principia scientifica, quae attentione periti 
historiae Ecclesiasticae omnino sunt digna. Ideo omnes vitae et culturae hu
manae provincias, quae vel tenuem relationem ad sortes Ecclesiae habent, 
percurrit, descendendo a normis universalibus ad res usque minutiores. Sic 
urgetur in capite I, ut iuxta universalitatem Ecclesiae tractentur etiam reli
giones et culturae extra religionem Christianam evolutae; dein illustrantur 
mutui nexus, quos historia religionis, psychologia religionis, philosophia 
religionis, sociologia religionis et philosophia historiae cum historia eccle
siastica habent; simul autem praecipua bibliographia harum disciplinarum 
enumeratur secundum sana principia diacrisis catholicae.
Caput II agit de Ecclesia eiusque-diversis muneribus: de origine eius divina, 
doctrina, theoretica et practica, liturgia. In elementis Ecclesiae humanis indi 
catur esse ratio, cur haec societas religiosa nondum sit plene conformis 
votis auctoris ipsius, Christi; simul autem necessiarius iudicatur sobrius in 
ponderandis factis modus, qui super omnia inquirit veritatem. Discutiuntur 
disciplinae sociologica, ethnica secundum relationes earum ad Ecclesiam, 
necnon proferuntur diversa emolumenta ab his disciplinis congesta.
Caput III tractat historiam Ecclesiae. Peritus historiae ecclesiasticae maxima 
debet attentione prosequi complexionem diversarum partium; quod praestare 
poterit, si bene versatus fuerit in iiistoria universali tum profana, tum eccle
siastica, immo et in rebus gestis pontificum Romanorum. Commendantur nor
mae, quae opportunae erunt in componendis vitis sanctorum et sacerdotum 
eminentiorum, in diiudicandis narrationibus miraculorum plenis, ut in sin
gulis his opusculis characteres humani plastica imagine nobis innotescant. 
Caput IV formam historiagraphi ecclesiasticarum rerum omnibus numeris 
absoluti depingit, quem eruditio multiplex, sciendi aviditas strenua ct vitae 
quotidianae observatio continua commendabunt. Quas animi dotes opportune 
complebunt sobria et aequa ponderandi habilitas, dein indefessus labor ad 
attingendam obiectivitatem quem maximam, etsi subiectivus sensus non possit 
penitus amandari in diiudicandis rebus historicis. Veritatis amor apparero 
debet et in diacrisi materiae pertractandae et in modo scribendi opera histo
rica. Licet in componenda historia ecclesiastica omnino debeant applicari 
methodi in colendis scientiis usitatae, tamen impune non possent negligi 
fides supernaluralis, sensus et pietas Christiana.
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Margaretha Waczulik: D e  id e a  „R egn u m  M a r ia n u m “ .

Petrus Pázmány refutat crimen adversariorum Catholicos esse causas ruinae 
Hungáriáé. Argumenta sua in his complectuntur: fata Hungáriáé fide catho
lica servata determinantur, quae avita pietate florens parens sanctorum 
heroumque fuit et protectione B. Virginis munita est. Haec opinio multa 
communia cum ideis Bozii Oratoriani habet, cuius libros Pázmány — se 
ipso auctore — non ignoravit. Similia invenimus etiam in libris historicis 
Istvánffy a Pázmány inspiratis et apud Marlinum Kopcsányi O. F. M. 
Melchior Inchofer S. J. autem explicat ct evolvit hanc opinionem in ideam 
regni Mariani, secundum quam Hungária — auctore S. Stephano rege — 
hereditas B. Virginis est, Hungari se vasalli dominationi eius submittunt, 
regnum autem ab illa defenditur et floret, si Hungari fidem catholicam ser
vant. Inchofer quoque vestigia Bozii, etiam in Antimacchiavellismo, sequitur. 
Ab illis formata est persuasio de „Hungária Sancta“. Hungáriám „sanc
tuarium Ecclesiae“ dictitant. Cuius in argumentum afferunt multos sanctos 
et beatos esse, in patria cuius exempla etiam posteros ad imitandum adhor- 
tentur. Haec opinio, quae simul fundatur in religiosa devotione et in amore 
patriae, brevi tempore divulgatur. Augetur bellis quoque Turcicis feliciter 
gestis et animo devato erga B. V. Mariam B. Patris Marci Aviani. Idea de 
regno Mariano et persuasio de Hungária Sancta animas Hungarorum firma 
verunt et sic vires genti multa mala perpessae auxerunt.

Stephanus e Com. de Zichy: Q u o m o d o  fa m ilia  ca th o lic a  a r is to c ra ta  s. X V i J  
in  H u n g á r ia  v ix e r i t?  D e  S te p h a n o  Sen. e C o m itib u s  de Z ic h y .

Sortes Stephani Zichy, qui annis 1616—1693 vixit, fere totum XVII saeculum 
Hungarae gentis nobis manifestant. Ortus est ipse maioribus, qui fidei zelo et 
pietate erga reges legitimos continuo innotuerant. Adhuc puerulus pati debet, 
ut pater ipsius, Paulus Zichy, praefectus castro Veszprém, a Gabriele 
Bethlen in captivitatem redigatur. Primam iuventutem in aula regis Ferdi- 
nandi III transigit; sed vix viginti duos annos natus, vestigia patris et avi 
premens, rei militari se addicit.. Prius equites de Győr gubernans, dein 
castrum de Tata defendens et demum — tricesimum annum terens — iam 
ut vicegeneralis de Győr excellit in pugnis contra Tureos susceptis. Anno 
1655 valedicit vitae militari, quia Camerae Hungaricae est praefectus et titulo 
baronum ornatus. Postea et custos Sacrae Hungarorum Coronae Regiae 
deputatur, dum anno 1679 comitis et anno 1690 gubernandorum proventuum 
regalium dignitatem acquirat. Praesidens ipse Camerae Hungaricae non 
raro se immiscet negotiis politicis et in dissidiis religiosis nec protestantes 
potuerunt eius aequitatem non laudare. Pio et devoto suo animo et filios 
suos imbuebat. Senescens mortem appropinquantem bene expeditus expec- 
tabat et voluntati Dei aequo animo acquiescens suos valde aedificabat.

Clara Csapodi-Gárdonyi: B ib lio g ra p h ia  o p eru m  I u li i  Sz e k f ű .
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A KATOLIKUS TÖRTÉNETÍRÓK 
MUNKAKÖZÖSSÉGE.

1934 óta működik Szekfü Gyula és Balanyi György egyetemi 
tanárok irányításával. Nevének megfelelően „munkaközösség“, 
tehát nem szervezett társulat, hanem közös célok felé törekvő 

történészek szellemi együttműködése.

Célja
az elhanyagolt katolikus egyháztörténeti kutatás föllendíiése 
és a történettudomány mai színvonalára emelése, egyháztörlé- 
netíráson nemcsak a szervezeti kérdéseket értve, hanem mind
azt, ami a magyar vallásos élet történetére és a katolikus Egy
ház szerepére vonatkozik;
•
a magyar történelemben eddig fel nem ismert, vagy félreértett 
katolikus vonatkozásoknak az objektív igazság alapján való 
tisztázása;

alkalmat nyújtani arra, hogy a munkaközösség résztvevői., akik 
a történettudomány legkülönbözőbb ágaival foglalkoznak, az 
egyes történeti tudományágak újabb eredményeit és a segéd
tudományok módszereit összefoglalóan megismertessék egy
mással;

egymás tudományos munkásságának támogatása;
•
mindezek alapján pedig a magyar katolikus társadalom törté
nelmi műveltségének kimélyítése.

Célja elérésére
megbeszélésekkel kapcsolatos előadásokat tart minden hónap
ban;
•
vidéki vándorgyűléseken igyekszik szélesebb körökkel kapcso 
latot szerezni;

kiadja a „Regnum“ c. évkönyvet, mely a munkaközösség tagjai 
tudományos kutatásának eredményét közli.
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